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Abstract 

This study focuses on the reformation of the cross-border political coalition in the Scandinavian 

region of Öresund, specifically the re-organization of Öresundskommitteen to Greater 

Copenhagen & Skåne Committee. Through the lens of Critical Discourse Analysis, the study 

critically examines the newly advocated regional strategy focusing on international place 

marketing of the collective brand Greater Copenhagen, underlying power structures and 

incentives of the reformation as well as the subsequent consequences for the regional 

development. The result highlights a political shift of focus, from the region in general to 

Copenhagen in particular, justified by the conviction of growing international competition and 

the regional core as undisputable ‘growth-machine’ for the whole region. Consequently, local 

projects can be legitimized as regional concerns, potentially supporting misallocation of regional 

funds, political and core-periphery polarization.  
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Sammanfattning 

2016 omdanades den gränsöverskridande politiska organiseringen i Öresund, från 
Öresundskommitteen (ÖK) till Greater Copenhagen & Skåne Committee (GC). Utåt legitimerades 
omorganisationen av en region i ’tillväxtkris’, men också av den gränsöverskridande 
integrationens stagnation, ett misslyckande som tillskrevs den tidigare samarbetsorganisationen 
ÖK. Behovet av en nytändning ordades från såväl utomstående observatörer som interna 
aktörer, varför den tillträdande organisationen nu sades stå för någonting nytt. Genom 
kollaborativ kraftsamling kring det gemensamma varumärket Greater Copenhagen, ska 
partnerskapet växla upp det praktiska arbetet för den hållbara tillväxten i regionen. Med fokus 
på den internationella marknadsföringen av Köpenhamn ska attraktionskraften av 
investeringar, arbetskraft och besökare stärkas, vilket sägs leda till tillväxt som sedermera 
sprids till hela regionen likt ringar på vattnet.  

Denna studie ställer sig frågande till den nya regionala strategin och ämnar kritisk granska den 
organisatoriska omdaningen från ÖK till GC, i syfte att problematisera och belysa de 
bevekelsegrunder som ligger till grund för omorganisationen. Genom kritisk diskursanalys 
undersöks bakomliggande maktstrukturer och hur dessa i sin tur påverkar den regionala 
planeringen i Öresund. Ytterst spårar studien en metropoliseringsprocess, som tangerar globala 
geopolitiska utvecklingstendenser. Resultatet visar på en gränsregional politisk och strategisk 
fokusförflyttning från Öresundsregionen i helhet till Köpenhamnsområdet i synnerhet. 
Understödjandet av Köpenhamns utveckling sägs gynna hela regionen, vilket i praktiken innebär 
att lokala projekt kan legitimeras som regionala angelägenheter. I förlängningen kan detta 
medföra regional asymmetrisk resursfördelning, tilltagande spänningar mellan centrum och 
periferi samt regionalpolitisk splittring.  

 

Nyckelord: Öresundsregionen, Greater Copenhagen, Kritisk diskursanalys, Place marketing, 

Trickle-down, Metropolisering, Centrum och periferi 
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“By itself, the city becomes the prestige symbol for the whole civilization” 
 (Lewis Mumford, 1938:233) 

  



1 
 

1. Inledning 
Greater Copenhagen – ny europeisk metropol är född. (Region Skåne 2016a) 

Så tituleras pressmeddelandet som släpptes i samband med lanseringen av Öresundsregionens 
nya gränsöverskridande politiska samarbetsorganisation, Greater Copenhagen & Skåne 
Committee (GC). Organisationen ska fungera som övergripande politiskt forum för främjandet 
av samverkan och samhällsutveckling över Öresund, ett exempel på transnationell 
regionbildning i linje med EU:s regionalpolitiska agenda om territoriell sammanhållning och 
nedbrytning av nationsgränser. GC ersatte 2016 det tidigare partnerskapet 
Öresundskommitteen (ÖK), som av kritiker ansågs ha misslyckats med det primära ändamålet - 
att arbeta för en integrerad region. ÖK behäftades med ineffektivitet och byråkrati, varför rop 
om förändring spirade bland inomregionala aktörer såväl som utomstående observatörer, 
exempelvis OECD; 

The Oresund, the most widely publicised model of cross-border integration in the European 
Union, is in need of a new chapter for its collaboration (…) More than ten years after the 
symbolic bridge opening, the integration process of the Oresund is losing steam.  
(Nauwelaers et al. 2013:7) 

Svaret blev alltså GC, ett gränsöverskridande partnerskap som nu sade sig stå för något nytt, ett 
politiskt initiativ som skulle växla upp arbetet med den hållbara tillväxten och nedmontering av 
de gränshinder som hämmar regionens fortsatta integration. Organisationens mest 
framträdande fokus ligger emellertid på regionens varumärke, ’Greater Copenhagen’, som ska 
stärkas genom en bred palett av marknadsföringsinsatser. Den nya inriktningen förklaras av 
regionens svaga tillväxtsiffror, i relation till andra nordeuropeiska regioner, och att ett starkt 
varumärke är en förutsättning för att kunna konkurrera på den internationella scenen. Parterna 
föreföll vara överens om vilka styrkor som skulle förknippas med varumärket; en högutbildad 
population, goda företags- och levnadsvillkor samt högteknologisk spetskompetens, medan 
själva beteckningen Greater Copenhagen var föremål för konflikt. Det lanserade varumärket är 
en vidareutveckling av ett tidigare danskt initiativ vid namn ’Fokuserad Tillväxtordning’, 
undertecknad av Själlands kommuner och regioner redan 2013, med syftet att gemensamt 
kraftsamla kring den internationella marknadsföringen av Greater Copenhagen. Det danska 
initiativet ansågs även vara en svensk angelägenhet, varför skånska kommunala och regionala 
aktörer sedermera inbjöds att delta.  

Size matters […] As Greater Copenhagen we can show it is something special – it is about 
creating a common identity that the entire region can get behind, and the Skåne region will also 
strengthen its position by profiling itself in this way.  
- Frank Jensen, överborgmästare, Köpenhamns kommun (Crouch 2015)  

Vad som till en början var ett marknadsföringsprojekt i dansk regi blev alltså nu hela 
Öresundsregionens gränsöverskridande politiska organisation. Frågan är hur detta kunde 
komma till stånd, då det inte är helt självklart om GC verkligen för med sig något nytt. Vad skiljer 
exempelvis det nya initiativet från tidigare marknadsföringskampanjer som drevs under ÖK:s 
flagg och vad innebär en fokusförflyttning från regionen till Köpenhamn i praktiken, exempelvis 
med avseende på planeringsrelaterade frågor? Spörsmål berörande den regionala planeringen 
bemödades dock inte något större intresse i samband med omorganisationen, var 
initiativtagarnas fokus istället tillgavs den förutnämnda tillväxtkrisen. I detta sammanhang 
påtalades Köpenhamns redan starka varumärke och attraktionskraft, till skillnad från Öresund 
som utanför Europa inte ansågs ha någon bäring. Förslaget möttes av skepticism från den 
svenska sidan som hellre hade sett ett mer ’neutralt’ namnval, och i skånska dagstidningar 
beskrevs händelseförloppet i termer av dansk ’överkörning’ och ’kuppmakeri’.  
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Köpenhamn och Själland har på eget bevåg lanserat "Greater Copenhagen" som 
marknadsföringsbegrepp istället för Copenhagen Malmö region. Region Skåne och de skånska 
kommunerna är inte med på båten. (Zillén 2015) 

I allmänhet återfanns en villrådighet kring rimligheten i att svenska skattepengar skulle 
finansiera marknadsföringen av Köpenhamn, med tilltagande diskussioner kring det skånska 
deltagandets vara eller icke varande under våren 2015. Dessutom förelåg betänkligheter kring 
finansieringen, som delades 50-50 mellan partnerna på respektive sida om sundet, medan Skåne 
endast åtnjuter en tredjedel av det högsta politiska inflytandet i organisationen (Magnusson & 
Nilsson 2016). Kritiken var som mest påtaglig bland skånska kommunpolitiker, var exempelvis 
Lund och Malmö tydligt tog ställning emot förslaget. 

Det är inte självklart för mig att den rätta strategin för vårt gemensamma bästa är just att peka 
på en plats och sätta just den etiketten. 
- Anders Almgren, kommunalråd Lund (Radiokorrespondenterna 2015)  

Jag hade också mycket hellre sett att Malmö ingick i namnet. Inte minst för att tydliggöra att 
det är en gränsregion och för att visa på att Malmö är motorn på den svenska sidan. 
- Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande kommunstyrelsen Malmö (Davidsson 2015) 

Utöver problemet att inför väljare förklara varför skattepengar nu ska allokeras till 
marknadsföringen av ett annat lands huvudstad, kunde viss politisk oro om ett alltför 
Köpenhamnscentrerat fokus urskiljas på svensk sida. Den nya gränsöverskridande 
organisationens beteckning och beskrivning av regionen som en ”metropol” (bokstavligen 
moderstad på grekiska) kan tänkas vara provocerande för exempelvis skånska 
landsbygdskommuner, som i de nya representationerna av regionen implicit hamnar i 
skymundan. Vidare kan det ifrågasättas huruvida de verkligen kommer att ta del av den tillväxt 
som marknadsföringen av Köpenhamn sägs generera, och var passar den tidigare så viktiga 
integrationsfrågan in i marknadsföringskampanjerna? När regionalpolitikens representationer 
får ett ensidigt fokus, ligger farhågor om lika ensidiga prioriteringar och en ojämn regional 
resursfördelning rimligen också nära till hands, betänkligheter som potentiellt kan skapa 
splittring mellan ’moderstad’ och omland.  

Kritiken var emellertid inte enhällig, och i skånska mediala kanaler hördes även anhängare till 
förslaget. Henrik Bredberg, ledarskribent på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, menade att 
den svenska oron var ett uttryck för missriktad nationell prestige, och att initiativet visst skulle 
gynna skånska intressen. ”Är vi en del av Öresundsregionen ja då måste vi leva den visionen fullt ut 
[…] kan vi skåningar snylta på danskarna och köpenhamnarna, åka snålskjuts på deras varumärke, 
varför inte?”  (Radiokorrespondenterna 2015). På regional nivå var tonen likaledes positiv, där 
makthavare sökte tona ned namnvalets betydelse och istället lyfta projektet som en möjlig 
nystart för hela regionen. 

Namndiskussionen när det handlar om marknadsföring är (…) inte en huvudfråga. Det är 
däremot formen på det politiska samarbetet. Vi menar att det är tid att omstöpa 
Öresundskommiteen till något bättre. 
 - Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S) Region Skåne & Carl Johan Sonesson, 
regionråd (M) Region Skåne (Fritzon & Sonesson 2015) 

Sophie Hæstorp Andersen, ordförande i Region Hovedstaden, ansluter till denna uppfattning och 
påpekar att organisationen i första hand ska förstås som ”en internationell övning som handlar 
om att skapa uppmärksamhet kring en mycket stark region, som ännu inte fått tillräckligt med 
uppmärksamhet” (Radiokorrespondenterna 2015, ff. översättning från danska). Frågan är om 
det verkligen är så enkelt, har det gränsöverskridande politiska partnerskapet reducerats till ett 
marknadsföringsprojekt, eller kan den ovannämnda namndiskussionen tänkas spegla en mer 
komplex inomregional konflikt?  
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De senaste årens framväxt av nordskånska kommunala sammanslutningar, företrädesvis 
Familjen Helsingborg och Skåne Nordost, är i detta sammanhang intressanta. Frågan är varför 
behovet av nordskånskt koalitionsbyggande uppstår i det som utåt presenteras som en 
’sammansvetsad ny europeisk metropol’. Kan detta tänkas vara en reaktion på den 
regionalpolitiska utvecklingen, och vad säger detta i sådant fall om det nya gränsregionala 
politiska partnerskapet? Representerar omorganisationen ett marknadsföringsprojekt, eller ett 
nytt perspektiv på regionen med konsekvenser för den regionala planeringen?  

1.1 Problemformulering 
Vid en första anblick framstår GC företräda ett skifte vad gäller politiska prioriteringar. I den nya 
gränsöverskridande organisationen ligger fokus på Köpenhamn, och inte Öresund, som namnet 
också antyder. Utåt legitimeras omorganisationen och namnvalet av att ’Öresund’ har låg 
igenkännbarhetsfaktor på den internationella scenen, och att Köpenhamn redan är ett 
väletablerat varumärke. Detta kan förvisso tänkas vara rimligt, men att enbart förklara 
omorganisationen ur ett marknadsföringsperspektiv förefaller reduktionistiskt. Det handlar 
trots allt om organiseringen av offentliga myndigheter, gränsöverskridande integration, 
skattepengar och ytterst hur välfärden ska säkras i regionen. Kan omorganisationen av det 
gränsöverskridande politiska partnerskapet förstås som ett förändrat förhållningssätt 
till den regionala planeringen i Öresund? Och i sådant fall, hur påverkar detta den 
regionala utvecklingen?  

1.2 Forskningsfrågor 
För att besvara problemformuleringen har tre konkreta forskningsfrågor stiliserats, vilka även 
har fungerat som riktlinje för analysen av det empiriska materialet. Empirin fokuserar på hur 
strategier och handlingsplaner formuleras och legitimeras, samt vilka antaganden och 
övertygelser strategiska ställningstaganden vilar på.  

❖ Varför omformas partnerskapet och hur legitimeras beslutet?  
❖ Vilka fokusområden förespråkar den nya regionalpolitiken och varför? 
❖ Hur påverkar omorganisationen gränsregionala planeringsrelaterade prioriteringar i 

Öresund? 

1.3 Syfte 
Denna studie ämnar kritisk granska den organisatoriska omdaningen av Öresundskommitteen 
till Greater Copenhagen & Skåne Committee, i syfte att belysa och problematisera de 
rationaliteter som ligger till grund för omorganisationen. Detta för att undersöka bakomliggande 
maktstrukturer och hur dessa i sin tur påverkar den regionala utvecklingen. Ytterst avser 
studien bidra till förståelsen för regioner som diskursivt konstituerade. 

1.4 Disposition 
Efterföljande struktureras uppsatsen enligt nedan. Inledningsvis behandlas min epistemologiska 

utgångspunkt, teoretiskt perspektiv och metodologiska överväganden. Därefter följer det 

diskursiva fältet, kort sagt olika sätt att tala om och förstå Öresundsregionen. Detta avsnitt är 

tämligen omfattande men ytterst viktig för att bereda scenen för analysen, som följer i 

nästkommande kapitel. Slutligen förs en avslutande diskussion, reflektion och förslag till vidare 

forskning.    
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2. Teoretiskt perspektiv och metod 
I följande kapitel behandlas min epistemologiska utgångspunkt och metodologiska samt 
analytiska ansatser. Ett antal metodologiska vägval var möjliga inom ramen för studiens 
ambition, varför jag inledningsvis bekantade mig med flertalet teori- och metodtexter inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Det diskursteoretiska perspektivet introducerades när jag 
återvände till tidigare kurslitteratur och planeringsteori, där jag särskilt fastande för ett stycke 
från Allmendinger (2002:198);  

 Plans are the result of various ‘discourses’ and how different ideas have come together through 
language to create a particular ‘view’ or plan. 

Citatet är ett inlägg i diskussionen kring den kommunikativa planeringen, och bygger vidare på 
Healeys (1993) syn på planer som manifest utfall av förhandlingen mellan mångfalden 
konkurrerande diskurser. Denna förståelse för planer och strategiers tillblivelse kändes relevant 
i förhållande till studiens syfte, varför jag följaktligen grävde djupare i den diskursmetodologiska 
litteraturen. Winther Jørgensen & Philips (2000:8) beskrivning av diskursanalys blev i detta 
sammanhang vägledande för det fortsatta arbetet; 

Diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi är fruktbara teorier och metoder för 
forskning i kommunikation, kultur och samhälle – det är teorier som lämpar sig för 
undersökningar av kommunikationsprocesser i olika sociala sammanhang, till exempel i 
organisationer och institutioner, och i förhållande till bredare samhälleliga och kulturella 
utvecklingstendenser. (ibid.) 

Eftersom denna studie fokuserar på regional planeringsutveckling och samhälleliga 
utvecklingstendenser samt hur dessa rationaliseras, legitimeras och kommuniceras, förefaller 
den diskursteoretiska skolan, enligt ovan, vara en lämplig ansats. Som citatet noterar finns det 
olika inriktningar inom diskursteorin, varför en redogörelse och precisering av studiens 
metodologiska vägval följer nedan.   

2.1 Diskursteori och socialkonstruktivism 
Diskursbegreppets innebörd och omfattning kan variera; det kan avse all form av 
kommunikation (text, bild, tal), men också mer precisa praktiker inom specifika sociala domäner 
(ibid.:7). En begreppslig avgränsning och definition är därför kontextuell och komplex, men 
inbegriper i regel en föreställning om att språk är strukturerat efter olika mönster, vilka 
efterföljande ramar in och präglar våra utsagor. Vi nöjer oss till en början med Winther 
Jørgensen och Philips (ibid.) förklaring; diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
[eller ett utsnitt av världen]”. 

Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktivistisk grund, med ett antal medföljande filosofiska 
ställningstaganden som inledningsvis bör behandlas. Den grundläggande premissen är att 
verkligheten är socialt konstruerad och att vår kunskap om världen därför inte omedelbart kan 
betraktas som en objektiv sanning (ibid.:11). Språkbruk ger tillträde till verkligheten, då vi med 
hjälp av språket skapar representationer av verkligheten. Dessa representationer är aldrig 
objektiva speglingar av en redan existerande realitet, utan snarare subjektiva tolkningar och 
utsnitt av en uppfattad verklighet, som sedermera också bidrar till att forma och omforma denna 
verklighet. Således är förhållandet mellan språk och verklighet arbiträrt; ”Världen säger inte själv 
hur den ska uttryckas. Vi tilldelar världen betydelse genom sociala konventioner, där bestämda 
ting förbinds med bestämda tecken” (ibid.:16).  

Enligt denna förståelse är det sociala processer som skapar, omdanar och upprätthåller vårt sätt 
att uppfatta världen. Social interaktion genererar kunskap och bygger gemensamma sanningar, 
men medför samtidigt strider om vad som är sant och falskt (ibid.:12). Med antagandet att det är 
diskursen som konstruerar världen i betydelse blir sanningar och världsbild alltid debatterbara, 
eftersom språkets inneboende föränderliga karaktär medför att en enhällig betydelse aldrig kan 
fastslås. Diskurser formas och omformas ständigt i kontakten med andra, och kan därför aldrig 
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vara en sluten enhet (ibid.:13). Vissa tolkningar vinner företräde, medan andra urholkas eller 
negligeras. Dominerande tolkningar, eller hegemoniska diskurser, är emellertid inte allena 
härskande, utan befinner sig i en ständig förhandlingsprocess vari betydelsekonsensus kan 
skapas. Hegemoni är därför aldrig varaktig, utan föränderlig och ofullbordad (Fairclough 
1992:93). Den framförhandlade sanningen, eller världsbilden, gör vissa former av handling 
naturliga medan andra blir otänkbara, varför den sociala konstruktionen också får konkreta 
sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Philips 2000:12).  

De ontologiska och epistemologiska följderna blir en antiessentialistisk världsåskådning, som 
socialt konstruerad och obunden av yttre eller på förhand givna förhållanden. Vår kunskap om 
och syn på världen präglas av kulturella och historiska förutsättningar, varför våra 
uppfattningar och representationer av världen kan sägas vara kulturellt och historiskt 
kontingenta (ibid.:11). Med detta menas att världsbild och identitet inte är skrivet i sten, utan 
kan förändras över tid. Det diskursiva handlandet är i detta sammanhang en typ av social 
handling, som bidrar till att konstruera den sociala världen och därmed upprätthålla eller 
motarbeta normer, traditioner och andra sociala strukturer.  

Sammanfattningsvis kan diskurs i denna kontext sägas innefatta all form av kommunikation. 
Denna kommunikation, eller diskurs, formar världen vi lever i och hur vi interagerar med den. 
När vi kommunicerar använder vi oss av antaganden och allmänt accepterad kunskap för att 
göra uttalanden meningsfulla för andra. Detta innebär att vi antingen förstärker eller utmanar 
dessa antaganden. Oavsett vilket bidrar vi till flödet av allmänt accepterad kunskap, även kallad 
diskurs. Den diskursiva makten ligger i att normalisera vissa antaganden och få dem att verka 
självklara. Ord är makt, varför diskursanalysen också är intimt förknippad med sociala 
strukturer, demokrati och maktrelationer. 

2.2 Kritisk diskursanalys  
Den kritiska diskursanalysen (KDA) tillhandahåller metoder och teorier för att empiriskt 
undersöka och teoretiskt problematisera relationerna mellan språkbruk och bredare 
samhälleliga praktiker (ibid.:66). Winther Jørgensen och Philips (ibid.) lyfter i detta 
sammanhang den brittiske lingvisten Norman Fairclough, eftersom hans teori och metod anses 
utgöra det mest sofistikerade angreppssättet. För Fairclough är diskurs en viktig form av social 
praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer 
(ibid.:71). Samtidigt formas diskurs av andra sociala strukturer och praktiker, vilket innebär att 
diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Diskurs speglar, formar 
och formas alltså av samhälleliga praktiker, eller med andra ord; diskurs är både konstituerad 
och konstituerande - en central aspekt i Faircloughs förhållningssätt till den kritiska 
diskursanalysen.  

Enligt Fairclough (2010:3) har den kritiska diskursanalysen tre grundläggande egenskaper; den 
är relationell, dialektisk och tvärvetenskaplig. En utgångspunkt är att diskurs inte kan ses som 
en sluten enhet eller ’objekt’, eftersom begreppet inbegriper en mångfald komplexa och skiktade 
kommunikativa händelser (ibid.). Diskurs åsyftar dels kommunikationen mellan individer, dels 
relationen mellan individ och sociala, mediala, samhälleliga och maktutövande strukturer, men 
också relationen sinsemellan dessa strukturer. Fairclough (1992:64) förstår dessa sociala 
strukturer som sociala relationer i bestämda institutioner och samhället i stort, vilka utgörs av 
diskursiva såväl som icke-diskursiva komponenter. ”Praktiker som primärt är icke-diskursiva är 
till exempel den fysiska praktik som ingår i byggandet av en bro, medan praktiker som till exempel 
kommunikationsplanering primärt är diskursiva” (Winther Jørgensen & Philips 2000:71). Frågan 
om vad som utgör en diskurs kan således inte besvaras utan att beakta interna och externa 
relationella förhållanden, varför granskning och kartläggning av dessa relationer utgör en 
central del av diskursanalysen.  

Dessa relationer är enligt Fairclough (2010:3) dialektiska, vilket ytterligare förtydligar varför 
definitionen av diskurs som separata enheter inte är möjligt. Dialektiken innebär att olika objekt 
(icke-diskursiva såväl som diskursiva), kommunikativa händelser och sociala praktiker kan vara 
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särskilda från varandra, utan att för den sakens skull exkludera varandra. Med andra ord kan 
inget enskilt objekt, såsom diskurs, analyseras utan att sättas i relation till andra objekt. Den 
kritiska diskursanalysen är därför inte en analys av diskursen i sig, utan en analys av den 
dialektala relationen mellan diskursiva praktiker och andra objekt, sociala och samhälleliga 
praktiker (ibid.:4). Detta innebär följaktligen att den kritiska diskursanalysen också är 
tvärvetenskaplig, eftersom analysen av dessa andra ’samhälleliga element’ inbegriper en rad 
vetenskaper.  

Med premissen att diskurs både är konstituerad och konstituerande fokuserar Faircloughs 
analytiska ansats på att påvisa ”förbindelserna mellan diskursiva praktiker och bredare sociala 
och kulturella utvecklingstendenser och strukturer” (Winther Jørgensen & Philips 2000:84). 
Problematisering och ifrågasättande av dessa förbindelser är en naturlig forskningsföljd, vilket 
återspeglar beteckningen kritisk diskursanalys. Forskningsansatsen kan därför i någon mening 
sägas vara normativ, eftersom all kritik grundas i värderingar om hur något bör eller kan vara. 
Fairclough (2010:7) framhäver dock att det inte enbart handlar om att värdera vad som är och 
vad som kunnat vara, det handlar också om att belysa eventuella diskrepanser mellan vad 
samhället sägs vara och vad det är. 

Den kritiska analysen söker producera tolkningar och förklaringar till samhälleliga händelser, 
kunskap som under rätta omständigheter kan bidra till förändring eller avhjälpning av olika 
samhälleliga ’problem’. Det är emellertid inte enbart den kritiska forskaren som står för dessa 
tolkningar och förklaringsmodeller, de existerar redan, oundvikligen, eftersom människan 
ständigt söker tolka och förklara världen för att finna mening. För gemene man kan det helt 
enkelt handla om att navigera genom livet, för en tjänstemannachef hur verksamheten bäst styrs 
och för en politiker vilka politiska prioriteringar som ska göras. Enligt Fairclough (ibid.:8) har 
dessa tolkningar och förklaringar av världen också konkret inverkan på den, varför en kritisk 
analys av samhälleliga händelser i någon mån måste beröra dessa tolkningar. Och eftersom 
tolkningar och förklaringar är diskurs, måste det handla om kritisk diskursanalys.  

2.3 Analytiskt ramverk 
Enligt Fairclough (ibid.:19f) kan den kritiska diskursanalysen ge en särskild inblick i kampen 
mellan olika strategiers strävan om att omforma samhället i olika riktningar, genom en 
textorienterad analys av diskurs. Han presenterar ett ramverk, särskilt lämpligt för 
samhällsvetenskaplig forskning kring social och samhällelig förändring (Fairclough 1992:62), en 
modell för systematisk analys som tillämpats i denna studie.  

2.3.1 Faircloughs tredimensionella modell 
Enligt Fairclough är varje fall av språkbruk en kommunikativ händelse, som har tre dimensioner 
(Winther Jørgensen & Philips 2000:74). För det första är det en text (skrift, tal, bild eller en 
blandning av språkliga och visuella komponenter), ett konkret uttryck för erfarenheter som 
påtagligt begripliggörs för andra. För det andra är det en diskursiv praktik (produktion, 
distribution och konsumtion av text), ett specifikt sätt att uttrycka sig inom ett givet socialt fält 
eller verksamhetsområde. Med detta menas att det finns olika sätt att tillämpa språk inom olika 
domäner, till exempel skiljer sig sättet att uttrycka sig inom politiken, läroväsendet eller 
idrottsverksamhet. Fairclough benämner detta som diskursordning (summan av flera 
diskurser), en form av system som omsluter den ifrågavarande praktiken och som både formas 
och omformas av språkbruk (ibid.:76). Exempelvis kan det i en politisk kontext handla om en 
diskursordning präglad av ’politisk korrekthet’, som betingar noggranna ordval som följer 
dominerande politiska värderingar och trender inom samhällsdebatten. Diskursordningen styr 
språkbruket, eftersom det utgör ramarna för hur det kommuniceras, men kan samtidigt 
förändras genom att språkbrukare förändrar sitt språkbruk eller tillämpar och inkorporerar 
andra diskursordningar. För det tredje, och ur sin mest abstrakta mening, är diskurs en social 
praktik. Med detta menas vad som konfererats i tidigare avsnitt, förståelsen av diskurs som en 
social handling som är samhälleligt konstituerad och konstituerande (Fairclough 1992:63f).  
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Figur 1: Tredimensionell konceptuell modell av diskurs (Fairclough 1992) 

Med utgångspunkt i Faicloughs förståelse av kommunikativa händelser är det dessa tre 
dimensioner av diskurs som analyseras. Som tidigare nämnts anser Fairclough att diskurs måste 
närmas med en tvärvetenskaplig ansats, eftersom en lingvistisk textanalys allena inte är 
tillräcklig för att förstå förbindelsen med komplexa sociala och samhälleliga praktiker. Den 
tredimensionella modellen urskiljer tre nivåer av diskurs som kan analyseras var för sig, och kan 
liknas vid en relationell abstraktionsstege - från konkret text till större kringgärdande 
samhälleliga strukturer. Det är den diskursiva praktiken, där individer använder språk för att 
producera och konsumera text, som medlar relationen mellan text och samhälleliga strukturer – 
där text danas och omdanas av social praktik (Winther Jørgensen & Philips 2000:75). I ett försök 
att bryta ned modellen till ett mer handfast och systematiskt verktyg följer nedanstående 
analytiska uppställning; 

➢ Textens egenskaper 
o Textens formella drag. Grammatik, vokabulär och sammanhang mellan satser 

➢ Produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten 
o Hur bygger författare på existerande diskurser för att skapa text och hur används 

dessa i sin tur av mottagaren i sin tolkning och konsumtion av texten 
➢ Den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av 

o Vilka samhälleliga strukturer och utvecklingstendenser som kan relateras till den 
kommunikativa händelsen 

Textens egenskaper 
”Genom att föra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap kan man 
kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt, och man kan därmed komma fram till och 
underbygga sin tolkning” (Winther Jørgensen & Philips 2000:75). Fairclough (1992) redogör för 
en rad redskap hämtade från lingvistiken, men med avseende på studiens ändamål är det 
primärt två analytiska komponenter som tillämpats; transitivitet och modalitet. Transitivitet är 
ett nyckelbegrepp inom systematisk funktionell lingvistik (Swann et al. 2004:318) och betyder 
”att gå över, eller från en sida till en annan”(ordklasser.se). Begreppet avser ”hur processer och 
händelser förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt. Man är intresserad av att klarlägga 
de ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan ha” (Winther Jørgensen & Philips 
2000:87). Vi kan exemplifiera detta med satsen; ’tio trafikplanerare avskedades 2017’. Här 
tillämpas passiv form som utelämnar agenten, vilket framställer händelsen som något ’naturligt’ 
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och i någon mån oproblematiskt. Satskonstruktionen fråntar agentens ansvar, genom att 
fokusera på effekterna och inte de processer och handlingar som föranledde utfallet.  

Med modalitet menas i vilken grad författaren instämmer med sitt uttalande, vilket får 
konsekvenser för hur sociala relationer och kunskapssystem konstrueras av diskursen 
(ibid.:88). Ordval, pronomen och ordningsföljd kan antingen förstärka eller undergräva olika 
yttranden, och analysen av modalitet kan bland annat skapa en förståelse för hur en specifik 
kunskap kan framställas som sann och oomtvistlig. Det kan finnas olika grader av modalitet 
(Swann et al. 2004:209); en sats med hög modalitet är ’Köpenhamn är en europeisk metropol’, 
jämfört med ’Köpenhamn kan ses som en europeisk metropol’, där det är låg modalitet.   

Diskursiva praktiker 
För att analysera hur texter produceras kan man till exempel undersöka hur innehåll 
transformeras under processen, vilka steg som genomgås och var och när förändringar sker, för 
att därmed klargöra vilka produktionsförhållanden som överordnar texten (Winther Jørgensen 
& Philips 2000:85). Hur texter förhåller sig till tidigare texter kallas intertextualitet, och hänvisar 
till historiens inverkan på texten och vice versa (ibid.:77f; Swann et al. 2004:153f). Beteckningen 
avser förståelsen att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser, kort sagt; man 
börjar aldrig från blankt papper. Intertextualitet kan vara mer eller mindre tydlig, var särskilt 
markanta fall (som uppenbarligen refererar till eller bygger på andra texter) kallas för manifest 
intertextualitet. Under ideala förhållanden, med tillgång till olika versioner av samma text (till 
exempel arbetsdokument och remisshandlingar), kan en intertextuell analys visa hur 
resonemang vidmakthålls, förkastas eller transformeras under processens gång.  

Intertextualitet kan också spåras genom analys av olika skilda dokument, och i mer abstrakta 
former på en övergripande diskursnivå. Det senare fallet kallar Fairclough (1992:118) för 
interdiskursivitet, och kan exempelvis avse hur vardaglig språkanvändning inkorporeras i 
akademisk diskurs, hur akademisk diskurs införlivas i kommunal planeringsdiskurs eller hur 
kommunal planeringsdiskurs porträtteras i media. Med andra ord handlar det om ett specifikt 
sätt att tolka och skildra världen inom ett givet fält, som ’inspirerar’ eller överförs till ett annat. 
Han identifierar tre principiella typer av intertextuella och interdiskursiva relationer: 
sekventiell, var olika texter och diskurser alternerar i en text; inbäddad, var en text eller diskurs 
tydligt är omsluten av en annan; och blandad, var texter och diskurser sammanfogas på ett mer 
diskret sätt (Swann 2004:154, ff. översättning från engelska). 

Social praktik 
Slutligen ska analysen av texten som text och diskursiv praktik sättas i relation till den bredare 
sociala praktik som den är en del av. Detta innebär två saker; dels att (1) klarlägga relationen 
mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen som den ingår i, dels att (2) ”klarlägga de 
delvis icke-diskursiva sociala och kulturella relationer och strukturer som skapar ramen för den 
diskursiva sociala praktiken” (Winther Jørgensen & Philips 2000:90). Enligt Winther Jørgensen & 
Philips (ibid.) är det i analysen av förbindelserna mellan den diskursiva praktiken och den 
bredare sociala praktiken som den kritiska diskursanalysen finner sina slutsatser. I analysen av 
kopplingen mellan diskursiv praktik och diskursordning undersöks ’spelplanen’, en redogörelse 
för det ’nät’ av diskurser som den ifrågavarande diskursiva praktiken ingår i. Detta är 
betydelsefullt, då det säger något om vilka diskursordningar som styr, eller negligeras av, 
förehavande föreställningar. Hegemoni blir i detta avseende ett användbart begrepp för att 
utforska hur den diskursiva praktiken är en del av en större social praktik, präglad av en 
maktordning. ”Diskursiv praktik kan ses som en aspekt av en hegemonisk kamp som bidrar till 
reproduktionen och transformationen av den diskursordning som den ingår i (och därmed av de 
existerande maktrelationerna)” (ibid.). 

Vidare kan man, i relation till bredare sociala praktiker, resa frågor kring vilka institutionella och 
ekonomiska villkor som betingar den diskursiva praktiken. Vilka sociala, politiska och 
ideologiska konsekvenser får den diskursiva praktiken? Cementeras eller ifrågasätts rådande 
maktrelationer - reproducerar och upprätthåller den diskursiva praktiken diskursordningen 
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eller omvandlas diskursordningen och därmed den sociala praktiken? (ibid.:90) Dessa 
frågeställningar svarar till vad Fairclough (1992:239) kallar kritisk språkmedvetenhet, insikten 
om den diskursiva praktik som man omedvetet deltar i genom produktion och konsumtion av 
text. Men det handlar också om att belysa de maktrelationer och sociala strukturer som formar 
och formas av den diskursiva praktiken, ett sorts medvetandegörande av de ramar som 
begränsar och styr människan genom språkbruk. Dessa frågor kan, som tidigare nämnts, enligt 
Fairclough (2010:4) inte besvaras av diskursanalysen allena, varför det är nödvändigt att 
inkorporera teori från forskningsfält utanför lingvistiken.  

2.4 Avgränsningar och material 
Vilka teorier och praktiker (diskurser) som inkorporeras i den analytiska modellen överlåter 

Fairclough till forskaren. Alternativen är omfattande och måste avgränsas till den givna 

kontexten, vilket är komplext och dessutom avgörande för analysens riktning. Winther 

Jørgensen & Philips (2000:137) föreslår i detta sammanhang en ”strategisk [avgränsning] i 

förhållande till forskningens syfte”, en ganska knapphändig anvisning som icke desto mindre 

varit vägledande. Studien fokuserar på Öresundsregionens konstitution och konstituerande, 

med andra ord hur regionen förstås och praktiseras, vilket ansågs vara ett rimligt omfång och 

’filter’ för den diskursiva avgränsningen.  

Det finns naturligtvis en uppsjö olika sätt att tala om och skildra Öresundsregionen; i vardagen, i 
politiken, i populärkulturen och så vidare. Oundvikligen måste det därför även här göras någon 
form av avgränsning, ett utsnitt ur mångfalden representationer. Studiens brännpunkt kretsar 
kring den gränsregionala omorganisationen, varför det också är respektive organisations 
kommunikation som ligger i fokus. Det analyserade materialet utgörs således av strategier, 
handlingsplaner och marknadsföring från ÖK respektive GC1. Materialets relativt begränsade 
omfång innebär måhända att mina tolkningar kan kritiseras för att inte vara väl nog 
underbyggda. Jag har dock använt mig av de strategier som funnits att tillgå, och i egenskap av 
regionens huvudsakliga styrdokument anser jag dessa vara representativa för respektive 
organisations strategiska vägval. 

Materialet som relateras till det diskursiva fältet är desto mer omfattande och inbegriper hur 
Öresundsregionen representeras inom de tre samhälleliga domäner som jag särskilt anser 
tangera planeringsrelaterade frågor; politiken, praktiken och akademin. Merparten av de 
identifierade diskurserna hämtas dock från den sistnämnda, eftersom teorin antas ligga till 
grund för såväl politiken som praktiken. Det diskursiva fältet ska däremot inte förstås som en 
forskningsöversikt i traditionell mening, då detta inte hade varit förenligt med det 
diskursteoretiska perspektivet. I enlighet med min epistemologiska utgångspunkt kan 
forskningen inte tas för given, eftersom forskningsverksamhet också är ett uttryck för 
maktsträvan och opinionsbildning. Forskningen måste därför betraktas som diskurser bland 
andra.  

Nedan summeras de avgränsningar som presenterats i en illustrativ figur; 

 

                                                             
1 Fullständig lista på utvalda textdokument återfinns i bilaga. 
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Figur 2: Studiens avgränsningar, baserad på Faircloughs (1992) tredimensionella modell 

2.5 Metodreflektion och forskarens roll 
Inom ramen för studiens ambition hade andra metodologiska ansatser varit möjliga, exempelvis 

dokument- eller intervjustudie. Valet föll på KDA eftersom denna ansats ansågs möjliggöra ett 

större djup, och tillföra ytterligare en dimension i jämförelse med en mer ytlig dokumentstudie. 

Beträffande intervjuer frånvaldes detta, med tanke på risken för tillrättalagda svar. Eftersom 

studien fokuserar på den regionala planeringens konstitution och konstituerande, 

regionalpolitikens utformning, prioriteringar och potentiella konsekvenser, hade eventuella 

intervjuer med fördel riktats mot regionala makthavare, vilka förmodligen ogärna pratar om 

bakomliggande strukturer.  

KDA ställer emellertid stora krav på kunskapsbredd och allmänbildning, eftersom analysens tre 
dimensioner behandlar allt från lingvistisk textanalys till politiska ideologier och 
maktstrukturer. Metoden ger inga riktlinjer för hur den sociala praktikens breda spektrum ska 
hanteras, vilka teorier som kan eller bör tillämpas och inte heller hur man ska särskilja den 
diskursiva praktiken från den sociala, problem som ofta dryftas i metodologiska handböcker 
(Winther Jørgensen & Philips 2000). Studiens tillförlitlighet står och faller därför i mångt och 
mycket på forskarens analytiska förmåga och rimliga antaganden, vilket givetvis kan kritiseras 
(Bergström & Boréus 2012:406f). Med hänsyn till reliabiliteten, vore det tendentiöst att utifrån 
denna studies begränsade material dra slutsatser kring den regionalpolitiska utvecklingens 
sociala, politiska och ideologiska konsekvenser, varför den avslutande analysen av social praktik 
är mer diskuterande än konstaterande. Den analytiska tyngdpunkten ligger istället på regionala 
representationer, bakomliggande bevekelsegrunder och dess potentiella följder med avseende 
på gränsöverskridande politisk sammanhållning och prioritering.   

Studiens metodologiska ansats medför att textanalysen av dokument utgör merparten av det 
underlag som ligger till grund för diskussion och analytiska slutledningar, vilket nödvändigtvis 
inte innebär något problem eftersom dokumenten antas innehålla värden som överstiger dess 
bokstavliga innehåll (Denscombe 2016:319). Tolkningsaspekten är som sagt en fråga om 
reliabilitet, vilket erfordrar noggrann djupläsning och en tydlig och transparent 
tolkningsstrategi (Bergström & Boréus 2012), eller som Winter Jørgensen & Phillips (2000:30) 
uttrycker det; ”en stringent användning av teori och metod som legitimerar vetenskapligt 



11 
 

producerad kunskap”. Stor vikt har därför lagts vid studiens analytiska ramverk, Faircloughs 
(1992) tredimensionella modell och medföljande analytiska verktyg, vars tillämpning syftar till 
att i största möjliga mån säkerställa systematiskt och ’objektiv’ bearbetning av materialet.  

Det analytiska ramverket kan däremot kritiseras, inte minst med tanke på min epistemologiska 
utgångspunkt, då objektiv tolkning är en självmotsägelse. Forskaren ser världen genom 
subjektivt konstruerade glasögon, inte som den är, och genom sin tolkning av verkligheten 
bidrar hen samtidigt till konstitutionen av den samma. Man kan, så att säga, aldrig vara en fluga 
på väggen (Winther Jørgensen & Philips 2000:148). I förhållande till KDA sätter detta forskaren i 
en prekär position; hur kan man exempelvis säkerställa att den textuella analysen inte påverkas 
av det undermedvetna och hur distanserar man sig från en diskursiv och social praktik som man 
samtidigt formar och formas av? Det korta svaret är att det inte går. Socialkonstruktivismens 
inneboende paradox är att allting är socialt konstruerat, så även teorin i sig, varför objektivitet 
helt enkelt är en omöjlighet. Precis som diskurser, är forskarens kunskapsproduktion en social 
konstruktion, vilket innebär att denna studie svårligen kan sägas representera ’sanningen’ 
(ibid.:29). Som avslutande moment i en mångårig akademisk utbildning, inom ett forskningsfält 
som tangerar det studerade fenomenet, kliver jag oundvikligen in i forskarrollen med vissa 
förutfattade meningar. Oberoende av analytiska redskap, målsättningar om distansering och 
opartiskhet inför det undersökta materialet, påverkas mina tolkningar av ’bagaget’ jag bär med 
mig (Denscombe 2016:414). Det är därför viktigt att poängtera att denna studie är en produkt av 
mina tolkningar och att det kan föras andra slutsatser av samma material.  
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3. Det diskursiva fältet 
I följande avsnitt presenteras Öresundsregionens diskursiva fält, kort sagt olika sätt att tala om 
och förstå regionen. I enlighet med den diskursteoretiska ansatsen, är det diskursen om Öresund 
som formar och omformar vår uppfattning av den samma, och därmed sätter ramarna för 
möjliga handlingar. Det diskursiva fältet verkar sålunda för konstitutionen och konstituerandet 
av Öresundsregionen och det gränsöverskridande partnerskapets politiska prioriteringar, 
strategier och visioner. Följaktligen är det genom dekonstruktionen av det diskursiva fältet som 
denna studies problemformuleringar söker besvaras. 

Utsnittet av mångfalden diskurser om regioner och regionalisering är i sin tur svåra att särskilja 
och strukturera, eftersom de tangerar, går in och ut i varandra. I överskådlighetens anda måste 
någon form av sortering och kategorisering likväl göras, varför jag har valt att strukturera 
diskurserna utefter skala. Med detta menas den spännvidd som diskursen i fråga antas inneha, 
dels geografiskt, dels med avseende på vilka samhällssfärer som berörs. Följaktligen 
struktureras det diskursiva fältet efter globala och institutionella processer, den 
Öresundsregionala kontexten och slutligen den strategiska praktiken.  

3.1 Globala och institutionella processer 
Regiondiskursen manifesterar sig i talet och den allmänna debatten om regioner och 
regionbildning. Men den är mer än endast verbala yttringar. Den bör förstås som ett idékomplex 
innefattande både normativa och empiriska föreställningar om regionen och dess politiska roll i 
Europa. (Fernández 2000:10f)  

Diskussionen om Öresunds konstituerande tar sin utgångspunkt i en bredare regiondiskurs, 
uttryckt genom idéer, föreställningar och språkbruk kopplade till regioner och regionbildning i 
en europeisk kontext. Anknytningen till det europeiska perspektivet är central, eftersom 
Öresundsregionen måste ses i skenet av en större geopolitisk omstruktureringsprocess (Ek 
2003:1). Vidare är analys och dekonstruktion av regiondiskursen relevant, då diskursen 
representerar politiska såväl som ekonomiska intressen. Regionbildning sker inte av sig självt 
och är varken neutral eller avpolitiserad. Tvärtom är utvecklingen i hög grad ett uttryck för 
politiska viljekrafter och ideologiska imperativ, som spelar en avgörande roll för processens 
händelseförlopp och riktning (Fernández 2000:9). Hur vi talar om regionen är av betydelse för 
utvecklingen, då språkbruket (om)formar vår perception och förståelse för förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter. Som underlag för efterföljande analys, syftar detta kapitel således 
till att presentera den västeuropeiska diskursen om regioner, dennes bakgrund, innehåll och 
idékomplex.  

3.1.1 Diskursiva konflikter och definitioner 
Inom EU och Sverige står regioner högt på dagordningen. Beteckningen tillskrivs i huvudsak 
positiva konnotationer, förknippade med intentioner om stärkt demokrati, ekonomi och allmän 
samhörighet (Idvall 2000a:13). Denna föreställning om regioner, som något i grunden värdefullt 
och eftersträvansvärt, är en drivande faktor i den regionaliseringsprocess som präglar svensk 
såväl som europeisk planering och samhällsutveckling. Idvall (ibid.) gör i detta sammanhang en 
motsägelsefull observation; det råder bland regionala samhällsaktörer huvudsaklig konsensus 
kring regioner som en företrädesvis positiv företeelse, samtidigt som det finns skilda 
uppfattningar om vad det egentligen handlar om. Vanligen åsyftas en politisk mellannivå, 
’mesonivån’, återfunnen någonstans mellan det centrala och lokala, men dess substantiella 
innebörd och syfte är alltjämt diffus (Fernández 2000:7).  

Idvall (2000a:13) exemplifierar detta med hur synen på regionen divergerar beroende på i 
vilken samhällssfär man rör sig. För en politiker är regionen relativt fixerad, konstituerad av 
formella och administrativa gränsdragningar, medan synen på regionen inom näringslivet kan 
vara mer flytande och fluktuerande, präglad av en ekonomisk rationalitet betingad av en 
föränderlig marknad. För gemene medborgare definieras regionen kanske snarare av subjektiva 
erfarenheter eller kulturella aspekter, och för en forskare kanske av relationella nätverk snarare 
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än territoriella avgränsningar. I korthet finns det alltså olika förståelser för vad som utgör en 
region, inte minst inom forskningen, med mer eller mindre abstrakta ansatser vad gäller 
avgränsning och särskiljning. Detta är problematiskt, eftersom definitionsmässig precision är 
nödvändig för en konstruktiv diskussion om regionalisering som fenomen (Fernández 2000:9f).  

Inom den svenska tvärvetenskapliga regionforskningen urskiljer Idvall (2000a:20) tre skilda 
förhållningssätt till definitionsfrågan, vars ansats fokuserar på endera funktion, kultur eller idé. 
Med ett funktionellt perspektiv definieras regionen utifrån rummets horisontella egenskaper, 
där flöden, rörelsemönster och olika geografiska punkters förhållande till varandra utgör fokus 
för avgränsningen. Med andra ord är det rummets kvantitativa aspekter som inringar 
skiljelinjerna, till skillnad från det kulturella perspektivet som antar en kvalitativ ansats till 
rumsliga avgränsningar (Idvall 2000a:20f). Regionen definieras i detta avseende av kulturella 
och historiska kvaliteter, såväl som subjektiva och kollektiva tankemönster. Här lyfts den 
historiska och kulturella kontexten, identitet och platsidentitet som förenande och särskiljande 
värden, som i sin tur kan fungera som avgränsning av ett givet geografiskt område (Törnqvist 
1998:60). Den funktionella kontra kulturella ansatsen till regionens avgränsning kan sägas 
representera ett essentialistiskt respektive konstruktivistiskt förhållningssätt till rumslighet. 
Något förenklat innebär föregående ansats ett antagande att regioner verkligen existerar, 
definierbara utifrån särskilda iakttagbara egenskaper, medan den senare ansatsen antar en 
förståelse av regioner som en produkt av kulturen (Idvall 2000a:22).   

Oavsett filosofisk förståelse av rumslighet, förenas ovanstående riktningar i en attributansats till 
definitionsfrågan. Med andra ord, en region kan förstås och avgränsas utifrån vissa egenskaper, 
objekt eller objektegenskaper. Det tredje förhållningssättet, idéaspekten, tar fasta på 
förhållandet mellan de två ytterligheterna (konstruktivism och essentialism), men fokuserar på 
regioners processuella konstruktion snarare än statiska konstitution (ibid.). Istället för att söka 
kategorisera utifrån naturgeografiska och kulturella, funktionella eller identitetsmässiga 
egenskaper, förespråkas en mer dynamisk förståelse av regioner som en process (Ek 2003:3). I 
detta avseende lyfts historieskrivningen som central för hur regioner konstrueras och 
sedermera kan förstås, var olika skapelseprocessers idéhistoriska rötter söker beskrivas (Idvall 
2000a:22).  

You cannot understand a region until you understand how it came to be the way it is, and how it 
is changing. Present patterns are but a momentary reflection of continuing processes of change, 
and we must be sensitive to the direction and rate of change, both past and future.  
(James 1954:14) 

3.1.2 Institutionalisering 
Paasi är i detta sammanhang en tongivande teoretiker, som i sina studier (jfr 1986;1991;2009) 
bland annat presenterar ett ramverk som beskriver en så kallad ’institutionaliseringsprocess’ av 
regioner. Med institutionalisering menas i detta sammanhang etablering och formalisering av en 
viss geografisk representation av regionen, som kan identifieras i olika samhällsfärer och i det 
kollektiva medvetandet, vilken ideligen reproduceras genom social och institutionell praktik 
(Paasi 1986:111). Hans teorier vilar i sin tur på ett tidsgeografiskt tankegods och bygger vidare 
på exempelvis Anthony Giddens (1979;1981;1984), Torsten Hägerstrands (1970;1973;1978) 
och Nigel Thrifts (1983) idéer. För Paasi är tid oskiljaktig från rum och samhälle, vilket medför 
en komplex och relationell förståelse av regioner;  

In geography the relationship between the nation-state, its sub-areas and the everyday life 
environment of individuals is of importance since it reflects the continually changing role of 
time-space relations through which the constitution of society and consciousness occurs. A 
region is not just a mere stable, flat lattice or a given context in which all this occurs, but it is a 
crucial role in the process during which time, space and society are related. (Paasi 1986:110) 

Utgångspunkten är att regioner inte enbart kan betraktas som territoriella ramar bestående av 
materiella ting, utan bör förstås som konkreta manifestationer av sociala processer, som i sin tur 
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påverkas av rumsligt strukturella förändringar över tid (ibid.). I denna bemärkelse kontrasterar 
Paasis förståelse den traditionella naturgeografiska ansatsen, men han påpekar att detta ska ses 
som ett teoretiskt tillägg snarare än en ny geografisk typologi; 

It is noted that the aim is not to attempt to propose a new type of regional geography, but 
instead to consider some principles for a better understanding of the emergence of regions, not 
as static frameworks for social relations but as concrete, dynamic manifestations of the 
development of a society. (ibid.)  

Med detta, socialkonstruktivistiska regionalgeografiska perspektiv, förstås regioner som en 
materiell såväl som immateriell manifestation av sociala processer, kollektivt producerade och 
materialiserade genom institutionella praktiker. Dessa praktiker inordnar Paasi (1986:124-131; 
1991:245-247) i ett schema, som beskriver fyra mer eller mindre överlappande steg av 
regioners institutionalisering.  

 

Figur 3: Paasis (1984) institutionaliseringsprocess 

En förutsättning för regionbyggandet är någon form av (1) territoriell mönsterbildning, som 
utgör ram för de sociala praktiker (till exempel ekonomiska, politiska, administrativa) som 
(re)producerar regionbildningen. Gränsdragningarna är nödvändigtvis inte fysiska, men måste 
etableras för att regionen ska kunna uppfattas och administreras som en separat enhet, vari en 
regional identitet kan utvecklas (Paasi 1986:124f). Maktrelationer, manifesterade genom 
politiska, byråkratiska, ekonomiska och symboliska praktiker, spelar i detta skede en avgörande 
roll.  

Ur utformningen av regionens skepnad och skiljelinjer emanerar (2) utvecklandet av 
territoriella symboler, som är mer eller mindre abstrakta uttryck för den territoriella 
sammanhållningen (ibid.:125). Symboler och symbolspråk syftar till att understödja fortlöpande 
(re)produktion av regionen ifråga, var framförallt namnet är av särskild vikt. För 
regionbildningens trovärdighet är det avgörande att namnet lyckas förena regionens 
eftersträvade image med medborgarnas perception, exempelvis genom att bygga vidare på den 
historiska kontinuiteten (Paasi 1991:245). Med andra ord måste beteckningen av regionen 
överensstämma med en uppfattad verklighet, en symbolik som både interna och externa aktörer 
kan identifiera sig med eller relatera till. I förhållande till denna uppsats studieobjekt, kan 



15 
 

Greater Copenhagen ur skånsk synvinkel sägas vara ett problematiskt namnval, eftersom den 
har exkluderande konnotationer2.  

(3) Bildandet av organisationer och institutioner sker parallellt med utvecklandet av den 
regionala symboliken, och syftar till att upprätthålla, vidareutveckla och etablera regionens 
specifika praktiker (Paasi 1986:126). Genom inrättandet av politiska, ekonomiska och 
kommunikativa instanser, formaliseras representationen av regionen, vilket i denna studies 
empiri kan företrädas av exempelvis Öresundskommittéen, Greater Copenhagen, 
Øresundsinstitutet och Copenhagen Capacity. Men till processen hör även utformandet av 
rutiner och praxis som genomsyrar den regionala verksamheten, med andra ord hur regionala 
företrädare tänker och praktiserar region. Sammantaget formas en så kallad ’institutionell sfär’, 
som verkar för (4) reproduktionen av den ’färdiga regionen’ (ibid.:126f). Med detta tankeschema 
söker Paasi alltså beskriva regioner i termer av processer, konstituerade av komplexa sociala 
strukturer o historiska och ideologiska strukturer.  

One key to unravelling this complexity is to recognise regions as social constructs that do not 
rise in a vacuum but that are made in broader social practice – regions are hence contested 
results of power relations. (…) Regions are institutional structures and processes that are 
perpetually ‘becoming’ instead of just ‘being’. (Paasi 2009:133) 

Det är emellertid viktigt att framhäva att regionalisering är dynamisk såväl som kontextuell, 
varför Paasis processbeskrivning varken kan förstås som en linjär eller allomfattande modell. 
Regionbildning och regionalisering är ingalunda mekanisk eller en på förhand given process. Det 
finns inte heller någon ’naturlig’ utvecklingsföljd, utan stadierna bör ses som överlappande, 
parallella och dialektiska skeden (Paasi 1986:121). Likväl är Paasis processbeskrivning fruktbar 
för ett teoretiskt närmande till regionalisering, något som Ek (2003) tar fasta på i sin avhandling 
om institutionaliseringen av Öresund. Fokus ligger på hur visioner har fungerat som diskursiva 
redskap för institutionaliseringen, och med ett antal historiska nedslag visar han på konflikter 
och skiljelinjer som präglat regionbildningsprocessen. Ek (ibid.:III) menar att vår bild av 
Öresundsregionen är en ”simulerad verklighet”, som i första hand inte är förankrad i det fysiska 
territoriet, ”utan i föreställda geografier, rumsliga ideologier och övertygelser om det spatialas 
beskaffenhet”. 

Enligt Ek (ibid.:2) är dessa geografiska föreställningar om; (1) den föråldrade territorialstaten, 
(2) den ökade regionala konkurrensen och (3) nätverkets Europa som något eftersträvansvärt, 
visserligen selektiva förenklingar av den europeiska ekonomiska och politiska geografin, men 
ändock grundsatser för regionaliseringens utveckling i Öresund såväl som Europa i stort. De 
ligger till grund för visionerna om Öresund, som är resultatet av en dragkamp mellan 
mångfalden aktörers respektive uppfattningar. Genom att på olika sätt arbeta för att just sin 
geografiska föreställning blir förhärskande, söker politiska och ekonomiska aktörer cementera 
en given framtidsbild, i sin tur kopplad till specifika intressen, på bekostnad av alternativa 
föreställningar. Vad Ek (ibid.: VIII) söker belysa är alltså hur ”ideologiskt inbäddade 
omvärldsföreställningar ligger till grund för socialt konstruerade geografiska visioner, i sin tur 
invävda i diskursen om regioner, regional utveckling och regionala ekonomier i framtidens 
Europa”. 

3.1.3 Den nyregionala diskursen 
De diskurser som Ek hänvisar till ovan är vad som inom litteraturen vanligen benämns som 
’regionernas Europa’, en regionaliseringsprocess som antas innebära en maktförskjutning från 
staten till lägre såväl som högre maktinstanser, företrädesvis regioner respektive EU (Fernández 
2000:7). Fernández (ibid.:16) presenterar ’nyregionalism’ som den i detta sammanhang 
dominerande diskursen, vilken kan sägas representera en idéströmning som uppmärksammar 
regioners potential som funktionellt integrerade ’tillväxtmotorer’. Med epitetet ’ny’ åsyftas inte 
att regionalisering skulle vara ett nytt fenomen, utan snarare att regioners politiska och 

                                                             
2 Denna konflikt vidareutvecklas i analysavsnittet. 
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ekonomiska betydelse framhålls på nytt (ibid.:11). Inslag av ekonomiska utvecklingsstrategier 
med fokus på infrastruktursatsningar och kunskapsintensiv industri är tongivande, och syftar 
till att stärka regionens konkurrenskraft på den internationella arenan (Fernandéz 2000:17; 
Dannestam 2007:291). I globaliseringens kölvatten framträder en bild av regioner som 
konkurrerar gentemot andra regioner om uppmärksamhet, kapital och arbetskraft på en global 
skala.  

Ekonomier och näringsliv blir alltmer utlandsberoende och internationellt rörliga. Allt tydligare 
träder konturerna av ett gränslöst flödessamhälle med globala dimensioner fram. I denna värld 
förlorar den traditionella territorialstaten något av den betydelse den haft allt sedan 1800-
talets dagar. [...] Det finns en omfattande forskning som tydligt visar att regionerna växer i 
styrka när territorialstaterna tappar kraft. Globaliseringen går hand i hand med regional 
pånyttfödelse. (Törnqvist 1998, 57) 

Argumentationen härrör från en övertygelse om ett internationellt förändringstryck som 
undergräver statens kapacitet att bedriva en effektiv utvecklingspolitik, varför dessa uppgifter 
följaktligen måste förskjutas till andra politiska nivåer (Fernández 2000:17). Tilltagande 
gränslöshet, marknadsliberal frihandelspolitik och företagens rörlighet erfordrar flexibilitet och 
avreglerade styrelseformer, vilket medför att den offentliga sektorn i större utsträckning är 
beroende av näringslivet och den privata sektorns internationella konkurrenskraft. Det innebär 
följaktligen även en ’internationalisering’ av inrikespolitiken, betingad av lokala geografiers 
beroendeställning till externa och internationella händelseförlopp. Att knyta kontakter och 
samarbeta över administrativa barriärer genom gränsöverskridande nätverk blir i detta 
sammanhang avgörande, där EU spelar en avgörande roll som understödjande supranationell 
plattform.  

Gränsöverskridande och informella nätverk karaktäriserar i hög grad regionbyggandet i 
Öresundsregionen, som i EU-sammanhang ofta lyfts som något av en ’mönsterregion’ 
(Schönweitz 2013:128; Olesen & Metzger 2017:68). Utöver traditionella nationella 
överläggningar, inkluderar regionbyggandet regionala och lokala relationer, samarbeten mellan 
städer, företagskluster och NGOs. För Olesen & Metzger (2017:70) speglar sakläget en EU-
agenda om gränsöverskridande integration, regionalisering och friktionsfria flöden, medan 
Persson (2003:258) framhäver konsoliderandet av den europeiska inre marknaden. Dessa 
målsättningar ansluts i sin tur till den tidigare benämnda diskursen om ’regionernas Europa’ 
respektive ’Europe of flows’, materialiserade genom EU-initiativ såsom Interreg, European 
Spatial Development Perpective (ESDP) och Trans-European Transport Networks (TEN-T). 
Projekten fungerar som ramverk för policyskapande och finansiering, som sammantaget syftar 
till att stimulera utvecklingen i linje med unionens agenda.  

Regionalpolitiken kallas också för sammanhållningspolitiken eftersom dess övergripande mål är 
att stärka det som kallas för ’ekonomisk, social och territoriell sammanhållning’ i de regioner 
som kan få stöd. (EU 2014:5) 

EU:s regionalpolitiska agenda om sammanhållning och nedbrytning av nationsgränser ska bland 
annat stimuleras genom tillhandahållandet av finansieringsstöd för gränsöverskridande projekt. 
Finansieringen administreras genom de så kallade strukturfonderna, företrädesvis den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och den Europeiska socialfonden (ESF), som ska 
”investera i ekonomisk och social omstrukturering i hela EU” (ibid.:6). Syftet är alltså även att på 
olika sätt motverka territoriella socio-ekonomiska klyftor mellan unionens regioner, och att 
understödja en jämlik utveckling i hela EU.  

Avsikten med fonderna är att minska utvecklingsklyftorna mellan olika europeiska regioner, till 
exempel när det gäller infrastruktur och sysselsättning. (ibid.) 

De gränsöverskridande partnerskapen STRING, Fehmarnbelt Committee och GC är några 
exempel på befintliga regionalpolitiska initiativ, understödda av EU genom bland annat Interreg 
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Baltic Sea Region Programme 2014-2020 (Interreg BSR) och Interreg Öresund-Kattegat-
Skagerrak Programme 2014-2020 (Interreg ÖKS), EU-finansierade strukturfonder för integrerad 
territoriell utveckling och gränsöverskridande samarbeten (EU 2018a;2018b).  

Interreg 
Program 

Anslag till Öresundsregionen 
(mnEUR) 

II (1996-2001) 13,5 
III (2000-2006) 30,8 
IV (2007-2013) 121 
V (2014-2020) 136 

 
Tabell 1: EU anslag till Öresundsregionen (Olesen & Metzger 2017:71) 

Ovanstående tabell visar hur EU-finansieringen från Interreg strukturfonden stadigvarande har 
ökat i Öresundsregionen (Olesen & Metzger 2017:71). Möjligheten till finansiering är en 
drivande faktor för fortsatt gränsöverskridande samarbete (Persson 2003:260) och inte sällan 
en avgörande förutsättning för att regionala aktörer ska kunna delta och genomföra projekten.  

While the Öresund Committee politically represents regional and municipal bodies on both sides 
of the Öresund strait, strategic planning is probably best characterized as taking place through 
governance networks constituted by a range of public, semi-public and private organizations. 
This means that strategic planning is done on an ad hoc basis, organized around possibilities for 
acquiring EU funding. (Olesen & Metzger 2017:79) 

Det är viktigt att påpeka att nationsgränser, traditionella hierarkier och internationella 
relationer fortsatt fortlever i kontemporär regionbyggande, men dess betydelse för utvecklingen 
varierar i utsträckning. I Öresundsregionen präglar nationella intressen på respektive sida om 
sundet fortsatt det gränsöverskridande samarbetets prioriteringar, och regionen kan i realiteten 
inte ses som gränslös (Dannestam 2007:299)3, uttryckligen manifesterat genom införandet av 
pass- och gränskontroller 2015. Med detta sagt kan processen förstås som en fokusförflyttning 
från territoriell differentiering till funktionell integration, som nödvändigtvis inte innebär att 
traditionella nationsgränser upphör, men likväl medför nya förutsättningar och förhållningssätt 
till den europeiska geografin (Schönweitz 2013:128). Regionbyggande ska varken förstås som 
utpräglad ’top-down’ eller ’bottom-upp’ styrd, utan snarare som komplexa processer som ”löper 
kors och tvärs genom olika delar av samhället” (Persson 2003:60). Soja (2005:35) beskriver detta 
i termer av ’de-territorialization’ och ’re-territorialization’, “a debordering and rebordering - of 
territorial power, autonomy, and identity at multiple scales of government, from the global 
governance system to the local state”. 

3.1.4 Från government till governance 
Dessa förändrade förutsättningar för politiken och dess organisering är vad litteraturen 
benämner som förskjutningen från government till governance. Government åsyftar i detta 
sammanhang traditionell, hierarkiskt och central samhällsstyrning, medan governance kan 
betecknas som processer där privata och offentliga aktörer koordinerar resurser för att uppnå 
gemensamma intressen (Pierre 2011:20). Mobilisering sker genom en mångfald av nätverk, 
formella såväl som informella, och förbinder offentliga institutioner med näringslivet, 
intresseorganisationer och civilsamhället i stort (Healey 2007:17;269). Vilka dessa 
gemensamma intressen är beror givetvis på vem som är delaktig i diskussionen, eftersom det är 
deltagarnas agenda som präglar utfallet. Att identifiera aktörerna i beslutsprocessen är därför 
central för att analysera framtagandet av politiken och belysa vilka intressen som har fått 
inflytande, men även för att förstå vem som har något att vinna på beslutet och vem som har 
lämnats utanför i processen (Pierre 2011:16). 

                                                             
3 Refererar i sin tur till Hall et al. (2005) 
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Den förskjutning som ovan görs gällande avser bland annat framtagandet av politiken, som inte 
längre exklusivt utförs av staten utan alltmer utformas i komplexa, interaktiva nätverk (ibid.:5). 
Interaktionen mellan olika samhällsaktörer i beslutsprocesser är tänkt att öka politikens 
förmåga att lösa samtida samhällsproblem (Hedlund & Montin 2009:7), men syftar också till att 
stärka utfallets legitimitet. Om besluten är utformade i samverkan mellan en mångfald aktörer, 
som i sin tur representerar en rad samhällssfärer, kan beslut rättfärdigas som samhälleligt 
förankrade, åtminstone i teorin. Resonemanget är en del av ett New Public Management-tänk, 
som grundas i en övertygelse om offentliga institutioners inneboende ineffektivitet och att den 
privata sektorn kan erbjuda bättre lösningar vad gäller kostnadseffektivitet, kvalitet och 
kvickhet (Pierre 2011: 39).  

Forskare framhäver dock att offentlig-privata partnerskap inte är något nytt och att staten länge 
har interagerat med omgivande aktörer i beslutsprocesser. Intensiteten och densiteten av det 
urbana livet medför att det alltid har krävts någon form av governance i det urbana landskapet 
(Healey 2007:5). Koordination och samverkan är helt enkelt en nödvändighet på platser där 
markanvändning och resurser är omstridda. Med mer nyanserade glasögon kan man säga att det 
inte handlar om en förskjutning, utan snarare om en förändring av governments roll i 
governance (Pierre 2011:18). Politiska institutioners huvudsakliga syfte blir att sätta upp mål 
och prioriteringar, som sedan eftersträvas och utförs i samarbete med andra samhällsaktörer. 
Det handlar, i metaforiska termer, om att styra båten snarare än att ro. Vilken roll offentligheten 
intar varierar dock från fall till fall och för att förstå hur politiken utformas är det således 
nödvändigt att analysera den givna kontexten (ibid.:26). 

3.2 Den Öresundsregionala kontexten  
Från det generella till det mer specifika. Medan ovanstående kapitel representerar ett utsnitt av 
diskurser omfattande regioner och regionalisering i ett västeuropeiskt sammanhang, företräder 
efterföljande kapitel ett närmande till den mer platsspecifika kontexten. Huvudföremål är 
Öresund, regionens diskursiva inramning, föreställda förutsättningar och utmaningar.  

3.2.1 Historiska diskursiva processer och den gränsöverskridande organiseringen 
In many ways, the Öresund Region represents a classic example of how European spatial policies 
and funding opportunities influence spatial policy making in (trans)national contexts. This 
context has implications for the strategic planning work carried out at the scale of the Öresund 
Region. In particular, the region seems to be struggling with finding an appropriate format for 
strategic spatial planning. (Olesen & Metzger 2017:79) 

Som tidigare återgetts är ett utbrett informellt nätverkande kännetecknande för 
Öresundsregionens gränsöverskridande samarbete, med en övergripande governancestruktur 
som kan karaktäriseras som ”very fuzzy” (Berg & Löfgren 2000:12), och av Olesen & Metzger 
(2017:72) rentav likställd med en ’non-arrangement’. Likväl är initiativen till samordning av det 
gränsöverskridande arbetet talrika, och i modern tid har ett antal politiska samverkansorgan 
avlöst varandra. Öresundsrådet instiftades 1964 och avlöstes efterföljande av 
Öresundskommiteen i 1993, som 2016 i sin tur ersattes av Greater Copenhagen & Skåne 
Committee (ibid.). De transnationella politiska partnerskapens organisatoriska struktur, syften 
och målsättningar har varierat, och bör förstås i skenet av den historiska kontexten. Sociala, 
politiska och ekonomiska rörelser, på olika samhälleliga skalnivåer, har i olika tider påverkat 
engagemanget för gränsöverskridande frågor, såväl som ändamålet med arbetet (Ek 2003; 
Persson 2003:277f). Infrastruktursatsningar har emellertid varit en återkommande brännpunkt 
för politiken, med den fasta förbindelsen över sundet som symbolisk och förenande målbild.  

Visionen om ’Örestaden’, publicerad 1959, kan i detta sammanhang fungera som ett 
illustrerande exempel. Örestaden presenterades som en transnationell mångmiljonstad, 
sammanlänkad av en internationell storflygplats på Saltholmen, motorvägar och broar mellan 
Helsingborg och Helsingör i norr samt Malmö och Köpenhamn i söder (Persson 2003:254; Ek 
2003:16f). Som tankekonstruktion finns det tydliga kopplingar mellan visionen och då rådande 
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modernistiska strömningar, präglad av en stark framtidsoptimism, tilltro till bilismen och 
teknologin i stort. Men projektet återspeglar även en förutvarande ’diskursiv dragkamp’ om var 
en eventuell fast förbindelse skulle lokaliseras, utkämpad mellan förespråkare för en sydlig 
respektive nordlig dragning. Faktum är att en av de tidigaste utredningarna, presenterad 1962 
av de dansk-svenska Öresundsdelegationerna, i första hand förordade en nordlig kombinerad 
bil- och järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (Ek 2003:17ff). Från dagens 
perspektiv kan vi konstatera att utredningen, som huvudsakligen var av teknisk och 
trafikekonomisk karaktär med ett nationellt trafikflödesperspektiv, inte fick genomslag. Ek 
(ibid.:19) framför hur den sydliga ’diskursordningen’, med ett bredare Öresundsregionalt 
perspektiv, istället lyckades dominera dagordningen genom framgångsrik mobilisering av 
aktörer, argument och geografiska föreställningar.  

Detta perspektiv hade lyckats nå denna särställning genom att maskera de strikt lokala 
ambitionerna och istället lyfta fram det öresundsregionala perspektivet, där egenintresse och 
specifika ambitioner kom att döljas av argument av mer altruistisk karaktär. (ibid.) 

Beträffande Örestaden förblev projektet en utopisk skrivbordskonstruktion, hejdad av 
förändrade tankeströmningar och ekonomisk stagnation (ibid.:20). Oljekrisen 1973, en 
tilltagande miljörörelse och en period av flyttrörelser från städer till landsbygd, den s.k. gröna 
vågen, innebar ett avstannande för förbindelsediskussionerna, åtminstone på ett nationellt plan. 
Diskussionerna tilltog sedermera under 1980-talet, men då med ett tydligare europeiskt och 
ekonomiskt perspektiv. Detta som ett resultat av Danmarks medlemskap i EG (Europeiska 
Gemenskaperna) och den neoliberala våg som svepte över Europa (ibid.:21). Tilltron till 
marknadens praktiker var stark, och representanter från näringslivet framställdes i diverse 
diskurser som auktoriteter och föredömen för effektivitet och tillväxt. Det europeiska 
perspektivet blev därefter alltmer närvarande i diskursen om Öresund, manifest uttalad i och 
med EU:s positionering som central politisk-ekonomisk aktör.  

1990-talets geopolitiska händelser innebar förändrade förutsättningar för Öresundsområdet i 
allmänhet och Köpenhamn i synnerhet. Järnridåns fall och Sverige och Finlands medlemskap i 
EU innebar att Köpenhamns ekonomiska, geografiska och politiska ställning förändrades från 
perifer till central, åtminstone i en nordisk kontext (Majoor 2008:123). Stadens strategiska 
position som knytpunkt mellan kontinenten och den nordiska marknaden, innebär en central 
position i det transeuropeiska transportnätverket, var den fasta broförbindelsen utgjorde en 
avgörande pusselbit (Olesen & Metzger 2017:79). Köpenhamn pekades ut som en betydande 
nod i den nord-sydliga transportaxeln ’Scandinavian-Mediterranean Corridor’, en ut av nio ’Core 
Network Corridors’ (CNC) i TEN-T (EU-kommisionen 2018).  

Det gränsöverskridande samarbetet och Öresundsbrons förverkligande ska, som föregående 
kapitel behandlade, ses i skenet av denna större europeiska kontext. Brobygget var inte bara ett 
politiskt och symboliskt projekt mellan två städer och nationalstater, utan också ett manifest 
resultat av mångfalden aktörers respektive intressen. För EU svarade projektet till 
målsättningar om europeisk integration och friktionsfri rörelse, från svensk sida handlade det 
om en direktförbindelse till den europeiska marknaden och från dansk sida om att stärka 
Köpenhamns position gentemot andra europeiska storstadsområden. 

Tillsammans med det öresundsregionala perspektivet kom det eu(rope)iska perspektivet under 
mitten på 1990-talet att utgöra fundamentet till Öresundsregionen som den diskurs den är idag. 
(Ek 2003:23) 

Sammantaget innebar utvecklingen en cementering av diskursen om Öresund, som en viktig 
pusselbit i det större europeiska spelet. Ovanstående historiska återgivning visar hur 
samhälleliga utvecklingstendenser konstituerar ramarna för det gränsöverskridande 
partnerskapet, präglad av ett komplext nätverk innefattande mångfalden samhälleliga rörelser 
och aktörer. Utvecklingen kan inte allena förklaras av marknadskrafter eller politiska imperativ, 
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utan ska snarare förstås som utfallet av en kollektiv skapande process, en sorts ’regional rörelse’ 
(Berg & Löfgren:278).  

3.2.2 Urbanitetens föreställningar, centrum och periferi 
Dekonstruktionen av denna regionala rörelse, dess innehåll och innebörd för den regionala 
utvecklingen, kan likställas vid analysen av diskursen om regionen, vilket följer i senare kapitel. 
För att inte föregripa analysen fortsätter vi på den inslagna vägen och nöjer oss än så länge med 
att peka på identifierade diskursiva mönster och förklaringsmodeller, som förmodas diktera 
förståelsen för Öresundsregionen, dess konstitution och konstituerande. Ett sådant 
återkommande tema är relationen mellan urbanitet och regionalitet, staden och regionen. Som 
en återkoppling till tidigare exempel om Örestaden, lyfts än en gång Eks tankar kring Öresund 
och bilden av regionen. Han tolkar visionen om Örestaden som ett lokalt och urbant projekt, men 
med regionala proportioner och konsekvenser (Ek 2003:17). Han menar att det ’regionala’ inte 
är närvarande i visionens texter och teckningar, utan att det snarare handlar om en utpräglad 
urban tankekonstruktion, formad kring föreställningen om en jättestad. 

Att denna jättestad sedan förväntades ha en geografisk utbredning stor som en region 
förändrar inte distinktionen mellan det regionala och det urbana. Örestad var inte början på 
Öresundsregionen även om det lätt verkar så. (ibid.) 

Tanken om regionen lyser med sin frånvaro i visionen Örestaden, som ändock gör en tydlig 
distinktion mellan stad och omland. I kombination med ett manifest storstadsfokus framträder 
en bild av regionen som det geografiska området som omgärdar staden, en periferi som står i 
kontrast till centrum. Denna distinktion gjorde sig dock mindre gällande med tiden, i takt med 
europeiska skalförändringsprocesser och det internationella perspektivets tilltagande 
inflytande. Förbindelsen mellan det lokala och det regionala blev i detta avseende alltmer 
närvarande i diskursen om regionen. Som kontemporärt exempel lyfter Olesen och Metzger 
(2017:78) den föreslagna förlängningen av Köpenhamns tunnelbana till Malmö, den s.k. 
Öresundsmetron (Malmö Stad 2018). Projektet legitimeras av en prognosisterad kapacitetsbrist 
på Öresundsbron, något som dock har bemötts med skepticism från akademiska observatörer 
(Hasselgren & Lundgren 2014:27). Enligt Olesen och Metzger (2017:77f) är projektet i själva 
verket en lokal angelägenhet, utmålad som ett regionalt problem. Genom att paketera och 
presentera projektet i regionala termer, exempelvis genom namnvalet, söker man legitimera 
förslaget som ett regionalt intresse, synonym med en förordad gynnsam regional utveckling. 

Öresundsbron har medfört många möjligheter till hela Öresundsregionen, och med en 
Öresundsmetro så tar vi nästa steg för ett mer effektivt och förbättrat samarbete mellan 
länderna och framförallt i regionen. (Malmö Stad 2018) 

Projektet legitimeras alltså av ett föreskrivet regionalt problem, Öresundsbrons stundande 
kapacitetsbrist, men också genom antaganden om dess regionala synergieffekter. I likhet med 
den diskursiva kamp som låg i förgrunden för Öresundsbron, antar Öresundsmetrons 
förespråkare ett mer Öresundsregionalt perspektiv i sin argumentation, för att således 
mobilisera regionala aktörer, legitimitet och finansiering. I centrum står storstäderna på 
respektive sida av sundet, Köpenhamn, Malmö och i vissa sammanhang även Lund, som genom 
retoriken söker konsolidera sina positioner som ofrånkomliga garanter för regional tillväxt, och i 
förlängningen den gränsöverskridande sammanhållningen. Med beskrivningar såsom ”hela 
Skånes motor” (Malmölundregionen.se) och ”naturlig drivkraft i Öresundsregionens utveckling” 
(Malmö Stad 2018) presenteras storstäderna som regionens obestridda funktionella centrum, 
varför understödjandet av deras relationer sinsemellan också förespråkas vara avgörande för 
regionalpolitiken (Olesen & Metzger 2017).   

Övertygelsen om städernas roll i regionen återfinns även i den akademiska diskursen, som i 
termer av noder, regioncentra och tillväxtmotorer tillskriver storstaden en nyckelroll i 
regionbyggandeprocessen (jfr Persson 2003). Här framträder bilden av en regional utveckling 
som sker på städernas premisser.  
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Generellt sett kan man säga att det är ovedersägligt att en region behöver en stark nod eller 
centralort för att hela regionen ska ha förutsättningar att utvecklas positivt. Det krävs ett 
ekonomiskt lokomotiv eller tillväxtmotor… Att det går bra för centralnoderna är det absolut 
viktigaste för hela Öresundsregionen. Frågan är hur man åstadkommer spridningseffekter så 
att även övriga delar av regionen får del av tillväxten. (Persson 2003:268) 

Den regionala tillväxten sker alltså genom spridningen, eller synergieffekterna, av 
centralorternas tillväxt. Synergieffekterna omhändertas företrädesvis genom att regionen 
knyter närmare band till centralnoderna, exempelvis genom infrastruktur- och 
kollektivtrafiksatsningar. Men resonemanget föranleder ett erkännande av att det finns en 
’hierarkisk ortstruktur’, vilket cementerar distinktionen mellan centrum och periferi.   

För att regionen på ett framgångsrikt sätt ska kunna utnyttja möjligheterna till tillväxt och 
expansion, måste man erkänna kärnområdets roll och betydelse. Det är angeläget att övriga 
delar av regionen ställer sig bakom centralnoderna. Det är lika viktigt att de två största 
städerna hela tiden arbetar och underlättar för övriga delar av regionen att få del av 
utvecklingen och tillväxten. (ibid.) 

Det är alltså regionen som ska ta del av städernas framgång, och inte omvänt. Genom 
punktsatsningar på urbana utvecklingsprojekt och tillgängligheten till centralnoder, ska 
regionen som helhet utvecklas och uppnå tillväxt. Uppmärksamheten riktas särskilt mot 
regionens största städer, i detta fall Köpenhamn och Malmö, då områden med störst 
befolkningsunderlag också antas inneha störst potential för innovations- och konkurrenskraft, i 
linje med den tidigare presenterade föreställda internationella kampen om inflytande, 
investeringar och humankapital. Detta tydliga fokus sker på bekostnad av en mer omfördelande 
principiell inriktning, vilket medför obalanser och spänningar mellan centrum och periferi 
(ibid.:268ff). 

Det är även viktigt att slå fast att de starkaste och mest positiva effekterna av den regionala 
utvecklingen alltid kommer att koncentreras till kärnområdet (ibid.:268) 

Dessa spänningar manifesteras genom den historiska men också en, i allra högsta grad, levande 
diskursiv kamp mellan stad och landsbygd, centrum och periferi. Denna kamp tar sig emellertid 
till uttryck på olika sätt på respektive sida om sundet, framförallt på grund av olika geografiska 
och strukturella förutsättningar. Enligt Persson (ibid.:268f) utgör Malmö och Köpenhamn 
tillsammans regionens centrum, men han understryker samtidigt att ”städerna fortfarande i 
första hand är centralnoder i två olika ekonomiska system”. Öresundsregionens 
integrationsprocess har ännu inte nått så långt att vi kan tala om en gemensam ekonomiskt 
sammanhållen region, varför diskussionen om centrum och periferi fortsatt måste behandlas 
utifrån ett nationellt perspektiv (ibid.).  

3.2.3 Konfliktlinjer 
Köpenhamn är, i egenskap av Danmarks huvudstad, rikets politiska huvudsäte och ’odiskutabla’ 
maktcentra. Detta är naturligtvis av betydelse för det geografiska omlandet och 
Öresundsregionen i stort, inte minst med anledning av områdets nationella betydelse. Samtidigt 
är huvudstadsregionen och Själland redan en väl integrerad arbets- och bostadsmarknad med 
ett relativt litet geografiskt omfång, sammanlänkad av ett gemensamt kollektivtrafiksystem. 
Sammantaget innebär detta att spänningarna mellan centrum och periferi varit relativt 
nedtonad på den danska sidan, var debatten snarare handlar om relationen mellan Väst- och 
Östdanmark. (Persson 2003:269; Ek 2003:90) 

Öresundsregionen är från Köpenhamns sida ’Köpenhamn med omland’. Resonemanget har från 
1990-talets början och framåt varit att Danmark är mer beroende av Köpenhamn än tvärtom. 
Ett Köpenhamn som tillåts expandera för att bättre kunna konkurrera med andra storstäder i 
norra Europa gynnar den danska ekonomin mer än ett Danmark där den ekonomiska tillväxten 
är geografiskt utspridd. (Ek 2003:24) 
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Förhållandet mellan lokal, regional och nationell nivå är i många avseenden motsatta på den 
svenska sidan, bland annat på grund av Skånes position gentemot Stockholm (Jerneck 
2007:230f). I en svensk kontext är Skåne perifer, som jämfört med Köpenhamn befinner sig 
långt från det nationella maktcentrat. Detta gäller inte enbart det geografiska avståndet, utan 
även ”ett ’politiskt underskott’ ifråga om statens engagemang och initiativkraft” (ibid.:230). 
Öresundsregionen och den gränsöverskridande integrationsprocessen har från Stockholms 
horisont, till synes, setts som en lokal och regional angelägenhet snarare än en nationell 
prioritet. Detta ’ointresse’ från nationellt håll har inte gått obemärkt förbi, och från skånsk sida 
har staten inte alltid uppfattas som lyhörd eller tillmötesgående för skånska intressen (Ek 
2003:25). Ett tydligt kontemporärt exempel är passkontrollerna, införda 2015, som i 
Öresundsregionen uppfattats som ett Stockholmscentrerat och, i vissa sammanhang, till och med 
som ett olagligt beslut (Magnusson 2016).  

Enligt Ek (2003:24f) har denna politiska och geografiska distans föranlett en misstänksamhet 
gentemot centralmaktens regionalpolitik, handlings- och viljekraft, vilket har gett fotfäste åt 
föreställningen om ett Skåne som i större utsträckning måste klara sig själv. För att säkra 
fortsatt ekonomisk tillväxt har Skåne därför istället blickat söderut mot den europeiska 
kontinenten och sökt alliera sig med regionens närmaste maktcentra, Köpenhamn och Själland. 
Vem som ska leda utvecklingen har dock inte varit lika självklar som på den danska sidan, då 
Skåne på ett tydligare sätt präglas av interna konfliktlinjer, särskilt påtagande i den 
regionbildningsprocess som föranledde Region Skånes tillblivelse (ibid.:68-83). Historiskt sett 
handlar det framförallt om en konfliktlinje mellan västra och östra Skåne, tydligast manifesterad 
i relationen mellan de tidigare länsindelningarnas (Malmöhus län och Kristianstads län) 
respektive residensstäder, Malmö och Kristianstad. Det nydanade samarbetet Skåne Nordost är 
ett kontemporärt exempel på hur Kristianstad och omgärdande kommuner genom samordning 
söker bevaka sina intressen gentemot övriga Skåne (Skåne Nordost 2018). Utöver detta 
återfinns sedan tidigare den sydöst skånska koalitionen SÖSK, som 2017 förnyade och 
fördjupade sitt samverkansavtal (Sydostskåne 2017). 

Konflikten är dock inte enbart en skånsk angelägenhet, utan kommer även till ytan när det 
Öresundsregionala perspektivet diskuteras. Under 1960- och 1970-talet var Örestaden ett 
sådant exempel, som av östskånska aktörer påtalades som ett urbant och kustbandscentrerat 
projekt (Ek 2003:83). Då som nu, kan spänningarna mellan öst och väst även sägas företräda en 
konflikt mellan stad och landsbygd, å ena sidan representerad av de tätbefolkade kommunerna i 
väst, å andra sidan de mer glesbefolkade kommunerna i öst. Stridigheterna mellan centrum och 
periferi manifesteras av en oro om storstadsdominans och regionala obalanser, framförallt 
bland östskånska kommuner (Jerneck 2007:229), där uppfattningen om det egna områdets 
fördelar av en Öresundsregional utveckling mot sydost inte är självklar (Persson 2003:270).  

I tillägg återfinns dessutom en nord-sydlig konfliktlinje i Skåne, som även gör sig gällande på den 
danska sidan. Som tidigare benämnts var denna konflikt central i diskussionerna kring 
Öresundsbrons lokalisering, men är fortsatt tydlig, bland annat i samband med överläggningar 
om en andra fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Likt den öst-västliga skiljelinjen 
handlar det om en oro om regionala obalanser, där sydvästra Skåne uppfattas prioriteras på 
bekostnad av nordvästskånska intressen (Ek 2003:86-90). I detta sammanhang kan Familjen 
Helsingborg, i likhet med Skåne Nordost, sägas fungera som ett samverkansorgan för 
bevakningen av lokala intressen gentemot övriga Skåne (Familjen Helsingborg 2018).  

Sammantaget bör ovanstående geografiska och diskursiva konfliktlinjer tas i beaktan när det 
gränsöverskridande regionala samarbetet diskuteras, då de ständigt ligger i förgrunden för 
aktörernas agerande och Öresundsregionens konstitution och konstituerande.  
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3.2.4 Öresundsintegration 
Skall man ‘göra region’ måste man tänka gränslöst. Inom regionen finns inga gränser. 
(Dannestam 2007:296) 

Tanken om en enad och gränslös region är intimt förknippad med den tidigare presenterade 
nyregionala diskursen, den fria rörligheten av kapital, arbetskraft och varor, samt uppfattningen 
om den egna positionen på en globalt konkurrensutsatt marknad. Som Ek (2003:25) skriver, 
bygger hela Öresundsregionens ’raison d’être’ på att denna geografiska föreställning ”hela tiden 
blir mer uttalad och oundviklig”. En sådan världsåskådning föranleder motverkandet av olika 
typer av gränshinder och samordning över administrativa skiljelinjer, en slutledning som 
genomsyrar EU:s strategier och målsättningar såväl som Öresundsregionens parters agerande.  

Achieving greater critical mass is the main rationale for establishing the Oresund. Reaping the 
benefits of agglomeration economies by creating a larger metropolitan region, with an 
integrated labour market, serves to overcome the disadvantages of the area’s relative 
peripherality globally. This is a more important problem for Skåne in a Swedish national 
context, but even Copenhagen on its own is a small city in a global perspective.  
(Nauwelaers et al. 2013:8) 

I egenskap av gränsregion anses Öresund i EU-sammanhang vara ett föregångsexempel för 
’regionernas Europa’ och ett särskilt tydligt exempel på de fördelar som gränsöverskridande 
samverkan kan generera. Som integrerad region sägs man kunna uppnå storskalfördelar och en 
starkare position ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. Det handlar om att 
mobilisera resurser och ett ’tillfredsställande’ befolkningsunderlag, den så kallade ’kritiska 
massan’, som ska generera ekonomisk, social och politisk inflytande, vilket i sin tur krävs för att 
konkurrera med andra regioner på den globala marknaden (Bellini & Hilpert 2013: 194).  
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Genom agglomeration kan de individuella regionerna, som var för sig anses vara för svaga, driva 
ömsesidiga intressen och uppnå en starkare ställning gentemot andra aktörer. Vidare kan 
samverkan också innebära ’komplementaritetsfördelar’, där parterna kompenserar och 
kompletterar varandra med sina respektive styrkor och svagheter. I Öresundsfallet handlar det 
bland annat om olika egenskaper kopplade till graden av urbanitet (Nauwelaers et al. 2013:8). 
Köpenhamn erbjuder olika ’storstadsegenskaper’ såsom kultur, internationell dragningskraft 
och tillgänglighet genom Kastrup flygplats. Skåne erbjuder å andra sidan ’småstadsegenskaper’ 
som kan avlasta storstadens trängselproblem, exempelvis tillgång till rekreation, 
livsmedelsproduktion och billigare mark- och bostadspriser. Vidare redovisar Skåne en 
proportionerligt högre ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt jämfört med Själland och 
Köpenhamn (ibid.). Från dansk sida innebär en regionbildning med Skåne därför, på pappret, 
bättre tillväxtsiffror, men också en befolkningsmängd som överstiger Stockholmsregionens, en i 
sammanhanget mycket viktig faktor. Nyckelfrågan och den viktigaste drivkraften för 
integrationsprocessen har emellertid vara målet om en breddad arbetsmarknad, vilket antas 
stärka attraktionskraften och förbättra matchningen mellan utbud och efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft (ibid.:17) . 

I litteraturen presenteras regionbyggandet och integrationsprocessen i Öresund som ett försök 
till institutionalisering av det som tidigare benämnts som en funktionell region, primärt 
fokuserad på de ekonomiska fördelarna av ett integrerat näringsliv och arbetsmarknad 
(Dannestam 2007:294). Det funktionalistiska perspektivet ska däremot inte förstås som enhällig 
grundsats för det gränsöverskridande samarbetets tillblivelse, då det i olika tider och 
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sammanhang också har avlösts av mer ideologiska bevekelsegrunder. Detta gäller framförallt 
det politiska toppskiktet som, åtminstone utåt, omtalar Öresundssamarbetet som ett kulturellt 
integrationsprojekt, särskilt påtagligt i samband med broöppningen kring millenniumskiftet. I 
begeistrade ordalag förklarades Öresund nu äntligen vara en integrerad region, som förenar två 
nationer och ett broderfolk, ”Öresund is born!” (Berg & Löfgren 2000:7; Falkheimer 2016:161). 
Det fanns en stark tilltro till brons förlösande och förenande kraft, samt en övertygelse om att 
integrationsutvecklingen ’naturligt’ skulle följa när en väg- och tågförbindelse etablerats (Cars et 
al. 2013:12). Även om bron i vissa sammanhang sägs ha överträffat de högtfarande politiska 
visionerna, framstår förväntningarna i efterhand som något överdrivna och ambitiösa (Olesen & 
Metzger 2017:78).  

En gränslös region, menade många, skulle stå färdig i samma ögonblick som den första bilen 
passerade över bron. Det visade sig inte vara fullt så enkelt att skapa integration.  
(Nilsson et al 2007:8) 

Integrationsprocessen förefaller däremot gå i motsatt riktning, åtminstone enligt 
Øresundsinstitutets senaste analyser. De två integrationsindexen för Öresundsregionen, som på 
olika sätt statistiskt redovisar kontaktytorna mellan den danska och svenska sidan, visar på ”en 
markant nedgång i integration sedan 2008” (Øresundsinstitutet 2016:3). Ett exempel är 
nedläggningarna av gränsöverskridande initiativ såsom Öresundsuniversitetet och Öresund 
Science Region (Nauwelaers 2013:6). Ett annat tydligt exempel är pendlarsiffrorna, som backade 
rejält i förbindelse med den ekonomiska krisen 2008. Införandet av gräns- och ID-kontrollerna 
2016 innebar dessutom ytterligare ett slag mot arbetspendlare, som ”förlänger restiden […] och 
leder till att 322 000 färre arbetsplatser kan nås på en timme från Malmö C med kollektivtrafik” 
(Damvad Analytics 2017:29). Kontrollerna beräknas ha betydande inverkan på det ekonomiska 
utbytet i regionen, med en försämrad arbetsmarknad, minskad produktion och konsumtion, som 
sammantaget estimeras innebära en årlig samhällsekonomisk förlust på 1,5 miljarder SEK 
(ibid.:6).4 

 

Figur 6: Pendlarresor över Öresund per dag. Källa: Øresundsinstitutet (2016:9) 

                                                             
4 Senaste sammanställningen av pendlingsstatistik över Öresund från Örestat publicerade 2015, varför gräns- och ID-
kontrollernas effekter inte redovisas i grafen.  
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Ekonomisk recession, en spräckt bostadsbubbla på den danska sidan och tilltagande 
fluktuerande valutakurser medförde sjunkande bostadspriser, en minskad arbetsmarknad och 
efterfrågan, vilket innebar att drivkrafter som tidigare starkt påverkat Öresundsintegrationen 
försvann (Øresundsinstitutet 2016:4). Sammantaget har utvecklingen inneburit en ökad 
osäkerhet för arbetspendlare och näringsliv, vilket resulterat i minskad pendling och flyttning 
över Öresund. 

Sedan finanskrisen och fram till idag har extern påverkan från den globala och europeiska 
ekonomin påverkat drivkrafterna bakom Öresundsintegrationen mer än de regionala och 
nationella drivkrafterna. (ibid.:3) 

Än en gång står internationella faktorer i förgrunden för utvecklingen i Öresund, vilket 
emellertid inte allena kan förklara stagnationen. En rad institutionella barriärer för fortsatt 
integration, exempelvis nationella skillnader i arbetslagstiftning, skatte- och utbildningssystem, 
bromsar utvecklingen (Cars et al. 2013; Hasselgren & Lundgren 2014; Nauwelaers et al. 2013:8). 
Både Sverige och Danmark är, trots allt, i hög utsträckning centraliserade stater, ett faktum som 
stundom hamnar i skymundan av den jäktande regionaliseringsdiskursen.  

Lurking in the shadows of these discussions are two reluctant key players, to some degree 
holding the fate of the future of the region in their hands: the national governments of Sweden 
and Denmark… They hold the key to any attempts at a lowering of institutional barriers that 
could contribute to furthering regional integration in Öresund. (Olesen & Metzger 2017:80)   

Lösningen förefaller i mångt och mycket ligga på en nationell nivå, var intresset för bestående 
insatser däremot verkar vara lågt (ibid.:73). Enligt Olesen & Metzger (ibid.:80) finns det bland 
tjänstemännen i regionen en besvikelse över utvecklingen och en känsla av missade möjligheter, 
framförallt på den svenska sidan. En del av missnöjet har riktats mot det tidigare 
gränsöverskridande partnerskapet, Öresundskommitteen, som av akademiker beskrevs som en 
politiskt svag och ineffektiv organisation, vars legitimitet endast bottnade i deltagandet av 
regionens ledande politiker (Cars et al. 2013:20; Olesen & Metzger 2017:73; Persson 
2003:277f). Även om Öresundskommitteen drev integrationsfrågan intensivt misslyckades 
påverkansarbetet gentemot centralmakten i Danmark och Sverige. Enligt Persson (2003:277f) 
berodde detta bland annat på en, mellan aktörerna från respektive länder, divergerande syn på 
organisationens mandat och vilka frågor som man skulle lägga sig i, varför kommittén aldrig 
lyckades etablera ett tydligt ledarskap.  

Behovet av ett starkt politiskt företrädarskap har dryftats sedan beslutet om den fasta 
förbindelsen 1991, då det i breda ordalag ansetts vara en nödvändighet för förverkligandet av en 
funktionell transnationell region (ibid.:277). Att Öresundsregionen är ett ambitiöst projekt 
verkar de flesta vara överens om, då det, trots en lång gemensam historia, handlar om 
sammansmältningen av två regioner som är djupt förankrade i sina respektive nationella 
system. Språkförståelsen är en uppenbar barriär, som på senare år har blivit tydligare 
(Nauwelaers et al. 2013:25; Olesen & Metzger 2017:73), men också olika kulturer och 
traditioner inom politiken, myndighetsutövning och näringsliv (Persson 2003:273). Med andra 
ord finns det kulturella skillnader mellan parterna som måste hanteras i 
regionbyggandeprocessen.  

Etnologerna har i olika sammanhang i böcker och vid konferenser understrukit att vi inte kan 
tala om en naturlig och folkligt förankrad region i Öresundsområdet. Därtill är skillnaderna 
mellan länderna allt för stora. (ibid.) 

Samtidigt framför den akademiska diskursen vikten av en folklig förankring och en demokratisk 
grund för ett framgångsrikt regionbygge, och att ett samarbete som enbart baseras på 
ekonomisk intressegemenskap inte är realistiskt (Jerneck 2007:241). Jerneck (ibid.:239) 
påpekar att intresset för Öresundsvisionen fortfarande är svalt hos ”herr Hansen och fru 
Jönsson”, varför det är avgörande för ett framtida partnerskap att arbeta med transparens och 
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medborgarförankring. Han föreslår till och med ett ’Öresundsmedborgarskap’, som ska stärka 
det folkliga politiska inflytandet och därmed nätverkbyggandets legitimitet, i en 
integrationsprocess som i hög utsträckning präglats av tjänstemannastyre (Jerneck 2007:239; 
Hall et al. 2005). Enligt Jerneck (2007:230;239) har danskarna varit särskilt svåra att 
entusiasmera i integrationsfrågan, då det gränsöverskridande partnerskapet för dem främst har 
handlat om att understödja huvudstadsområdet, vars växande betydelse för den danska 
ekonomin blivit alltmer uppenbar.  

För den danska staten har en vital Öresundsregion därför varit ett sätt att stärka Köpenhamns 
roll i Danmark… Generellt sett prioriterar danskarna i dagsläget de maktpolitiska och 
kommersiella vinsterna av integrationen i förhållande till ambitionen att bygga en ’tätare’ 
dansk-svensk gemenskap över Sundet. Något förenklat är det business i olika former som gäller. 
(ibid.: 230) 

Även om de danska parterna verkar vara intresserade av att samarbeta med sina svenska 
motparter, förefaller detta intresse i stor utsträckning vara instrumentellt. Enligt Olesen & 
Metzger (2017:78) ses partnerskapet från dansk sida som ett lägligt och pragmatiskt verktyg för 
att uppnå andra ändamål än de, mer upphöjda och idealistiska kungörelserna om den 
transnationella regionen som idé, som framhålls av svenska regionala och lokala aktörer, till 
vilka integration oftare verkar vara ett mål i sig. Således framträder bilden av ett 
gränsöverskridande partnerskap som präglas av divergerande prioriteringar och 
förhållningssätt till integrationsprocessen på respektive sida om sundet, vilket försvårar den 
långsiktiga sammanhållningen (Nauwelaers et al. 2013:9). Men olika förutsättningar och 
målsättningar med samarbetet anses inte nödvändigtvis innebära att partnerskapet är 
dödsdömt.  

Ett för ledarskapsfrågorna mycket besvärande läge uppstår i händelse av dansk dominans och 
sydsvensk marginalisering, såväl politiskt som ekonomiskt. För det fortsatta samarbetet är det 
därför viktigt att politiskt befästa doktrinen om Öresundsintegrationen som ett plussummespel. 
Trots att relationerna mellan t.ex. storstäderna Malmö och Storköpenhamn aldrig kan bli helt 
jämbördiga, bör samarbetet rimligen vägledas av idén att integrationsprocessen på sikt är 
gynnsam för bägge länderna, även om vinsterna relativt sett vore olika stora.  
(Jerneck 2007:231) 

Sammantaget förefaller Öresundskommitteen dock ha misslyckats med att överbrygga de 
kulturella och intressemässiga konflikterna, varför missnöje och krav på förändring också 
riktades emot organisationen. Samtidigt verkar det vara svårt att hitta fungerande 
samarbetsformer och det råder viss ambivalens kring den gränsöverskridande politiska 
organiseringens konstitution och befogenheter (Persson 2003; Jerneck 2007; Nauwelaers 2013). 
I bristen på engagemang för de institutionella barriärer som hämmar vidare 
Öresundsintegration fokuserar man på infrastrukturprojekt, företrädesvis HH- och Fehmarn 
Belt-förbindelsen, som en möjlig väg framåt (Hasselgren & Lundgren 2014:27; Olesen & Metzger 
2017:78).  

Perhaps this focus can be understood as a yearning for concrete, tangible results that can 
function as material beacons of future transnational regional integration, just as the Öresund 
Bridge did in the recent past. (Olesen & Metzger 2017:80) 

I likhet med Öresundsbron, fungerar förbindelsediskussionerna alltså som mobiliserande 
symbolik och ett handfast verktyg för fortsatt kollaboration och integration (Persson 2003:254). 
Huruvida detta räcker låter vi ännu så länge vara osagt, men klart är att den politiska 
organiseringen av det gränsöverskridande partnerskapet har en nyckelroll i förverkligandet av 
ett integrerat Öresund. Det kommer ta tid, men den som väntar på något gott…;  

Sammantaget skulle jag vilja påstå att om Öresundsregionen spelar sina kort väl och med 
regeringarnas hjälp ser till att göra integrationsarbetet framgångsrikt, kommer gränsregionen 
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att förvandlas till en väl sammanhållen storstadsregion […] En region som kommer att ha de 
bästa förutsättningarna att kunna tävla med andra nordeuropeiska regioner som Stockholm, 
Sankt Petersburg, Berlin, Hamburg och Randstadt med Amsterdam som centrum. (ibid.:281) 

3.3 Den strategiska praktiken 
Från det specifika till det mer konkreta och manifesta. Detta avsnitt lyfter Öresundsregionens 
reella strategier och handlingsplaner, som bottnar i övergripande diskurser om regioner, 
regionalisering och Öresund. I linje med detta arbetes studieobjekt, det gränsöverskridande 
politiska partnerskapet, ligger fokus särskilt på GC:s strategiska arbete och de diskurser som kan 
anslutas härtill. Beträffande studiens struktur kan det vid en första anblick anses motsägelsefullt 
att bearbeta regionala strategier i det diskursiva fältet, eftersom de även utgör materialet för 
studiens analys, som följer i nästa kapitel. Detta har däremot ansetts vara nödvändigt, med 
hänsyn till studien teoretiska utgångspunkt. Strategier är utfallet av en mångfald konkurrerande 
diskurser, som både konstituerar och är konstituerande för diskursen om Öresund på samma 
gång, varför de inte kan särskiljas från det diskursiva fältet. Med detta sagt nöjer sig detta avsnitt 
med att lyfta de mest framträdande aspekterna av strategierna, i relation till andra diskurser om 
strategisk planering, medan en mer djupgående analys följer i kapitlet ’Empiri’. 

3.3.1 Stadspolitik och den entreprenöriella staden 
De två största städerna i regionen – Köpenhamn och Malmö – har hittills visat sig ha mest att 
tjäna på tillkomsten byggandet av Öresundsbron. Det är också i dessa två städer som de främsta 
förespråkarna och bärarna av regionbyggaridén finns. Det finns ett antal indikationer som 
tyder på att Malmö och Köpenhamn definieras som regionens politiska och ekonomiska centrum 
och därmed också som motorn för den regionala tillväxten. (Cars et al. 2013:21) 

Som föregående kapitel behandlade är det alltså framförallt Köpenhamn och Malmö, och deras 
relation sinsemellan, som tar plats i diskursen om Öresundsregionen. Städerna utgör i mångt 
och mycket fokus när framtidens region diskuteras, och tillskrivs en nyckelroll i det fortsatta 
integrations- och utvecklingsarbetet. Detta gäller framförallt Öresundsregionens regionala 
aktörer, som anser att man genom satsningar på ’kärnan’ kommer uppnå internationella 
konkurrensfördelar, och därmed generera tillväxt i hela regionen.  

En vidgad arbetsmarknad och en större kritisk massa är nyckelfaktorer för tillväxt och 
sysselsättning… Den gränsöverskridande storstadsregionen Köpenhamn-Malmö-Lund behöver 
integreras och stärkas som internationell tillväxtmotor. (Region Skåne 2014:44) 

Resonemanget återkommer även i viss utsträckning bland kommunala aktörer, som bekänner 
det regionala sammanhangets ökade betydelse för den lokala utvecklingen (jfr Lunds Kommun 
2010; Landskrona Stad 2016)5. Generellt återfinns ett erkännande av Köpenhamns maktposition 
(i skånska sammanhang till viss del Malmö) och viktiga roll som tillväxtmotor. Genom bättre 
förbindelser till storstaden, eller ’regioncentrat’, ska Öresunds utvecklingspotential kunna 
utnyttjas till fullo.  

För att bättre kunna utnyttja potentialen i Öresundsregionen ska Landskrona eftersträva en 
bättre regional samverkan och ytterligare förbättrad tillgänglighet till regioncentrat 
Köpenhamn. (Landskrona stad 2016:7) 

Detta övervägande storstadsfokus kan förstås som ett uttryck för vad Dannestam (2007;2009) 
benämner som stadspolitik. Med detta menas att det offentliga bedriver en ekonomiskt 
orienterad politik som syftar till att stärka stadens konkurrenskraft och attraktivitet i relation 
till andra platser6, ofta förknippad med tillväxtorienterade strategier såsom satsningar på 

                                                             
5 Intresset för Köpenhamn förefaller, på den svenska sidan, emellertid svalna i takt med geografiskt avstånd, varför 
uttalandet primärt kan sägas representera sydvästskånska kommuners ställningstaganden.  
6 Enligt Granberg (2004:15) har stadspolitik emellertid inget entydigt innehåll, utan utgör snarare ett brett fält av 
politiska och offentliga åtgärder som sammantaget ”syftar till att på olika sätt utveckla en stad i det som definierats 
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platsmarknadsföring och urbana utvecklingsprojekt (Dannestam 2009:23;105). Praktiken drivs 
av det föreställda behovet av att städer måste sticka ut på en internationellt konkurrensutsatt 
marknad, men också av ängslan att hamna på efterkälken; ”nobody wants to be second-class in 
this competition” (Andrew & Goldsmith 1998:103).  

Diskursen om stadspolitik är i sin tur nära anknuten till det litteraturen betecknar som den 
’entreprenöriella staden’, vilket beskriver en omorientering av stadsstyrningens primära fokus 
på tillhandahållandet av välfärd och service (wellfare governance), till en mer utåtriktad och 
tillväxtorienterad hållning (pro-growth governance), som sammantaget syftar till att uppmuntra 
ekonomisk utveckling (Harvey 1989; Hall & Hubbard 1996). Denna genomgripande kursändring 
är betydande, och innebär att offentlig sektor i större utsträckning antas tillgripa karaktärsdrag 
som tidigare förknippats med privat verksamhetsutövning (till exempel risktagande, 
marknadsföring och vinstmotivering), därav den entreprenöriella beteckningen (ibid.:153). 
Appropriering av dessa ‘affärsmässiga’ egenskaper innebär applicerandet av en marknadslogik 
på stadsbyggnadsnivå, som får manifest inverkan på hur man talar om och planerar för staden.  

An entrepreneurial city pursues innovative strategies intended to maintain or enhance its 
economic competitiveness vis-a`-vis other cities and economic spaces… The promoters of 
entrepreneurial cities adopt an entrepreneurial discourse, narrate their cities as 
entrepreneurial and market them as entrepreneurial. (Jessop & Sum 2000:2289) 

I bakgrunden återfinns den nyregionala diskursen och den uppfattade globala konkurrensen, 
som alltså numera främst antas ske mellan städer och regioner snarare än mellan stater 
(Brenner 2004:207). Denna övertygelse understödjer uppfattningen av stadens betydelse, men 
konstruerar samtidigt en bild av staden som ett viktigt politiskt rum, en aktör med förmåga att 
agera som enhet i konkurrens gentemot andra (Dannestam 2009:23). Vidare återspeglar 
stadspolitiken en del av en statlig och ideologisk omstrukturering, där tidigare 
fördelningsorienterade riktlinjer har ersatts av mer marknads- och konkurrensorienterade 
principer (Brenner 2004). Detta i enlighet med uppfattningen om staden och regionen som, i 
jämförelse med territorialstaten, mer effektiva och ’naturliga’ geografiska enheter, samt att 
strävan efter geografisk utjämning i själva verket hämmar tillväxtregionernas 
expansionspotential (Jacobs 1985). Dannestam menar att detta i praktiken innebär ett förändrat 
förhållningssätt gentemot subnationella territorier;  

Tidigare mål om territoriell utjämning och sammanhållning har ersatts av en konkurrenspolitik 
baserad på en önskan om att lyfta fram de mest konkurrenskraftiga platserna inom 
nationalstatens territorium (Dannestam 2009:25) 

Det finns således en stark tilltro till vikten av att föra en konkurrenspolitik, på nationell, regional 
såväl som lokal nivå. Stadspolitiken ses som ett sätt att säkra välfärden och som lösningen på de 
strukturella problem som många städer står inför, exempelvis avindustrialisering, finansiella 
och sociala problem (ibid.). Denna övertygelses rimlighet har emellertid debatterats, framförallt 
inom forskarvärlden, som ifrågasätter applicerandet av kapitalistiska marknadslogiker på 
territoriella enheter (Brenner 2004:207). Enligt Krugman (1994:31) representerar denna 
övertygelse en riskabel och farlig ’besatthet’, eftersom det inte finns någon väldefinierad gräns 
för hur långt man kan gå i konkurrenskraftens namn.  

The bottom line for a corporation is literally its bottom line: if a corporation cannot afford to 
pay its workers, suppliers, and bondholders, it will go out of business. So when we say that a 
corporation is uncompetitive, we mean that its market position is unsustainable—that unless it 
improves its performance, it will cease to exist. Countries, on the other hand, do not go out of 
business. They may be happy or unhappy with their economic performance, but they have no 
well-defined bottom line. (ibid.) 

                                                             
som önskvärd riktning”. I teorin kan det alltså finnas olika ändamål med stadspolitiken, men i denna uppsats avser 
begreppet alltså den variant som särskilt betonar ekonomiska värden. 
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Enligt Brenner (2004:207) har kritiken dock gått relativt obemärkt förbi, och denna ‘besatthet’ 
för territoriell konkurrenskraft genomsyrar idag alla politiska nivåer, från OECD och EU till 
nationalstater, regioner och kommuner. Som Dicken (1998:88) skriver; 

Whether Krugman is right or wrong in his analysis, there seems little likelihood of policy-makers 
actually heeding his warnings and refraining from both the rhetoric and the reality of 
competitive policy measures. As long as the concept of national competitiveness remains in 
currency then no single state is likely to opt out.  

Med andra ord, ’så länge andra gör det kommer vi också göra det’, eftersom man som sagt inte 
vill riskera att sacka efter. Således har föreställningen om territoriell konkurrenskraft fått brett 
genomslag, materialiserad genom stadspolitiken, som enligt Dannestam (2009:25) utgör 
samtidens dominerande policyinriktning för stadsutveckling. Utöver att den specifika politiska 
praktiken, förklarar hon stadspolitik som en idéströmning, eller diskurs, innehållandes en 
uppsättning föreställningar kring stadens centrala betydelse för den övergripande ekonomiska 
utvecklingen.  

Diskursen för fram att den lokala politiken bör prioritera ekonomisk utveckling mer än tidigare. 
Tillväxtpolitiska strategier – som ett politiskt-ekonomiskt projekt – länkas till storstaden som 
ett naturligt politiskt sammanhang. (ibid.) 

Tillväxt blir i detta sammanhang ett nyckelbegrepp, som i större utsträckning än tidigare 
dikterar den politiska agendan, på bekostnad av traditionella service- och välfärdsorienterade 
frågor som tenderar att hamna i skymundan (ibid.:97f). Att tillväxt är ett prioriterat politiskt 
område framgår tydligt i det gränsöverskridande partnerskapets strategier, vilket i GC:s fall 
rentav tillskrivs som hela syftet med samarbetet;   

Greater Copenhagen är ett samarbete mellan Skåne, Hovedstaden (Köpenhamn) och Själland 
som har till syfte att skapa tillväxt och arbetstillfällen i hela Greater Copenhagen.  
(GC 2017:3) 

3.3.2 Metropoler och urbana hierarkier 
Vi ska skapa en metropol med hållbar tillväxt, hög sysselsättning och goda villkor för invånare, 
företag och besökare. (GC 2018a:2) 

Begreppet ’metropol’ har med tiden blivit alltmer förekommande i det Öresundsregionala 
samarbetets strategier, såväl i omvärldsbeskrivelser som det interna narrativet, varför en 
kortare redogörelse för begreppet är i sin ordning. Metropol eller metropolis, bokstavligen 
moderstad, betecknar koncentrationen av olika ’stadsmässiga’ egenskaper och funktioner, men 
också en förhöjd urban position i relation till omlandet. I fallet Köpenhamn beskriver Berg & 
Löfgren drömmen om en transnationell metropol, och hur begreppet i detta fall åsyftar; 

 […] a center for ‘mothering the region', working as an engine fueling the whole region and 
perhaps producing a power base which will reach out into the Baltic area and down into 
Europe. (Berg & Löfgren 2000:279) 

Relationen mellan metropolen och regionen är intimt förknippade, eftersom Köpenhamn är 
beroende av omlandet för att uppnå en tillfredsställande kritisk massa. I teorin förutsätter 
metropolisering koncentrationen av specifika storstadsattribut och funktioner (till exempel 
ansamlingen av viktiga politiska institutioner, storföretags huvudkontor samt 
utvecklingspotential och innovationskraft inom kunskapsekonomin) vilket, som bekant, anses 
vara en grundförutsättning för att kunna konkurrera på den globala arenan om inflytande, 
investeringar och kvalificerad arbetskraft (Münter & Volgmann 2013:2543ff). Metropolisering 
kan således förstås i termer av agglomeration, den geografiska koncentrationen av mänsklig 
aktivitet;  
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If we could observe the earth from a very high altitude, particularly at night, what we would see 
are distinctive clusters, picked out by the lights, of localized agglomerations of people and 
activities. Such concentrations occur at different geographical scales, though the most 
prominent is, of course, the city. (Dicken 2015:67) 

Som anknytning till ovanstående citat kan metropolen alltså liknas vid den ’starkast skinande’ 
ljuspunkten på kartan, en nodalpunkt i ett större globalt nätverk. Som sådan är metropolen 
också intimt förknippad med globalisering, både som produkt och katalysator av olika 
globaliseringsprocesser (Krätke 2007:2). Men enligt Dicken (2015:67ff) ska fenomenet 
framförallt förstås som en tendens i människans samhälleliga strukturbildningar, som i sin tur 
kan sorteras i två kategorier; generaliserade respektive specialiserade geografiska 
klusterbildningar.  

Both are based on the notion of externalities, the positive ‘spillovers’ created when activities in a 
particular place are connected with one another, either directly (through specific transactions) 
or indirectly. (ibid.:67) 

Generaliserade kluster speglar kort sagt benägenheten till ansamlandet av mänskliga aktiviteter 
i urbana strukturer, vilket skapar möjligheter för gemensam kostnadsfördelning av olika 
samhällstjänster (ibid.:69). Vidare innebär en större aggregerad efterfrågan grogrunden för 
utvecklandet av en rad infrastrukturella, ekonomiska, sociala och kulturella funktioner, som i 
mer geografiskt utspridda strukturer inte hade varit möjliga eller ekonomiskt försvarbara. I 
korthet, ju större ansamling av människor och aktivitet, desto större utbud av faciliteter och vice 
versa. Specialiserade klusterbildningar avser, å andra sidan, företagens tendens att bilda kluster 
inom sina respektive verksamhetsområden (ibid.). Omfattning och specialisering kan variera, 
men tydliga exempel är industriområdena i norra Italien, IT-klustret Silicon Valley på den 
amerikanska västkusten eller Kista norr om Stockholm. Det är framförallt den geografiska 
närheten till andra verksamheter inom samma bransch, eller ’produktionsnätverket’, som är 
drivande i processen. Detta då den rumsliga närheten innebär minskade transaktionskostnader, 
dels med avseende på minskade transportkostnader, dels vad gäller avståndsfriktion i relationer 
mellan kund och leverantör (ibid.).  

Rumslig närhet innebär också andra och mindre påtagliga fördelar, vilka Dicken (ibid.:70) 
betecknar som ’untraded interdependencies’. Det kan exempelvis handla om ansamlingen av 
tillgänglig arbetskraft med särskilda kompetenser eller specifika institutioner, såsom 
företagsföreningar, statliga institutioner eller universitet, men också ett underlättande för 
utbytet av idéer och erfarenheter företag och individer emellan. Sammantaget menar Dicken 
(ibid.) att geografisk agglomeration underlättar tre centrala processer i samhällsutvecklingen; 
’face-to-face contact’, social och kulturell interaktion samt intensifieringen av kunskap och 
innovation. Enligt Münter och Volgmann (2013:2542f) är det just den intensifierade kunskaps- 
och innovationsutvecklingen, med andra ord kunskapsekonomins framväxt, som i kombination 
med globaliseringen inneburit att metropoler och metropolregioner har fått en ökad betydelse. 

As a ‘learning economy’, the knowledge economy is continually in need of, and generating, new 
knowledge. This is reliant on such factors as a critical mass of skilled workers, proximity to 
competitors, the prevalence of academic and research institutions or a high contact density.  
(ibid.:2546) 

Vad gäller strategier relaterade till kunskapsekonomin kretsar dessa i GC-sammanhang 
framförallt kring den så kallade ’life science’-branschen, samlingsnamnet för det 
tvärvetenskapliga forskningsfältet som innefattar olika typer av livsvetenskaper, såsom 
biomedicin, fysiologi, farmaci och ekologi (Länsstyrelsen 2009:9). Strategierna hänvisar till 
’Medicon Valley’, regionens befintliga klusterbildning av forsknings-, utvecklings- och 
produktionsverksamheter inom life science fältet, som presenteras som en ”hörnsten i Greater 
Copenhagens ekonomi” (GC 2018a:12f). Genom att vidareutveckla befintliga styrkor, ska GC 
befästa sin position som ’life science-centrum’ och samtidigt stärka tillväxt, konkurrens- och 



32 
 

attraktionskraften i hela regionen. Strategierna ska ses mot bakgrund av den stadspolitiska 
diskursen, dominerad av en konkurrenspolitisk övertygelse.  

Vi arbetar för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen så att vi tillsammans ska stå starka i 
förhållande till metropoler som Stockholm, Berlin och Amsterdam för att locka investeringar 
och kvalificerad arbetskraft. (GC 2018a:7) 

Konkurrensen mellan städer, regioner och metropoler utspelar sig på en föreställd ’spelplan’, 
bestående av en hierarkisk uppsättning av territorier på en global skala, den så kallade ’world 
city hypothesis’ (Cohen 1981; Friedmann & Wolf 1982; Friedmann 1986; Sassen 1991).  

In short, the argument is that globalization processes give rise to a new form of centrality, in 
which a certain number of cities emerge as key places. These global cities link larger regional, 
national, and international economies with the global economy, and by doing so serve as nodal 
points where the flows of capital, information, commodities, and migrants intersect and from 
which they are directed. (Sassen 2016:146) 

Denna urbana hierarki utgör ramverket för den föreställda konkurrensen, som utefter olika 
kriterier rangordnar och kategoriserar städer i ett spektrum från global till lokal inflytande. 
Kriterierna baseras på en grundläggande uppfattning om vad som utgör en så kallad ’world city’, 
ett begrepp som ursprungligen myntades av Patrick Geddes (1915) och då åsyftade de städer 
där en oproportionerlig stor andel av världshandeln utfördes (Hall & Barret 2012:68). Därmed 
lades en ekonomisk grundsats för begreppet, som har burits vidare i senare tolkningar (jfr 
Friedmann 1986; Sassen 1991). Den kontemporära begreppsanvändningen innefattar 
emellertid fler faktorer och kan härledas till Peter Halls (1966) definition, som avser; 

 […] those that were key centres for political power, containing key national and international 
institutions, key port and airport hubs, banking centres and globally important cultural loci.  
(Hall & Barret 2012:68) 

Med denna förförståelse för vad som utgör en världsstad, rangordnas städer i ett globalt nätverk, 
var placeringen definieras utifrån position och betydelse i det globala ekonomiska systemet 
(Sassen 1991). Det finns ett flertal olika rankingansatser7, däribland tankesmedjan Globalization 
and World Cities Research Network (GaWC), som senast 2016 presenterade ett register på 
världsstäder, graderade i skalan alpha, beta och gamma (GaWK 2016). 

                                                             
7 Se exempelvis Global Power City Index (The Mori Memorial Foundation, 2017), eller Global Economic Power Index 
(Florida, 2015)  
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Tabell 2: "The World According to GaWC" (GaWC 2016). Beskriver relationen mellan 'world cities' i en 
globariseringskontext. Städerna är slumpvis utvalda från det mer omfattande registret, som omfattar 307 städer världen 
över. Städerna är placerade i bokstavsordning inom de respektive kategorierna och inte efter inbördes rangordning. 

Städernas placering på de olika listansatserna utgör det spektra som de uppfattas konkurrera 
inom, med andra ord den kategori av städer som de anses konkurrera med, i linje med den 
stadspolitiska diskursen. Ännu en gång är det tillväxt som hamnar i fokus, eftersom tillväxt, som 
principiell grundtanke i det kapitalistiska systemet, också är ett nyckeltal i de olika 
rankingsystemen. Det ekonomiska resonemanget återkommer således ånyo och återspeglar 
också tydligt GC:s vision, som anger att det är genom tillväxt man ska mäta sig med andra;  

2020 är Greater Copenhagen en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap och 
samarbetet har ökat den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att vi som minimum är 
på samma nivå som Europas mest framgångsrika metropoler. (GC 2017:6) 

3.3.3 ’Trickle down’ eller rumsliga ojämlikheter 
The most aggressive financial resources will be ‘available’ in these cities/regions, the ‘best’ 
universities, research centres and scientific institutions, the ‘greatest’ theatres, operas, concert 
houses and musea […] The ‘core islands’ will tend to establish, maintain and strengthen tighter 
flows and linkages among themselves than with the rest of ‘their’ national, European and global 
peripheries […] The linkage between the core islands of the Archipelago and the rest are 
growing increasingly weaker. (Petrella 2000:71) 
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Ovanstående citat är ett inlägg i debatten kring metropoliseringens rumsliga effekter, där det 
råder delade uppfattningar. Å ena sidan finns en övertygelse om metropolens tillväxtkapacitet, 
som antas sippra ned till den omgärdande regionen genom positiva synergieffekter (jfr Persson 
2003). Å andra sidan lyfts metropoliseringens polariserande effekter, som en följd av 
understödjandet av specifika territorier på bekostnad av andra (jfr Brenner 2004; Petrella 2000; 
Sassen 1991). I diskursen om Öresund är det den föregående tolkningen av metropolisering som 
får störst utrymme, vilket återspeglas i regionala såväl som lokala strategier. 

Våra tillväxtmotorer och regionala kärnor har en central roll i att driva utvecklingen och 
generera synergieffekter till hela Skåne. Vi ska kraftsamla för att stärka Malmö, Lund och 
Helsingborg som tillväxtmotorer för att öka Skånes konkurrenskraft. (Region Skåne 2014:30) 

I termer av positiva synergi- eller spridningseffekter legitimeras urbana punksatsningar och 
utvecklingsprojekt som en regional angelägenhet, då de anses generera tillväxt som i slutändan 
gagnar omlandet (Dannestam 2007:299). Det storstads- och tillväxtcentrerade resonemanget 
spåras således tillbaka till den ekonomiska termen ’trickle down’, som enligt Holgersen & Baeten 
(2016:1172), trots en godtycklig begreppslig användning i såväl policydokument som 
populärkulturen i stort, har intagit en framträdande position i det kapitalistiska systemet. 
Trickle down avser i detta sammanhang: 

[…] a general belief that, if money is attracted to an area (or generated somehow), it will 
automatically be distributed (more or less fairly) to all or most people in the area.  
(Holgersen & Baeten 2016:1172) 

Begreppet kan spåras till 1920-talets Amerika och ’den stora depressionen’, men förknippas 
oftast med ’Reaganomics’ och den marknadsekonomiska politiken som fördes i USA under 1980-
talet (Joe McCormick 2014). I ekonomiskt teoretiska termer grundas trickle-down 
argumentationen i en övertygelse om att tillväxt genereras på produktionssidan, varför politiken 
också bör stimulera produktionen genom skattelättnader hos dem som besitter 
produktionsmedlen.  

Production creates jobs, jobs create revenue […] Rather than keeping wealth for themselves, the 
producers will invest in their business, making more money for themselves and in the meantime 
spread the wealth through wages and tax revenues. (ibid.) 

Inom Reaganomics översattes denna ekonomiska logik till skattesänkningar för den rikaste 
delen av befolkningen, de facto en transferering av resurser, med förhoppningen om att de 
skulle återinvesteras i ekonomin. Trickle-down resonemang har emellertid blivit vida kritiserad 
som förenklad och rentav felaktig förklaringsmodell8, framförallt inom den akademiska 
diskursen (jfr Arndt 1983; Thornton et al. 1978) men också från andra, kanske något oväntade, 
håll; 

Some people continue to defend trickle-down theories which assume that economic growth, 
encouraged by a free market, will inevitably succeed in bringing about greater justice and 
inclusiveness in the world. This opinion, which has never been confirmed by the facts, expresses a 
crude and naïve trust in the goodness of those wielding economic power and in the sacralized 
workings of the prevailing economic system. (Påve Franciskus 2013) 

Trots genomgripande kritik, påpekar Holgersen & Baeten (2016:1172) hur denna ekonomiska 
logik fortsatt råder inom den nationella politiken9, men också inom kontemporär stadspolitik. I 
detta sammanhang återkommer, i en akademisk och svensk kontext, Malmö som studieobjekt 
(Dannestam 2007, 2009; Holgersen & Baeten 2016), särskilt intressant på grund av stadens 
strukturella och strategiska omställning från industri- till kunskapsstad.   

                                                             
8 Kallades till exempel av George H.W. Bush för ’voodoo economics’, åsyftande Reaganomics orealistiska förväntningar 
9 Finns gott om exempel i en nordamerikansk kontext, exempelvis skattelättnaderna under George W. Bush den yngre 
och Donald Trumps administration. 
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 […] Malmö has conducted a policy based on trickle down (including social policies) during the 
last two decades, while economic polarization and spatial segregation in the city have 
significantly increased. (Holgersen & Baeten 2016:1181) 

Holgersen & Baeten åsyftar ovan konflikten mellan en tillväxtorienterad kontra 
välfärdsorienterad politik, vilket Mukhtar-Landgren (2012:196) identifierar som två parallella 
och motstridiga målbilder för planeringen i Malmö.   

But even though the goals are consistently described as two simultaneous objectives, they have 
been understood as two different problems, generated by two different cities in a common 
spatial context: on the one hand, a forward-looking and progressive city marked by knowledge, 
information and experiences, on the other hand, a city with rising unemployment, social 
inequality and insecurity. (ibid.:196) 

Konflikten mellan politiska prioriteringar manifesteras, i fallet Malmö, särskilt tydligt av Västra 
Hamnen, ett urbant utvecklingsprojekt som kan liknas vid ett klassiskt exempel av, vad 
litteraturen benämner som, ’waterfront regeneration’ (Evans 2005). Projektet syftar till att 
attrahera företag och en högutbildad och socio-ekonomiskt välställd population, som i linje med 
det stadspolitiska resonemanget antas leda till positiva synergieffekter för staden i stort 
(Dannestam 2009). Satsningarna sticker givetvis i ögonen på dem som istället hade sett en 
annorlunda resursfördelning, exempelvis direkt riktad mot utjämning av stadens påtagliga 
socioekonomiska klyftor, inlägg som enligt Holgersen & Baeten har kringgåtts genom trickle 
down-argumentation.  

Since the production of post-industrial Malmö is primarily aimed at the well-off, we argue that 
inequalities should not be regarded as an unintended consequence of otherwise benevolent 
urban policies, or as the result of inaccurate redistribution policies. The causes of inequality 
should rather be placed within economic policy, while the notion of trickle down has been acting 
as a justification. (Holgersen & Baeten 2016:1170f) 

Dannestam (2007; 2009) förklarar Malmös stads strategier och praktiker i termer av diskurser, 
närmare bestämt en stadspolitisk diskurs, som vunnit hegemonisk ställning genom 
konstruerandet av ett normerande narrativ kring stadens betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen. Den stadspolitiska diskursen medför en omformulering av territoriella gränser, 
som sammantaget innebär att metropolen likställs vid regionen, varför narrativet därmed inte 
tar fasta på potentiella inomregionala obalanser.  

I kontrast till detta står uppfattningen om metropoliseringens polariserande effekter, där 
argumentet är att metropoler blir disproportionella vinnare i globaliseringen och 
kunskapssamhället, medan periferin marginaliseras. Brenner (2004:186f) gör i detta 
sammanhang en historisk återblick, och pekar på de nord-sydliga skillnader i Storbritannien, 
Italien och det forna Västtyskland, som förstärktes till följd av 1970-talets olje- och finanskriser, 
avindustrialisering och ekonomisk omstrukturering. Sedan dess förefaller europeiska 
geografiska obalanser ha ökat snarare än avtagit (Martin 1989:31), bl.a. till följd av en förstärkt 
koncentration av socioekonomisk kapacitet, högutbildad arbetskraft och avancerade 
infrastruktursatsningar i betydande storstadsområden, kort sagt; metropolisering (Brenner 
2004:190ff). Vidare förstärks denna utveckling av en utökad global integrering och 
interdependens mellan dessa betydande storstadsområden, som innebär ytterligare 
marginalisering av den omgärdande periferin. Sammantaget beskrivs en utveckling präglad av 
ökade rumsliga ojämlikheter nationer och regioner emellan, men också inom regioner, vilket 
Brenner (ibid.:186f) sammanfattar i termer av det ’regionala problemets’ återkomst.  

Regionala obalanser var tidigare ett huvudföremål för den europeiska regionalpolitiken, som 
enligt Petrella (2000:69) fram till 1980-talet vägleddes av fyra principer; (1) minska 
inkomstskillnader, (2) sakta ned utflyttningen från perifera och mindre utvecklade regioner, (3) 
främja politisk decentralisering och en bredare medborgarförankring i beslutandeprocesser, 
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samt (4) understödjandet av social modernisering samtidigt som kulturell specificitet och 
diversitet skulle värnas. Petrella hävdar emellertid att det i detta sammanhang har skett ett 
perspektiv- och policymässigt paradigmskifte, ett fokusskifte från ’community’ till 
marknadsoptimering;  

Although fragmented and inadequate in most cases, and discontinuous across time, the focus of 
regional policy was the search for the socioeconomic betterment of communities of people. […] 
The region has been transformed from a community into an economic ensemble of commodities 
[…] Hence the ‘regional policy’ has been transformed into a ‘regional resources management 
policy’ where people don't matter. (ibid.:69f) 

Ur detta perspektiv kan metropoliseringens polariserande effekter förstås som ett resultat av 
’kommersialiseringen’ av regionalpolitiken, som förstärker skillnader mellan centrum och 
periferi. Petrella presenterar här en, ur jämlikhetshänseende problematisk, förutsägelse; 

If substantial changes do not occur in the course of the next five to ten years, the described shift 
in policy choices and values will lead to the emergence of […] a European society characterised 
on a spatial level by a strong concentration of techno-scientific, financial, economic and, above 
all, cultural-political decision power into a restricted number of ‘islands’ of wealth and 
innovation, surrounded by a sea of ‘peripheries’. (ibid.:70) 

Följaktligen står två diskursordningar kring metropolisering och dess effekter mot varandra. 
Oavsett utfall, må det vara ökad gemensam tillväxt eller ekonomisk polarisering, tar 
metropoliseringen plats i diskursen om Öresundsregionen. Tanken om metropolen lockar och 
avskräcker, men dess närvaro bidrar alltjämt till utvecklingen i en viss riktning, och kan 
legitimera ett visst agerande. I enlighet med Dannestams (2007:289f) förståelse, kan 
utvecklingen förklaras i termer av narrativ, olika tankekonstruktioner av verkligheten som 
bidrar till att konstruera densamma. 

I stads- och regionberättelsens fall kan vi säga att det handlar om en berättelse som får 
företräde framför andra sätt att se på verkligheten. Därmed påverkar berättelsen 
utfallsrummet för vad som är möjligt att göra; ramarna sätts för vilken politik som anses vara 
möjlig att bedriva. (ibid.) 

3.3.4 Place marketing, image och branding 
I litteraturen omtalas platsmarknadsföring i allmänhet som olika typer av marknadsföring, 
branding och förnyelseprojekt av platser, städer och regioner (Lucarelli & Brorström 2013:65). 
Fenomenet kan i korthet sammanfattas som appliceringen av kapitalistiska marknadsprinciper 
på geografiska territorier, vilka liknas vid en kommersialiserbar vara som kan paketeras, 
marknadsföras och säljas till ett utvalt kundsegment, med insatser riktade efter deras behov 
(Colomb 2012:14; Hospers 2006). I förgrunden för fenomenets utbredning återfinns 
föreställningen om att geografiska platser konkurrerar med varandra om investeringar, 
arbetskraft och besökare, i linje med den nyregionala diskursen. Likaledes övertygelsen om 
bilder och symbolers makt över individer och företags beteenden, och att en positiv ’image’ kan 
attrahera turism och företagsamhet (Colomb 2012:18; Hospers 2006:1016).  

En positiv image uppfattas därför vara betydelsefull för platsens framgång, och förstås ofta som 
ett viktigt verktyg för den ekonomiska tillväxten. Men platsmarknadsföring och image-byggande 
svarar inte alltid till enbart ekonomiska bevekelsegrunder, utan kan också utformas efter olika 
politiska, sociala och kulturella mål (Colomb 2012:29). Med hänsyn till regionbyggande och 
Paasis (1984) institutionaliseringsprocess kan olika branding- och marknadsföringsinsatser 
syfta till att understödja en regional identitet och uppfattningen om kulturell distinktivitet 
(Zimmerbauer 2016:326)10. 

                                                             
10 Zimmerbauer hänvisar i sin tur till Adams (2012) 
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Platsens image inbegriper fysiska strukturer och den levda miljön, men också värderingar, 
associationer och andra retoriska komponenter i representationer och föreställningar om 
platsen (Colomb 2012:18; Zimmerbauer 2016:326). Arbetet med image och 
platsmarknadsföring omfattar således den byggda miljön såväl som visuella och textuella 
representationer, olika egenskaper som kan tillskrivas i syfte att understödja positiva 
konnotationer till en plats (Hospers 2006:1017).  

I globaliseringen och neoliberalismens kölvatten, med människans och kapitalets tilltagande 
rörlighet, uppstår det uppfattade behovet av attraktionskraft och att ’sticka ut’ på en 
konkurrensutsatt ’marknad’. Denna rationalitet innebär att en förklaringsmodell kopplad till 
kapitalismens framväxt ligger nära till hands, men fenomenet i fråga är emellertid ingalunda 
någon ny företeelse. Urbana områden och territorier har även tidigare sökt attrahera försörjning 
i form av varor och arbetskraft, om än i mindre utsträckning och i andra former än under 
kontemporära förhållanden (Mukhtar-Landgren 2009). Huruvida appliceringen av 
marknadslogiker på geografiska territorier faktiskt fungerar eller har avsedd effekt är emellertid 
omstritt, då effekterna av marknadsföringsinsatser har visat sig svåra att mäta och utvärdera 
(Colomb 2012:19). Vidare har det inom den akademiska diskursen höjts kritiska röster mot 
olika typer av platsmarknadsföringsstrategier, som förknippas med polariserande, exkluderande 
och demokratiska problem. Genom att behandla platser som produkter försummas rummets 
mänskliga aspekter, vilket är bekymmersamt med tanke på offentlighetens ansvarsområden 
(Hospers 2006:1017). Samtidigt innebär processen ett identitetsskapande, där ett fåtal 
beslutsfattare ges tolkningsföreträde, selekterar och premierar en viss historia, kultur eller 
livsstil (s.k. ’framing’), medan alternativa uppfattningar marginaliseras (Colomb 2012). I 
processen riskerar platsspecifika värden därmed att negligeras, till förmån för andra, 
förespråkade representationer. 

Eftersom marknadsföringskampanjer och strategier ofta skisseras och drivs genom 
kvasioffentliga partnerskap saknas krav på transparens och insyn, vilket ytterligare förstärker 
uppfattningen om bristande medborgarförankring (Colomb 2012:21). För van Ham (2002:267) 
innebär detta ytterst en risk för att “location branding reduces the democratic process to market 
research and SWOT-analysis”. I relation till det Öresundsregionala perpspektivet framhävs det av 
forskare (jfr. Hospers 2006; Löfgren 2008) vara just medborgarperspektivet som saknats. Ett 
övervägande fokus på den internationella konkurrenskraften har också inneburit att 
marknadsföringskampanjerna riktats mot internationella aktörer, snarare än de egna 
medborgarna. En situation var ”the Öresund Region might be a more concrete and taken-for-
granted reality for policy makers in Brussels and other European regions than for local residents” 
(Olesen & Metzger 2017:73). Men avsaknaden av medborgarförankring är emellertid inte enbart 
problematiskt ur en demokratisk synvinkel. Utan medborgardeltagande riskerar föreskrivna 
representationer att inte överensstämma med den uppfattade verkligheten bland allmänheten. 
Om de egna medborgarna inte känner igen sig i kommunicerade representationer tappar 
marknadsföringen sin trovärdighet, eftersom budskapet då saknar verklighetsförankring.  

Så långt kritiken om de subjektiva och immateriella aspekterna av platsmarknadsföringen, men 
som tidigare benämnts har fenomenet även rumsliga återverkningar. På samma sätt som att 
vissa historiska och kulturella perspektiv får företräde, innebär platsmarknadsföringen också att 
vissa geografiska platser premieras framför andra.  

Geographically, a small number of central sites and areas become the focus of investments in 
flagship projects, mega-events, iconic architecture and promotional measures, with a high 
opportunity cost for other areas where disinvestment and neglect may prevail. The focus on 
flagship projects is, furthermore, often accompanied by a weakening of political concern for, and 
practices of metropolitan-wide forms of, spatial planning which aim at the balanced territorial 
development of the city and its surrounding region. (Colomb 2012:21)11 

                                                             
11 Colomb refererar i sin tur till Swyngedouw et al. (2002) och Häußermann (1997) 
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Således framträder bilden av marknadsföringspraktikens asymmetriska sociala och geografiska 
konsekvenser. I processen reduceras platser till slagkraftiga slogans eller visuella metaforer, då 
man i jakten på en distinkt image söker harmonisera och paketera territoriet i lättbegripliga 
budskap, för att därmed enklare kunna kommuniceras. Detta innebär oundvikligen en förenkling 
av verklighetens komplexitet, och en exkludering av vissa platsspecifika kvaliteter som 
eventuellt inte passar in i det förespråkade narrativet. Strävan efter att ’sticka ut’ på en globalt 
konkurrensutsatt marknad leder paradoxalt nog ofta till replikeringen av redan beprövade 
urbana utvecklingsprojekt eller strategier, och i förlängningen till harmoniseringen av urbana 
landskap (ibid.). Enligt Harvey (2001) är detta en av platsmarknadsföringens stora motsägelser, 
då den tenderar att urholka platsens unika kvaliteter till förmån för generiska strategier och 
koncept, vilket gör ansträngningarna kontraproduktiva. 

Olika utvecklingsprojekt och flaggskeppsbyggen, skräddarsydda efter en förespråkad image eller 
platsmarknadsföringsstrategi, visar ännu en gång på förbindelsen mellan abstrakta 
representationer och den materiella verkligheten. Hur beslutsfattare väljer att presentera och 
representera geografiska territorier, s.k. politiska narrativ (Colomb 2012:29), får fysiska 
återverkningar genom att de legitimerar vissa prioriteringar. Representationer kommuniceras 
av en anledning och har alltid en avsändare, varför de inte kan förstås som objektiva 
verklighetsbeskrivningar. Som Beuregard (1995:60) skriver; ”The city is represented; it does not 
represent itself”. 

I relation till studiens syfte är det detta, förbindelsen mellan platsmarknadsföring och politiken, 
kanske den mest intressanta aspekten. Enligt Colomb (2012:20) används platsmarknadsföring 
och image ofta för att legitimera politiska beslut som går utanför det omedelbara 
marknadsföringsfältet. Olika territoriella administrativa eller ekonomiska omstruktureringar 
kan maskeras som ändamålsenliga för den större marknadsföringsstrategin, vilken således kan 
fungera som ’rökridå’ eller redskap för bakomliggande ekonomiska eller politiska imperativ 
(ibid.:283). Sammantaget innebär detta att platsmarknadsföringen är intimt förknippad med 
maktutövande och därför bör granskas kritiskt. I relation till den presenterade kritiken om 
demokratiska, exkluderande och polariserande effekter av platsmarknadsföring, bör 
granskningen resa frågor kring vilka konsekvenser representationerna får; vilka värden, 
grupper eller aktörer som inkluderas eller exkluderas, vem som är avsändare och mottagare, 
samt vilka intressen som framställningen i fråga kan tänkas understödja.   

3.4. Resumé 
Som sagt, diskursen om Öresundsregionen är omfattande och detta kapitel ska endast förstås 

som ett axplock av ett ännu vidare diskursivt fält. Att särskilja och kategorisera är minst sagt en 

utmaning och denna studies ansats är endast en av många möjliga. Inför analysen summeras 

några av de viktigaste aspekterna från det avgränsade diskursiva fältet.  

Globala och institutionella processer 

Regionen bör förstås som ett idékomplex vilken inbegriper empiriska såväl som normativa 

föreställningar om subnationella territorier och dess politiska roll i Europa (Fernández 

2000:10f). Regionbildning är varken neutral eller avpolitiserad, utan i högsta grad ett uttryck för 

politiska och ideologiska viljekrafter och imperativ (ibid.:9). I EU-sammanhang tillskrivs 

regionen positiva konnotationer, såsom intentioner om stärkt demokrati, ekonomi och 

samhörighet, föreställningar som ligger till grund för unionens rådande regionalpolitiska agenda 

(EU 2014; Idvall 2000a:13). I det diskursiva fältet omtalas dessa föreställningar i termer av 

nyregionalism (Fernández 2000), övertygelsen om regionens styrkeposition i globaliseringens 

kölvatten. Till följd av ett internationellt förändringstryck, tilltagande gränslöshet och 

marknadsliberal frihandelspolitik krävs flexibla och avreglerade styrelseformer, i teorin omtalad 

som en förskjutning från government till governance (Pierre 2011). Sammantaget måste 

Öresundsregionen ses i skenet av denna större geopolitiska omstruktureringsprocess. 
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Vad som egentligen utgör en region råder det delade uppfattningar om, men Paasis (1984; 

1991;2009) förståelse för regioner, som materiella och immateriella manifestationer av 

kollektiva sociala processer, är framträdande i det diskursiva fältet. Paasis 

institutionaliseringsprocess representerar olika överlappande, parallella och dialektiska skeden 

i regioners tillblivelse, som innefattar utvecklandet av territoriell mönsterbildning och symbolik 

samt etablering av formella institutioner och fortlöpande reproduktion.   

Den Öresundsregionala kontexten 

Samarbetet över sundet har en lång historia, var sociala, ekonomiska och politiska rörelser på 

olika samhälleliga skalnivåer i olika tider påverkat den gränsöverskridande politiska 

samordningens struktur och ändamål (Ek 2003; Persson 2003). Infrastruktursatsningar är 

däremot ett bestående inslag, med den fasta förbindelsen över sundet som symbolisk och 

förenande målbild. Det gränsöverskridande partnerskapet präglas emellertid av maktpolitiska 

obalanser, dels kopplade till den nationella kontexten (Köpenhamns som maktcentrum, kontra 

Skånes perifera position), dels vad gäller inomregionala förhållanden. Öresundsbrons 

förverkligande och HH-förbindelsens förhandling har kastat ett ljus över syd-nordliga och väst-

östliga inomregionala konfliktlinjer, framförallt på den skånska sidan. Motsättningarna kan 

också liknas vid spänningar mellan centrum och periferi, var framförallt skånska 

landsbygdskommuner uttryckt oro för ett Köpenhamn-Malmö-centrerat regionalpolitiskt fokus 

(Jerneck 2007). Oron förefaller till viss del berättigad, åtminstone med tanke på de förhärskande 

föreställningar om stadens upphöjda betydelse i förhållande till omlandet (jfr Persson 2003), 

som präglar det diskursiva fältet. Etableringen av de skånska kommunala 

samverkansorganisationerna Familjen Helsingborg, Sydöstra Skåne och Skåne Nordost kan ses 

som symptomatiska för de inomregionala konfliktlinjerna.  

I EU-sammanhang lyfts Öresundsregionen som ett framgångsrikt exempel på de fördelar 

gränsöverskridande samverkan kan generera. Projektfinansiering från EU:s strukturfonder har 

också varit en drivande faktor för fortsatt gränsöverskridande kooperation (ibid.:260), likaledes 

tanken om en integrerad arbetsmarknadsregion och framförallt målet om en större kritisk 

massa (Bellini & Hilpert 2013). Anslag från strukturfonderna har stadigvarande ökat (Olesen & 

Metzger 2017:71), medan integrationsutvecklingen varit nedåtgående (Øresundsinstitutet 

2016), en motsägelsefull observation med tanke på fondernas syfte. Öresundskommitteen fick 

skulden för integrationsfrågans misslyckande, men förknippades även med ineffektivitet, varför 

rop om förändring uppstod. (Hall et al. 2005; Jerneck 2007) 

Den strategiska praktiken 

I det diskursiva fältet tillskrivs storstäderna i allmänhet, och Köpenhamn-Malmö i synnerhet, en 

nyckelroll i den regionala utvecklingen, framförallt med avseende på tillväxten (Cars et al. 2013; 

Landskrona stad 2016; Region Skåne 2014). Genom att satsa på kärnan ska man nå 

internationella konkurrensfördelar, ett resonemang som återspeglar en territoriell och 

ideologisk omstrukturering, var tidigare fördelningsorienterade riktlinjer har ersatts av mer 

marknads- och konkurrensorienterade principer (Brenner 2004). Städer och regioner antas 

’tävla’ om arbetskraft, kapital och inflytande på en global marknad, var en uppfattad tilltagande 

kamp föranleder viljan att lyfta fram och understödja territoriets mest konkurrensdugliga 

områden, exempelvis genom urbana utvecklingsprojekt eller platsmarknadsföring (Dannestam 

2009; Colomb 2012). Konkurrenspolitiska föreställningar antas medföra att offentlig sektor 

approprierar en marknadslogik på stadsbyggnadsnivå, även omtalad som stadspolitik 

(Dannestam 2007;2009) och den entreprenöriella staden (Harvey 1989; Hall & Hubbard 1996). 
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I förgrunden återfinns en pågående metropoliseringsprocess, understödd av globaliseringen och 

kunskapssamhällets framväxt (Brenner 2004;Dicken 2014). Processens följder tvistas det om, å 

ena sidan kritik om periferins marginalisering och socio-ekonomisk territoriell polarisering 

(Petrella 2000), å andra sidan en övertygelse om att koncentrerad tillväxt kommer spridas till 

omlandet som ’ringar på vattnet’, även omtalad som trickle-down. Trickle-down argumentation 

är vida kritiserad, men ändock tillämpad på lokal (Malmö) såväl som regional (Greater 

Copenhagen) nivå (Dannestam 2007; Holgersen & Baeten 2016). 
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4. Empiri 
I detta kapitel granskas relationen mellan det undersökta materialet och det diskursiva fältet, i 
syfte att redogöra för eventuella likheter, olikheter eller förskjutningar som kan understödja 
vidare diskussion. Denna analytiska process utgör det empiriska resultatet, som sedermera 
ligger till grund för studiens slutsatser. I enlighet med den kritiska diskursanalytiska ansatsen, 
förstås det undersökta materialet som kommunikativa händelser, som inbegriper konkret 
textmassa såväl som omgärdande diskursiva och sociala praktiker. Texterna bearbetas med 
hjälp av Faircloughs tredimensionella analytiska modell, där studiens problemformulering 
behandlas genom att analysera förhållandet mellan den kommunikativa händelsens tre 
dimensioner. Modellen förordar granskning av text, diskursiv praktik och social praktik var för 
sig, varför detta kapitel struktureras i tre avsnitt. Analysen tar sin utgångspunkt i konkret 
textproduktion, hämtad från respektive organisations strategier och handlingsplaner. 
Efterföljande analyseras textproduktionen i relation till diskursiva praktiker och slutligen 
förhållandet till bredare sociala praktiker.  

4.1 Text 
I detta avsnitt studeras respektive organisations textproduktion i detalj, med hjälp av de redskap 
som presenterades i metodavsnittet. Syftet är att kartlägga hur diskursen om Öresundsregionen 
förverkligas textuellt, för att sålunda underbygga min egen tolkning i förhållande till studiens 
problemformulering. För att analysera huruvida en diskursiv förskjutning har skett, ställs 
respektive organisations textproduktion mot varandra. Avsnittets två underrubriker ska förstås 
som olika representationer av Öresundsregionen, som produceras och reproduceras genom 
respektive organisations textproduktion.  

4.1.1 Öresundskommitteen: Tillväxtregion Öresund 
I 2020 skal Øresundsregionen være Europas mest attraktive og klimasmarte region for borgere, 
erhvervsliv og besøgende takket være en effektiv udnyttelse af integrationen og den 
grænseregionale dynamik. (Öresundskommitteen 2010:9) 

Ovanstående citat, tillika Öresundskommitteens vision, är talande för organisationens syn på 
Öresundsregionen. Med en tydlig målsättning om att vara den ”mest attraktiva och 
klimatsmarta” regionen i Europa, positioneras Öresundsregionen som en självklar del av ett 
europeiskt perspektiv, samtidigt som uppfattningen om konkurrens gentemot andra territorier 
implicit görs gällande. Förutsättningarna för konkurrenskraft framställs som goda, ’tack vare’ 
integrationen, och fokus ligger framförallt på att tillvarata och utveckla redan befintliga resurser. 
Yttranden med hög modalitet (i vilken grad författaren instämmer med sitt uttalande), likt 
nedanstående exempel, söker i detta sammanhang befästa regionens befintliga kvaliteter.   

Med sine 3,7 millioner indbyggere er Øresundsregionen en af Nordeuropas mest betydningsfulde 
og dynamiske regioner. Efter Öresundskomiteens mening er det vigtigt at sikre og udbygge 
denne position for fremtiden. (ibid.:4) 

Öresundsregionen är idag i stor utsträckning en väl fungerande, hållbar och trygg miljö […] En 
stor övergripande utmaning är att värna dessa kvaliteter samtidigt med en ökande befolkning 
och fortsatt ekonomisk tillväxt. (ibid.:12f) 

Texten konstaterar att regionen redan är en betydelsefull och väl fungerande region, varför 
målsättningen följaktligen blir att bevara och utveckla det som redan finns. Den hållbara 
utvecklingen, med avseende på CO2-neutralitet, grön tillväxt och medborgarhälsa, presenteras 
emellertid som en avgörande utmaning för regionens framtida utveckling, mot bakgrund av en 
förväntad befolkningstillväxt och därmed ökade resursförbrukning och utsläpp. Detta ska 
bemötas med ett antal strategiska satsningar, riktade mot att förbättra inomregionala 
förhållanden för befolkningen och företagsamheten, samtidigt som konkurrenskraften gentemot 
andra regioner ska stärkas med hjälp av den ’gränsregionala dynamiken’. 
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Ett avgörande och unikt verktyg för regionens utveckling är möjligheten att använda den 
gränsöverskridande dynamiken genom att dra nytta av varierande synsätt, olika erfarenheter, 
nya samarbeten och oväntade synergier. (ibid.:13) 

Enligt Öresundskommitteen är det i integrationsarbetet och föreningen mellan mångfalden 
perspektiv, erfarenheter och kunskaper som Öresundsregionens styrkor återfinns. Ur möten 
mellan olika traditioner och kulturer följer dynamiska mervärden, ett kulturellt utbyte som 
måhända kan förknippas med utmaningar, men samtidigt utgör ett ”unikt verktyg” och vinnande 
trumfkort ifall man spelar det rätt. Öresundsbron och dess omedelbara geografiska omland, 
Köpenhamn och Malmö, utmålas som ”naturligt” centrum och huvudscen för detta utbyte, 
samtidigt som den kulturella utväxlingen förväntas ske i hela regionen och komma hela regionen 
till nytta.  

Det vigtigste særtræk i en vision for Øresundsregionen er den kendsgerning, at regionen er en 
grænseregion, hvor København og Malmö udgør regionens naturlige omdrejningspunkt. […] I 
forskellene ligger der en energi, som allerede har været en vigtig motor i regionens hidtidige 
udvikling, og som også fremover skal udnyttes på optimal vis. (ibid.:10) 

Textens ordval och komposition befäster storstädernas centrala position i regionen som en 
oomtvistlig sanning, utan att argumentera vare sig för eller emot denna uppfattning. Istället 
riktas fokus mot andra värden, i synnerhet det kulturella utbytet, som regionens kärna och 
inneboende drivkraft. Genom att anspela historiska anor, med resonemang i stil med 
’integrationen har gagnat oss väl’, söker Öresundskommitteen legitimera det fortsatta arbetet 
med att värna och utveckla den gränsregionala karaktäristiken. Öresundsbron lyfts som 
regionens symboliska och funktionella hörnsten, en förutsättning för integrationen och ett 
exempel på de positiva synergieffekter som följer av att knyta närmare band mellan de två 
sidorna av sundet.  

Den fasta förbindelsen blev snabbt en regional länk och inte bara den transportkorridor för 
långväga trafik som tanken ursprungligen var. Som regional trafikåder för bilar och tåg blev 
förbindelsen den avgörande förutsättningen och verktyget för att möjliggöra en förening av den 
själländska och skånska delen av Öresundsområdet. En integration som har skapat en ny stark 
tillväxtregion, Öresundsregionen. (ibid.:6) 

Meningsbyggnadens transitivitet (hur processer och händelser förbinds, eller inte förbinds) 
medför att Öresundsbron presenteras som en självklar framgångssaga, ett projekt som 
överträffade förväntningarna och blev något mer än vad den ursprungliga kalkylen beräknade. 
Således kan det antydas att framtida samarbetsprojekt också kommer att generera liknande 
eller oväntade synergieffekter. Satskonstruktionen, med hög modalitet, konstruerar ett kausalt 
samband mellan integration och tillväxt, och befäster integrationsarbetet som regionens 
viktigaste tillgång och nyckelverktyg i det framtida strategiska arbetet. Samtidigt tillägger man 
att integrationen ännu inte är fullbordad och lyfter i detta avseende respektive centralmakters 
avgörande roll, då de policys som behövs för fortsatt nedmontering av gränsbarriärer måste 
implementeras på nationell nivå.  

Andre udfordringer skal løses gennem samarbejde mellem de ansvarlige nationale 
myndigheder, ministerier og frem for alt de to regeringer. Der er derfor behov for at de to stater 
fører en politisk dialog med Öresundskomiteen, regioner og kommuner, og med udgangspunkt i 
ØRUS’ strategier, starter udviklingsarbejdet af hele Øresundsregionen, som en tværnational 
strategi. (ibid.:5) 

Språkbruket förmedlar ett ansvarstagande hos respektive nationalstat och tillskriver 
centralmakten en skyldighet att se Öresundskommitteens strategiska dokument som en 
”tvärnationell strategi”. Anföringen konstaterar att utmaningarna ska lösas på nationell nivå, 
varför respektive stat också bör föra dialog med Öresundskommitteen. Därmed förlägger 
Öresundskommitten delar av ansvaret för integrationsfrågan på respektive centralmakt, 
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samtidigt som organisationens egna begränsade handlingsutrymme insinueras. Medan 
institutionella barriärer måste lösas av andra aktörer, presenteras olika typer av 
kultursatsningar som integrationsbryggor och en möjlig väg framåt.  

Begrundelsen for at satse på kultur og oplevelser i strategien er, at dette område er et 
fundament i dannelsen af den livskvalitet som ligger til grund for en regions integration og 
attraktionskraft. Der, hvor borgeren trives, øges tolerancen, viljen til at skabe, samt lysten til at 
bo, leve og arbejde. En region med kreative miljøer har lettere ved at tiltrække både 
virksomheder og mennesker. (ibid.:10) 

Gemensamma satsningar på kultur presenteras som det viktigaste verktyget regionen har till sitt 
förfogande. Argumentationen tillskriver än en gång det kulturella utbytet positiva 
konnotationer, och förbinder kultursatsningarna med medborgarnas livskvalitet och därmed 
regionens attraktionskraft. Resonemanget understödjer Öresundskommitteens strategier och 
övergripande arbetslinje om vikten av det fortsatta integrationsarbetet, som sammantaget ska 
säkra och stärka regionens konkurrenskraft.  

Hver for sig er Sjælland og Skåne for små til at tage konkurrencen op med regioner i Europa, 
Asien og Nordamerika. Den kritiske masse og det marked, som den forenede Øresundsregion 
har, giver langt bedre forudsætninger for erhvervslivet, arbejdsmarkedet, boligmarkedet, 
forskning og uddannelse, handel, kultur og rekreation. Her ligger den store fordel ved en 
integreret region. En vellykket integration giver igen gode muligheder for Øresundsregionen for 
at møde den internationale konkurrence fra andre storbyregioner. (ibid.) 

Ur den sammanvägda analysen av Öresundskommitteens textproduktion framträder bilden av 
ett Öresund konstituerad av livskvalitet, hållbarhet och en gemensam, mångfacetterad och 
dynamisk kultur. Tillväxtregionen Öresunds framtid ska säkras genom att värna dessa värden, 
varför politiken måste utformas kring det fortsatta integrationsarbetet.  

4.1.2 Greater Copenhagen: Metropolen Köpenhamn 
2020 är Greater Copenhagen en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap och 
samarbetet har ökat den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att vi som minimum är 
på samma nivå som Europas mest framgångsrika metropoler. (GC 2017:6) 

Det internationella perspektivet är i hög grad närvarande i GC:s vision. Likaledes uppfattningen 
om regionens konkurrensutsatta position, som nu explicit görs gällande genom en uttryckt 
önskan om att kunna jämföra sig med europeiska konkurrenter. Målet och vägen dit är tydlig; 
med samarbete följer tillväxt, och med tillväxt följer framgång. Meningsbyggnadens transitivitet 
innebär att processen framställs som naturlig och oproblematisk, vilket utelämnar eventuella 
trångmål i händelseförloppet. Det ska i sammanhanget givetvis beaktas att det handlar om en 
vision, som ideligen ska vara koncis och slagkraftig, likväl kan det genom dissektion uttydas 
vissa prioriteringar. Med en tydlig ekonomisk slagsida får andra värden mindre eller inget 
utrymme alls. Texten ger företräde åt den regionala tillväxten, medan exempelvis 
medborgarperspektivet inte omnämns. Tillväxten riktar fokus åt externa snarare än interna 
processer, ett strategiskt vägval som återspeglas i organisationens syftesbeskrivning; 

Vi arbetar för att utländska företag och investerare ska se hela området som ett samlat Greater 
Copenhagen. (ibid.) 

Texten för tankarna till en region som endast existerar i ögonen hos den utomstående 
beskådaren, vilket är signifikant med tanke på att det handlar om en regional 
utvecklingsstrategi, som under Öresundskommitteens styrning främst fokuserade på intern 
sammanhållning och integration. Visionen kan krasst tolkas vila på ett resonemang likt, ’vi är 
framgångsrika när vi kan mäta oss med andra’, vilket legitimerar en målsättning om att öka 
konkurrenskraften. Detta resonemang genomsyrar så gott som all textproduktion från GC, vars 
strategier konsekvent syftar till att stärka konkurrensdugligheten gentemot andra storstäder, 
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metropoler och metropolregioner. Detta gäller även den organisatoriska omdaningen, vars syfte i 
korthet beskrivs i GC:s första handlingsplan;  

Vi utmanas av att det skapas fler arbetsplatser och högre tillväxt i Stockholm, Hamburg, Berlin, 
Helsingfors, Amsterdam och Dublin än det gör i Skåne, Hovedstaden och Själland. Av den 
orsaken har regioner och kommuner i Hovedstaden, Skåne och Själland gått samman om en 
gemensam dagordning för tillväxt som ska samla kommuner, regioner, näringsliv och 
universitet över hela metropolregionen omkring gemensamma satsningar. Vi har därför 
ombildat Öresundskomitéen till The Greater Copenhagen & Skåne Committee. (GC 2016a:6) 

Satskonstruktionens transitivitet förmedlar än en gång bilden av processen som naturlig och 
utfallet som ofrånkomligt. Texten etablerar strävan efter tillväxt som en självklarhet, och 
insinuerar att om detta ska uppnås ’måste’ det gränsöverskridande partnerskapet omförhandlas , 
eftersom man annars riskerar att bli omsprungen av konkurrenterna. Textens modalitet är hög 
och cementerar en omvärldsbeskrivning stöpt i konkurrensutövandets tecken. Denna 
omvärldsbeskrivning legitimerar sedermera den organisatoriska omdaningen, då en 
problematisk position också fordrar ett agerande. Mer än så utvecklar GC inte omorganisationen 
i den samlade textproduktionen, en knapphändig förklaring som ger plats åt följdfrågor. Dessa 
frågor lämnar vi emellertid därhän och återtar tråden i studiens avslutande kapitel, då fokus här 
ligger på kommunikativa händelsers textuella egenskaper.  

En intressant observation i detta sammanhang är de förändrade ordvalet när man omtalar 
Öresundsregionen. GC skriver i termer av ’metropolregion’ eller ’metropolen Köpenhamn’, till 
skillnad från ÖK som använder ’tillväxtregion’ eller ’regionen’ i bestämd form. Skillnaden är 
viktig, eftersom ordvalet innebär en diskursiv cementering av Köpenhamn, och i viss 
utsträckning Malmö, som huvudaktör och centrum i regionen. Som begrepp härstammar 
metropol från det grekiska ’metropolis’, vilket betyder moderstad (Oxford Dictionaries 2018). 
Den begreppsliga innebörden och dess tillämpning på hela regionen, innebär att regionen blir 
synonym med storstaden, i detta fall Köpenhamn. Min tolkning av begreppsanvändningen är att 
man söker tillskriva regionen storstadsegenskaper, olika attribut som förknippas med 
storstäder av global skala, då detta anses vara ’attraktiva’ karaktärsdrag. Detta i linje med 
strategin om att ”öka Greater Copenhagens globala synlighet och attraktionskraft i förhållande till 
internationella investerare, företag och talanger.” (GC 2017:23) 

Den begreppsliga inramningen av regionen som en metropol eller metropolregion kan förstås 
som en del av den större marknadsföringsstrategin, som också utgör grunden för den 
organisatoriska omdaningen. Marknadsföringens dominerande ställning i texterna legitimeras 
av nulägesbeskrivningen; 

Greater Copenhagen har redan en rad kommersiella styrkepositioner i världsklass, men 
metropolen är inte tillräckligt känd i resten av världen. (ibid. 2017:23) 

I likhet med analysen av ÖK:s texter framträder bilden av en region som redan besitter 
betydande kvaliteter, skillnaden mellan de två representationerna återfinns i hur ’problemet’ 
skildras. Medan ÖK fokuserar på interna förhållanden, bevarandet och förädlandet av befintliga 
kvaliteter i relation till en förväntad befolkningsökning, formulerar GC en problembeskrivning 
betingad av externa faktorer. Ovanstående citat framhåller att regionen redan har 
tillfredsställande kvaliteter, och att problemet snarare är att resten av världen inte vet det. 
Textens höga modalitet innebär att det inte lämnas något utrymme till tvekan, med ett tydligt 
problem som ska legitimera marknadsföringsinsatserna.  

Vi får under vårt gemensamma varumärke Greater Copenhagen internationell genomslagskraft 
och genom att arbeta nära tillsammans kan vi utnyttja de olika styrkepositioner som finns i 
Greater Copenhagen. (GC 2016a:6) 

Strategierna konstrueras kring det gemensamma varumärket, som med olika insatser ska 
stärkas i förhållande till den internationella konkurrensen. Texten framställer förbindelsen 
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mellan varumärket Greater Copenhagen och internationell genomslagskraft som okomplicerad 
och självklar, samtidigt som man försöker koppla marknadsföringsinsatserna till den regionala 
nyttan i sin helhet. Min tolkning är att man med argument som ’alla drar nytta av att vi 
tillsammans satsar på varumärket’ söker tona ned konnotationerna till projektet som 
Köpenhamncentrerat. Samtidigt utelämnas tidigare samarbetsinsatser och 
marknadsföringsprojekt som drevs av Öresundskommitteen (under varumärket 
’Öresundsregionen’), vilket framställer strategierna som nytänkande och innovativa. Detta kan 
vara ett sätt för GC att legitimera sin tillblivelse och mobilisera stöd för den regionalpolitik som 
nu bedrivs, eftersom det är svårt att försvara behovet av en omorganisation om man inte står för 
något nytt. 

Texterna omtalar emellertid mer än enbart de största städerna, det handlar trots allt om 
regionala strategier med ett geografiskt omfång som innefattar stora gles- och 
landsbygdsområden. Metropolen utgörs av ett ”nätverk av städer” som ska knytas samman 
genom infrastruktursatsningar, då ett ökat samspel förklaras vara centralt för den regionala 
tillväxten (Trafikcharter 2016:3). I egenskap av dominant knytpunkt och nav i detta nätverk av 
städer, befäster texten Köpenhamn och Malmös position som regionens centrum. Samtidigt 
bekänner texten att mobiliteten inte enbart handlar om tillgängligheten till regioncentra utan 
även mellan mindre städer, då man för regionens sammanhållning också måste slå vakt om 
landsbygdens intressen. Detta återspeglas emellertid inte i GC:s tre prioriterade mål för den ’inre 
mobiliteten’, som omfattar satsningar på stärkt kollektivtrafik och motorvägsförbindelser 
mellan (1) Malmö-Lund-Helsingborg, (2) Köpenhamn-Fredrikssund och Köpenhamn-Hilleröd 
samt (3) Köpenhamn-Kalundborg (Trafikcharter 2016:3). Organisationens prioriteringar för 
tankarna till en infrastrukturpolicy där ’alla vägar leder till Köpenhamn’, en bild som ytterligare 
förstärks av GC:s övergripande mål för kollektivtrafiken;  

Det får maximalt ta en timme att ta sig till Malmö eller Köpenhamn från en given punkt i 
Greater Copenhagen, med tåg som huvudsakligt transportmedel. (GC 2016b:6) 

Målet är en del av den större visionen om en sammanhållen region, förenad genom ett effektivt 
och i första hand spårbundet kollektivtrafiksystem. Detta framställs som centralt för regionens 
utveckling och tillväxt, bland annat med avseende på möjligheten att åstadkomma en gemensam 
arbetsmarknadsregion. Men infrastruktursatsningarna tillskrivs emellertid även andra värden; 

För att säkra fortsatt tillväxt krävs också en ökad integration mellan Skåne och Själland. En fast 
förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ger möjlighet att sprida integrationen till ett 
större område, och en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö ger möjlighet att 
ytterligare stärka integrationen mellan de båda storstäderna. (ibid.:5) 

Med hög modalitet konstateras att det krävs en ökad integration för att uppnå tillväxt, ett 
resonemang som också återfinns i ÖK:s texter. Men hur man tänker sig uppnå denna integration 
skiljer sig åt. Medan ÖK presenterar en bredare palett av förslag som framförallt kretsar kring 
olika typer av kultursatsningar, fokuserar GC:s texter på de fasta förbindelserna. Det handlar om 
att ’ge möjlighet att sprida integrationen’, olika typer av fysiska åtgärder som indirekt ska leda 
till främjandet av mer mjuka värden. På så vis konstrueras infrastruktur som synonym till 
integration, då den ena sägs föranleda den andre. I detta sammanhang lyfts städernas centrala 
roll ännu en gång, som knytpunkter för infrastrukturen och katalysatorer för vidare ’spridning’ 
av den gränsregionala integrationen. 

Med avseende på ovanstående citat är det intressant att relationen mellan Köpenhamn och 
Malmö lyfts parallellt med integrationsfrågan. Detta kan tolkas som ett försök att legitimera 
Öresundsmetron som en regional angelägenhet, eftersom infrastruktursatsningarna sägs vara 
direkt kopplade till integrationen. Detta förstärker ytterligare bilden av en regionalisering som 
sker på städernas premisser, en regionalpolitik som kretsar kring ’kärnan’; metropolen 
Köpenhamn.  
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4.2 Diskursiv praktik 
Enligt Faircloughs förståelse för kommunikativa händelser, räcker det inte att enbart analysera 
lingvistiska aspekter av en text. Det är först i relation till omgärdande processer som 
meningsfulla tolkningar kan göras, varför detta avsnitt syftar till att klargöra vilka 
produktionsförhållanden som överordnar texten. Kommunikativa händelser börjar som sagt 
aldrig från blankt papper, utan formas och omformas av tidigare händelser. I detta sammanhang 
tillämpas intertextualitet (historiens inverkan på texten och vice versa) och interdiskursivitet 
(andra diskursers inverkan på texten och vice versa) som redskap för att analysera förhållandet 
mellan textproduktionen och det diskursiva fältet. Analysen har resulterat i identifierandet av 
ett antal överordnade och återkommande teman, vilka utgör ramen för detta avsnitts struktur.  

Den första delen i analysen visade hur ÖK:s och GC:s respektive texters egenskaper 
sammantaget skapade olika representationer av Öresundsregionen. Strategiernas fokus och 
ändamål divergerar, men sammanfaller även i vissa avseenden. Somliga resonemang 
vidmakthålls eller transformeras, medan andra förkastas helt, vilket svarar till så kallade 
intertextuella processer. Likheter och skillnader kan illustreras genom att ställa respektive 
organisations fyra utpekade ’fokusområden’ (som sägs utgöra grunden för samarbete) jämte 
varandra;  

Öresundskommitteen (2010) Greater Copenhagen &  
Skåne Committee (2018a) 

Vetenskap och innovation Bättre infrastruktur och mobilitet  
Kultur och upplevelser Att locka talanger, turister och investeringar 
Sammanhängande och varierande 
arbetsmarknad 

Internationell marknadsföring 

Tillgänglighet och mobilitet Skapa en alltmer integrerad tillväxtregion 
Tabell 3: Respektive organisations utpekade fokusområden, placerade i tabellen utefter den ordning som de listas i de 
strategiska dokumenten 

4.2.1 Internationell konkurrenskraft 
En röd tråd mellan de två organisationernas respektive fokusområden är enligt min tolkning det 
internationella konkurrensutsatta perspektivet. Då som nu svarar strategierna till 
attraktionskraften av arbetskraft, investeringar och uppmärksamhet på en global marknad, i 
enlighet med den nyregionala diskursen. Utvecklingen kan förstås i termer av en interdiskursiv 
process, där föreställningar från den nyregionala diskursen överförts till diskursen om 
Öresundsregionen. Med detta menas att specifika sätt att tala om och förstå regioner har 
inspirerat och format den diskursiva inramningen av Öresundsregionen, med andra ord hur 
organisationerna talar om och förstår Öresund. Den diskursiva inramningen får sedermera 
också materiell inverkan, eftersom det är denna som sätter ramarna för vad som anses lämpligt, 
möjligt och inte möjligt att göra.  

Mer konkret handlar det om en uppsättning geografiska föreställningar, vilka i det diskursiva 
fältet omtalas som uppfattningen om den föråldrade territorialstaten, den ökade regionala 
konkurrensen och nätverkets Europa som något eftersträvansvärt (Ek 2003:2). Ett tydligt 
exempel på hur dessa föreställningar inspirerat Öresundsregionala strategiska dokument är 
idén om regionens potential som funktionellt integrerad ’tillväxtmotor’, en fundamental premiss 
i den nyregionala idéströmningen, som genomsyrar såväl ÖK:s som GC:s verksamhet. Tanken om 
regionen som den mest effektiva geografiska enheten legitimerar exempelvis organisationernas 
strävan efter en sammanhållen och integrerad arbetsmarknad, och utgör ytterst det mest 
grundläggande argumentet för det gränsöverskridande partnerskapets existens. 

Kampen om stora utländska investeringar och ekonomisk tillväxt är en fråga för regionen. En 
interaktion över Öresund mellan kunskapsinstitutioner, privata investerare och det offentliga, 
har gett och kommer även i framtiden att ge lyckade resultat. (Öresundskommitteen 2010:7) 
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Regionen som lämplig administrativ och funktionell konstruktion knyts således till diskursen om 
det internationella konkurrensperspektivet men också governance, då gränsöverskridande 
samordning och privat-offentlig samverkan antas vara nödvändig för konkurrenskraften på den 
internationella scenen. I linje med diskursen om metropoler och urbana hierarkier återfinns 
också ett föreställt behov av en tillfredsställande ’kritisk massa’. Begreppet återkommer i 
Öresundsregionala strategier under såväl ÖK:s som GC:s ledning, översatt till principiell grund 
för det gränsöverskridande partnerskapet och elementär förutsättning för den internationella 
konkurrenskraften. Var för sig är parterna för små för att hävda sig, men tillsammans står man 
starka, ett agglomerationsargument som återspeglar en interdiskursiv förbindelse mellan 
organisationernas textproduktion och diskursen om metropoler och urbana hierarkier.  
 

Kun med en samlet indsats har regionen den kritiske masse, som skal til for at kunne konkurrere 
med andre europæiske lande. (ibid.:14) 
 
När vi arbetar tillsammans får vi en mer sammanhängande region med kortare restider, och 
utvidgar den kritiska massa som ger regionen internationell, hållbar genomslags- och 
konkurrenskraft. (GC 2016b:2) 

 
Ur diskursen om urbana hierarkier emanerar även föreställningen om att regionen befinner sig 
på en internationell spelplan, som liknas vid ett globalt rankingsystem. Positionen i 
rangordningen baseras på territoriets inflytande i det globala kapitalistiska systemet, vilket kan 
förklara ekonomiska frågors höga prioritering i det Öresundsregionala strategiska arbetet. 
Appropriering av denna föreställning cementerar konkurrensperspektivet och medför att 
regionens framgång värderas genom att sättas i relation till andra territorier. GC:s vision om att 
”som minimum [vara] på samma nivå som Europas mest framgångsrika metropoler” (GC 2017:6) 
är i detta sammanhang ett illustrativt exempel, som antyder regionens position i en hierarki av 
europeiska metropoler. Vad som menas med att vara ’på samma nivå’ är däremot oklart, men 
min tolkning är att det är just den hierarkiska rangordningen som åsyftas. Eftersom det är svårt 
att jämföra kvalitativa egenskaper, värderas regionen utifrån kvantitativa termer, såsom 
befolkningsmängd, tillväxtsiffror eller nystartade företag. Om föreställningen om regional 
framgång återfinns i leveransen av ’konkurrenskraftiga siffror’, är det rimligt att anta att 
regionala utvecklingsstrategier också skräddarsys därefter, vilket ytterst påverkar regionala 
planeringsrelaterade prioriteringar. De ideologiska konsekvenserna av ’kvanitifieringen’ av 
regionen är intressanta men behandlas inte här, varför vi får anledning att återkomma till denna 
analytiska slutledning i avsnittet ’Social praktik’.  

I diskursteoretiska termer kan GC:s vision beskrivas som utfallet av en interdiskursiv process, 
där föreställningar om territoriella hierarkier, global konkurrens och agglomerationsfördelar 
översätts och inspirerar den politiska gränsöverskridande samordningen och dagordningen i 
Öresund. I praktiken innebär den interdiskursiva processen att Öresundsregionala strategier 
utvecklas i en viss riktning, i detta fall mot en alltmer utåtriktad orientering. Detta återspeglar 
GC:s fokusområden, var det internationella och konkurrenspolitiska perspektivet blivit mer 
uttalat jämfört med ÖK.  

Utmaningarna måste mötas med ett antal strategiska satsningar med det uttalade målet att 
förbättra förhållandena för människor och företag i regionen. Samtidigt som detta görs måste 
Öresundsregionen bibehålla och förbättra sin förmåga att klara konkurrensen från andra 
storstadsregioner, främst i Europa. (Öresundskommitteen 2010:13) 

Samarbetet är viktigt eftersom den internationella konkurrensen om tillväxt och investeringar 
har intensifierats och eftersom vi utmanas av jämförbara metropoler som Stockholm, Berlin, 
Hamburg, Dublin och Amsterdam. (GC 2017:6) 

Ovanstående citat är talande för respektive organisations strategiska prioriteringar. Som 
tidigare påtalats fokuserar ÖK på balansen mellan interna och externa processer, där det 
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strategiska arbetet vilar på två ben, dels den interna sammanhållningen, dels den internationella 
konkurrenskraften. För GC har fokus förskjutits till externa processer och den uppfattade 
konkurrensen med ’jämförbara’ europeiska storstäder och metropoler. I den intertextuella 
processen har alltså resonemanget om värnandet av kulturella värden tonats ned, till förmån för 
ett mer enkelriktat fokus; tillväxt. 

4.2.2 Tillväxt: integration kontra marknadsföring 
Vikten av ekonomisk tillväxt är förvisso även närvarande i ÖK:s strategier, men har förstärkts 
och blivit mer uttalat i och med den organisatoriska omdaningen. Målet om tillväxt kan därför 
delvis sägas vara densamma, eftersom tillväxt stadigvarande uppfattats som en nödvändighet 
för den regionala välfärden. Däremot har de uppfattade verktygen för säkerställandet av denna 
tillväxt förändrats.  

Som framkom i analysen av ÖK:s texter, betraktas den interna sammanhållningen och 
integrationen inneha ett egenvärde i sig, då det anses vara i dynamiken från möten mellan olika 
kulturer och traditioner som regionens styrka återfinns. Men för ÖK är det också främjandet av 
dessa kvaliteter som utgör nyckeln till tillväxt, då man genom att stimulera och utveckla 
kulturella värden antas kunna generera positiva synergieffekter. Dessa synergieffekter förväntas 
sedermera stärka konkurrenskraften och därmed tillväxten, som ska säkra regionens välfärd. 
Resonemanget återspeglar också ÖK:s vision, som anger att regionen år 2020 ska vara Europas 
mest attraktiva, ”tack vare ett effektivt utnyttjande av integrationen” (Öresundskommitteen 
2010:9, ff. översättning från danska).  

Balansen mellan interna och externa processer är emellertid mer ensidig i GC:s strategier, som 
istället direkt fokuserar på tillväxten. Genom att samarbeta kring ett gemensamt varumärke ska 
budskapet om regionens befintliga kvaliteter nå omvärlden, resurser attraheras och 
konkurrenskraften stärkas. Detta antas leda till ekonomisk tillväxt som kommer säkra regionens 
välfärd, vilket i sin tur både stärker och pådriver det fortsatta samarbetet.  

Resonemanget om vikten av regional konkurrenskraft har således vidmakthållits men också 
transformerats under den organisatoriska omdaningen. Målet om att säkra regionens välfärd är 
detsamma, men uppfattningen om hur det ska uppnås har förändrats. I den intertextuella 
processen har föreställda verktyg för den regionala utvecklingen förändrats, från integration till 
marknadsföring. Något förenklat kan man säga att det handlar om en omvänd rationalitet, som 
kan struktureras enligt nedan.  

 

Figur 7: Organisationernas omvända rationalitet. Målet är detsamma, medan medlen divergerar. ÖK premierar 
integrationsfrågan, GC premierar tillväxtfrågan genom olika marknadsföringsinsatser. 

Den omvända rationaliteten kan förklaras av intertextuella processer som sker parallellt med 
den organisatoriska omdaningen, där olika diskurser påverkar föreställningar om regionen och 
vilken utveckling som är eftersträvansvärd. Integrationsfrågan har genom processen tonats ned 
till förmån för tillväxtfrågan, och översatts från prioriterad angelägenhet till positiv ’spinoff’-
effekt. Tidigare, mer idealistiska föreställningar, om ett integrerat Öresund och integrationen 
som ett egenvärde ersätts av en mer pragmatisk inställning, där värdet istället återfinns i de 
kalkylerbara nyttorna som kan härledas från en integrerad arbetsmarknadsregion. 
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Denna analytiska slutledning bör utvecklas, eftersom integrationen trots allt tillhör en av GC:s 
fyra fokusområden. I mer nyanserade ordalag kan man säga att den intertextuella processen har 
inneburit ett förändrat förhållningssätt till integrationsfrågan, som i GC:s fall har tillskrivits 
ekonomiska och funktionella snarare än kulturella värden. Som omtalats i föregående avsnitt, 
behandlas integrationsfrågan nu främst genom infrastruktursatsningar, med det slutliga målet 
om en integrerad arbetsmarknadsregion. GC nöjer sig med att skapa förutsättningar för 
’spridningen’ av integration, genom att med fysiska strukturer knyta samman regionen. Detta 
jämfört med den tidigare, bredare förståelsen för integration som också kulturellt betingad, 
vilket följaktligen föranledde tillämpningen av en mer omfattande palett av 
integrationsfrämjande strategier.  

Medan den gamla samarbetsorganisationen Öresundskomiteen fokuserade på samverkan och 
gränshinder, har det nya samarbetet större fokus på praktiskt arbete för att öka den hållbara 
tillväxten. (Region Skåne 2016b) 

Citatet är signifikativ för den förändrade logiken, som nu istället fokuserar på mer ’praktiska’ 
tillväxtgenererande åtaganden. Enligt min tolkning återfinns en delförklaring till det förändrade 
förhållningssättet i diskursen om Öresundsintegration, och den frustration som fanns kring ÖK:s 
misslyckande vad gäller nedbrytningen av gränshinder. ÖK:s linje var väl utarbetad, men i takt 
med ekonomisk stagnation och Öresundsindex nedgång framstod prioriteringarna som 
verkningslösa och missriktade. Istället uppstod rop om förändring, och ett uppfattat behov av 
något mer handfast och påtagligt, jämfört med de abstrakta kulturella synergieffekter som 
tidigare förespråkats. I detta sammanhang ligger en ekonomisk rationalitet nära till hands, då 
tillväxtsiffror utgör en tydligare målsättning än till exempel främjandet av kultur, gemensamma 
värderingar och livskvalitet.  

Mot bakgrund av denna fokusförflyttning omformuleras det regionala partnerskapets 
problembeskrivning i linje med en mer internationell och ekonomisk rationalitet. Regionens 
bristande kännedom på den internationella scenen skrivs fram tydligare, likaledes det 
föreskrivna underläget gentemot andra konkurrenter, vilket legitimerar de strategiska 
satsningarna på platsmarknadsföring.  

Andra metropoler har under flera år samlat kommuner, regioner, organisationer och näringsliv 
runt en gemensam internationell marknadsföring och för att vi ska kunna mäta oss mot våra 
konkurrenter måste vi, som minimum, göra samma sak. (GC 2017:23) 

Att basera den regionala strategin på resonemanget ’andra gör det, därför måste vi också göra 
det’, förefaller tämligen trivialt och ogrundat. Gräver man djupare kan resonemanget dock tolkas 
som en följd av interdiskursiva processer, där appropriering av diskursen om stadspolitik och 
platsmarknadsföring kan förklara den självklara kopplingen mellan internationell 
marknadsföring, konkurrens och tillväxt som görs gällande i citatet. Den stora tillförsikten till 
marknadsföringens förlösande effekter, som återfinns i GC:s strategier, är intressant med tanke 
på den omfattande kritik som också är behäftad med platsmarknadsföringsstrategier. Detta inte 
minst inom det akademiska fältet, som framhäver avsaknaden av empiriska bevis på att det 
faktiskt fungerar (jfr Colomb 2012), kritik som av allt att döma har negligerats när det nya 
partnerskapets ändamål framförhandlades.  

En intressant observation, med hänsyn till partnerskapets nya prioriteringar, är kopplingen till 
det ursprungliga marknadsföringsprojektet ’Copenhagen’ (inte att förväxla med nuvarande 
politiska gränsöverskridande samarbetsorganisation) och deras strategi om en ’Fokuseret 
Vækstdagsorden’. Ställer vi deras vision mot GC:s ser vi slående likheter;  

 I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og 
viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de 
mest succesfulde metropoler i Europa. (Copenhagen 2013:1) 
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2020 är Greater Copenhagen en internationell knutpunkt för investeringar och kunskap och 
samarbetet har ökat den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så att vi som minimum är 
på samma nivå som Europas mest framgångsrika metropoler. (GC 2016b:6) 

Visionernas tidshorisont och målsättning är identiska, medan aktörsbenämningen divergerar; 
GC har ersatt Fokuseret Vækstdagsorden. De särskilt markanta likheterna återfinns även i 
respektive upphovsmäns problemformuleringar, vilka är av betydelse eftersom de legitimerar 
organisationernas åtaganden och målsättningar. 

Danmark oplever i disse år udfordringer med at skabe vækst og arbejdspladser. Sammenholdes 
udviklingen i Danmarks internationale metropol – Copenhagen – med andre konkurrerende 
metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg er væksten væsentligt lavere.  
(Copenhagen 2013:1) 

Samarbetet är viktigt eftersom den internationella konkurrensen om tillväxt och investeringar 
har intensifierats och eftersom vi utmanas av jämförbara metropoler som Stockholm, Berlin, 
Hamburg, Dublin och Amsterdam. (GC 2017:6) 

Med en diskursteoretisk terminologi kan likheterna förklaras som manifest intertextualitet, 
alltså ett fall där texten uppenbarligen bygger på en annan. Tillskrivna förutsättningar och 
utmaningar är identiska och de väsentliga skillnaderna återfinns egentligen bara i vem ’vi’ 
inbegriper, som i den intertextuella processen har utvidgats till att även innefatta den skånska 
sidan. I praktiken innebär detta en direkt transferering av det danska 
marknadsföringsprojektets problemformulering och målsättningar till den Öresundsregionala 
politiken, vilket är anmärkningsvärt ur flera avseenden. I grunden kan detta sägas innebära att 
de danska parterna har getts tolkningsföreträde vad gäller det nya partnerskapets principiella 
förutsättningar och syfte, då organisationen uppenbarligen bygger vidare på en dansk 
omvärldsanalys och framtidsbild. Visserligen kan den danska agendan antas vara igenkännbar 
och relevant även för den skånska sidan, då en geografisk, institutionell och socio-ekonomisk 
närhet torde innebära liknande förutsättningar på båda sidor av sundet. Likväl framträder 
bilden av hur den nya samarbetsorganisationens grundprinciper dikterats av en dansk agenda, 
snarare än att ha framförhandlats i ömsesidigt samförstånd.  

Vidare är det uppseendeväckande hur strategier från ett uttalat marknadsföringsprojekt i dansk 
regi direkt överförs till den gränsöverskridande regionalpolitiken, inte minst med tanke på den 
regionala samordningens mer omfångsrika verksamhetsområden. Ur skånsk synvinkel är det till 
exempel inte helt självklart hur tillämpningen av en dansk marknadsföringsstrategi är förenlig 
med det regionala ansvarsområdet, som formellt inbegriper framförallt det regionala 
utvecklingsansvaret12, hälso- och sjukvård (SKL 2017). Problematiken, är intressant med hänsyn 
till omorganisationens påverkan på den regionala utvecklingen. Vilka konsekvenser som kan 
utrönas av utvecklingen lämnar vi ännu en gång emellertid osagt, då dessa aspekter av 
kommunikativa händelser behandlas i analysen av den sociala praktiken.  

Än så länge nöjer vi oss med att konstatera att den strategiska förskjutningen som gjorts 
gällande i detta avsnitt, vad gäller medlen för regional tillväxt, i diskursteoretiska termer kan 
beskrivas som en konsekvens av förbindelsen mellan regionala representationer, diskursiva och 
sociala praktiker. Ett exempel på att hur vi förstår och talar om aspekter av regionen också 
påverkar hur vi sedermera agerar region.  

  

                                                             
12 Även om marknadsföringsinsatser kan sägas ligga i linje med det regionala utvecklingsansvaret är ett så pass 
ensidigt fokus på marknadsföring uppseendeväckande.  
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4.2.3 Det metropoliska narrativet 
Det gemensamma varumärket ska ge företag, kunskapsinstitutioner, kommuner och regioner 
större internationell genomslagskraft. Det ska göra det enklare att profilera metropolen så att 
fler internationella investerare, företag, experter och studenter väljer Greater Copenhagen 
framför andra nordeuropeiska metropoler. (GC 2017:25) 

Ovanstående citat är talande ur flera avseenden, och får inledningsvis fungera som återkoppling 
till de två föregående avsnitten i analysen av diskursiv praktik. Texten återspeglar dels regionala 
prioriteringars förskjutning mot externa och ekonomiska processer, dels det förändrade 
förhållningssättet till de strategiska medel som regionen förespråkas tillämpa i jakten om 
tillväxt. Med hänsyn till interdiskursiviteten kan det utrönas att diskurser om nyregionalism, 
platsmarknadsföring, metropoler och urbana hierarkier influerat GC:s strategiska arbete i större 
utsträckning än ÖK. Vad gäller intertextualiteten bygger GC vidare på det danska 
marknadsföringsprojektet föreställningar, men också andra uppfattningar om regionens 
geografiska konstitution, styrkeposition och förutsättningar som återfinns i ÖK:s strategier, var 
man avviker i fråga om tillväxtgenererande strategier. Detta avsnitt fokuserar emellertid på en 
annan väsentlig avvikelse, närmare bestämt hur regionen nu omnämns och representeras 
begreppsligt, samt de överordnade diskursiva praktiker som kan tänkas ligga till grund för den 
identifierade förändringen. 

Min tolkning är att GC:s texter underordnas ett ’metropolitiskt narrativ’, en politisk tankefigur 
om en tydlig tillväxtgenerande regional kärna, som i sin tur kan sprida ’frukterna’ till omlandet. 
Detta i linje med en ekonomisk övertygelse om metropolens tillväxtkapacitet, som sedermera 
förväntas sippra ned till den omgärdande regionen genom positiva synergieffekter (jfr Persson 
2003). I det diskursiva fältet omtalas denna föreställning i termer av trickle-down, en teori som 
vilar på premissen att koncentrerad ekonomisk tillväxt i slutändan kommer gynna alla, genom 
jobbskapande, skatteintäkter och därmed en starkare välfärd (Holgersen & Baeten 2016:1172). 
Med avseende på teorins tillämpning på stadsbyggnadsnivå omtalas Malmö i det diskursiva 
fältet, ett exempel på kommunal stadsbyggnadspolitik som sammanfattas i termer av 
stadspolitik (Dannestam 2007;2009). I relation till detta arbetes studieobjekt, kan man säga att 
det finns interdiskursiva likheter mellan GC och Malmö stads strategiska resonemang, 
åtminstone vad gäller det uppfattade behovet av urbana utvecklingsprojekt i syfte att öka 
territoriets attraktivitet. Med andra ord återfinns resonemang från diskursen om stadspolitik 
och trickle-down även i GC:s strategier, fast nu på en makropolitisk nivå.  

Den å andra sidan omfattande kritiken gentemot trickle-down-resonemang, som felaktiga och 
orealistiska, samt problematiken som förknippas med en tillämpning på territoriell nivå, 
förefaller inte ha fått genomslag i utarbetandet av den nya regionala linjen. Som framkommer ur 
det diskursiva fältet, medför ett storstadsfokus ofta att den omgärdande periferin 
marginaliseras, eftersom understödjandet av specifika territorier sannolikt sker på bekostnad av 
andra områden (jfr Brenner 2004; Petrella 2000; Sassen 1991). Man kan med andra ord inte 
göra allt. Organisationen torde rimligtvis också ha tagit detta i beaktan när en prioriterad 
dagordning framförhandlades, vilket tyder på att vägval har gjorts. Ett vägval, om ett prioriterat 
helhetsfokus på den regionala kärnan, i linje med det metropolitiska narrativet.  

I detta narrativ inkorporeras vikten av att centralisera olika storsdagsegenskaper och 
funktioner, dikterad av föreställningen om de fördelar som agglomeration genererar. Detta i 
linje med diskursen om stadspolitik och metropoler, vilka konstaterar behovet av en 
internationellt konkurrenskraftig ’tillväxtmotor’. Det metropolitiska narrativet samverkar 
således med en mer ekonomisk och internationell rationalitet, och understödjer sammantaget 
en fokusförflyttning från regionen i helhet till metropolen i synnerhet. Som exempel kan GC:s 
motivering för den regionala strategins fokusområden lyftas, vilka syftar till att ”utveckla och 
inleda satsningar som stärker metropolens tillväxtvillkor” (GC 2017:10). Detta jämfört med ÖK, 
vars fokusområden sammantaget sägs svara till att stärka regionens konkurrenskraft 
(Öresundskommitteen 2010:10f).  
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Som tankekonstruktion är metropolen dock ingen ny företeelse i Öresundsregionala 
sammanhang, och intressanta intertextuella paralleller kan här dras till 1960-talets 
Örestadsprojektet och Öresundsregionala konfliktlinjer, som omnämns i det diskursiva fältet. 
Stora infrastruktursatsningar, centralisering, internationell tillgänglighet och attraktionskraft är 
några av GC:s principiella strategiska ställningstaganden som också återfanns i planerna om 
Örestad. En viktig skillnad är emellertid tankekonstruktionens geografiska omfång, som i 
Örestads fall begränsades till det östdanska och sydvästskånska kustbandet (Ek 2003:17), men 
som nu alltså förstås omgärda hela Skåne, Själland och Bornholm. Anledningen till att 
metropolen nu förknippas med ett större geografiskt omfång är, ännu en gång, det föreställda 
behovet av en tillfredsställande kritisk massa. 

Med avseende på kritisk massa är detta, som tidigare behandlats, en stående minsta gemensam 
nämnare för den gränsöverskridande samordningen, och ett tydligt intertextuellt drag mellan de 
två organisationernas strategier. I såväl ÖK som GC:s textproduktion återfinns interdiskursiva 
förbindelser till diskursen om Öresundsintegration, som i sin tur kan härledas till diskursen om 
stadspolitik och metropoler. Den underliggande logiken om agglomerationsfördelar kan därmed 
sägas vara den samma, med undantaget att man nu pratar i termer av metropol snarare än 
region.  

Øresundsregionens danske og svenske del har tilsammen 3,7 millioner indbyggere. Hvilket 
betyder, at regionen kan måle sig med andre regioner i Norden og Nordeuropa. 
(Öresundskommitteen 2010:10) 

Med fyra miljoner invånare har metropolen Greater Copenhagen mycket att erbjuda.  
(GC 2017:6) 

Den nya begreppsliga definitionen av regionen som metropol används konsekvent i GC:s 
strategier, i interna skildringar såväl som omvärldsbeskrivningar. Detta kan förstås som ett 
retoriskt konstgrepp, som syftar till att legitimera den egna terminologin. Genom att spegla sig 
mot omvärlden formas förståelse av regionens plats på den internationella scenen, varför 
beskrivningar av omvärlden också är relevant för hur man karaktäriserar Öresundsregionen. 
Om konkurrenterna definieras som metropoler, är det också rimligt att själv eftersträva denna 
titulering för att vara konkurrenskraftig. Således samverkar interna och externa territoriella 
skildringar, som sammantaget söker cementera det metropolitiska narrativet i diskursen om 
Öresund. I relation till diskursen om institutionalisering, kan praktiken förstås som ett moment i 
produktionen och reproduktion av de nya territoriella representationerna (Paasi 1984). 
Symboler och symbolspråk tillämpas i syfte att understödja fortlöpande (re)produktion av 
Greater Copehagen som en metropol, internt genom strategiska dokument och handlingsplaner 
enligt ovan, men också externt genom marknadsföringsinsatser likt nedan. 
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Figur 8: Marknadsföringskampanj 'Let us introduce...' (GC u.å.:5-12) 

Ovanstående bilder är hämtade ur en av GC:s broschyrer, som används i organisationens 

internationella marknadsföringskampanjer. Värt att notera är hur benämningen av regionen 

’Greater Copenhagen’ varvas med staden ’Copenhagen’, vilket förmodligen syftar till att inför 

läsaren framställa Köpenhamn som hela regionen. Uppfattningen av ett utpräglat 

Köpenhamnfokus förstärks av att varken Sverige eller Skåne omnämns i texterna, och att de 

siffror och internationella utmärkelser som framhävs uteslutande handlar om Danmark eller 

Köpenhamn.  
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De ensidiga representationerna är även utmärkande i textproduktioner från Copenhagen 

Capacity, ”the official organisation for investment promotion and economic development in Greater 

Copenhagen” (Copenhagen Capacity 2018a). I egenskap av GC:s systerorganisation, återspeglar 

verksamheten det politiska partnerskapets marknadsföringsstrategier, men också det 

metropolitiska narrativet, som genomsyrar organisationens kommunicerade budskap, visuellt 

såväl som textuellt. GC och Copenhagen Capacity samverkar således i den diskursiva 

produktionen av regionala representationer, vilka emellertid har en tydlig dansk slagsida. 

Illustrativa exempel kan hämtas från Copenhagen Capacitys hemsida, var de exempelvis listar 

”10 good reasons to invest in Greater Copenhagen”, med argument som syftar till att porträttera 

regionens attraktiva företagsklimat och levnadsvillkor (Copenhagen Capacity 2018b). Intressant 

är att åtta av tio argument handlar om endera Köpenhamn eller Danmarks institutionella 

förutsättningar (såsom skattesatser och välfärdssektor), som alltså är knutna till en dansk 

nationell kontext och inte berör den andra hälften av regionen. Detta mönster är karaktäristiskt 

för organisationens kommunikation i allmänhet och återkommer exempelvis även under FAQ 

och den utvalda informationen om regionen. 

 

Figur 9: "Living and working" i Greater Copenhagen (Copenhagen Capacity 2018c) 

Däremot lyser det skånska perspektivet med sin frånvaro och inkorporeras endast i samband 

med framhävandet av regionens ’omfattande utbud’ av högutbildad arbetskraft, högteknologiska 

företagskluster, högskole- och universitetsverksamhet. Skåne inkluderas alltså enbart i 

representationerna när det handlar om regionens kritiska massa, funktionella och ekonomiska 

attribut. Den diskursiva praktiken för tankarna till ett danskt marknadsföringsprojekt som, när 

det passar, inkorporerar Skåne för att stärka sin egna argumentation. I kombination med GC:s 

representationer framträder sammantaget bilden av marknadsföringsinsatser som riktas mot 

att exponera Köpenhamn, och inte regionen i helhet, i det internationella sammanhanget.  

Tillsammans arbetar vi för att utländska företag och investerare ska se oss som en gemensam 

metropol: Greater Copenhagen. (GC 2018a:7) 

Målsättningen är intressant, då den ’gemensamma metropolen’, i enlighet med ovan, 

representeras som Köpenhamn. Om vi tillåter oss att parafrasera och byta ut citatets beteckning, 

blir budskapet genast mer kontroversiellt; ’tillsammans arbetar vi för att internationella företag 

och investerare ska se oss: Köpenhamn’. Denna härledning kan förmodligen diskuteras, men är 

enligt min tolkning likväl skälig och talande för textens överordnade produktionsförhållanden.  
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Vidare är citatet dessutom intressant med avseende på balansen mellan intern och extern 

kommunikation, som i fallet GC huvudsakligen riktas mot utomstående potentiella investerare, 

företag och besökare, snarare än den egna befolkningen. Frågan är hur väl regionens 

medborgare känner igen sig i den profil som nu förs fram, stämmer GC:s representationer av 

regionen som internationell metropol exempelvis överens med föreställningarna hos en 

småföretagare i Osby? Detta är givetvis en retorisk fråga som jag inte avser besvara, poängen är 

att de storstadsrepresentationer som nu rullas ut på bred front, sannolikt kontrasterar den levda 

vardagen hos en betydande del av befolkningen. I likhet med tidigare presenterade 

illustrationer, porträtterar GC:s representationer övervägande urbana landskap, medan 

landsbygden lämnas därhän. Regionen omfattar trots allt stora delar landsbygdskommuner, 

vilket är svårförenligt med det urbana och metropolitiska narrativet. Visserligen får det rurala 

perspektivet viss plats i organisationens kommunikation, men oftast bara i samband med 

turistnäringen. 

Ambitionen är att se till att destinationen Greater Copenhagen skiljer ut sig i Europa som den 

perfekta matchningen av stad och land. (GC 2017:21) 

Även om GC:s representationer förvisso försöker lyfta kvaliteter från både stad och landsbygd, 

är min uppfattning att det endast görs i besöksnäringsgenererande ändamål. Staden, oftast 

ackompanjerad av representationer av Köpenhamn, tillskrivs ’attraktiva’ metropolitiska 

konnotationer, såsom internationell tillgänglighet, högteknologisk spetskompetens, 

världsledande matkonst och kulturverksamhet. Å andra sidan tillskrivs landsbygden som regel 

endast rekreationella värden, vars utvecklingspotential återfinns i satsningar på 

livsmedelproduktion och turism (jfr ibid.:19). Regionens olika territoriella beståndsdelar sägs 

således komplettera varandra, till ”den perfekta matchningen av stad och land”. Men relationen 

är endast funktionell, och beskrivs enligt min tolkning inte som en tvåvägskommunikation. 

Denna bild förstärks ytterligare av GC:s infrastrukturpolicy, som i första hand syftar till att knyta 

regionens städer samman med den regionala kärnan, Köpenhamn-Malmö. Det är alltså omlandet 

som ska knytas till staden, och inte omvänt. Något raljerande kan man säga att GC:s 

representationer för tankarna till en landsbygd som endast existerar som komplement till 

storstaden. Ett omland som ska avlasta och understödja stadens attraktionskraft, inte helt olikt 

den ursprungliga betydelsen av begreppet ’metropol’.  

4.3 Social praktik 
Detta avslutande avsnitt behandlar två centrala aspekter av analysen, dels blottläggandet av 
diskursordningar eller hegemoniska föreställningar, dels förhållandet mellan text och diskursiv 
praktik och den bredare sociala praktiken. Relationen kan ställas på sin spets genom att 
exempelvis resa frågor om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omvandlar 
diskursordningen (och därmed den sociala praktiken), eller ifall rådande maktrelationer 
cementeras, döljs eller ifrågasätts. Det handlar om att belysa de maktrelationer och sociala 
strukturer som formar och formas av den diskursiva praktiken. I enlighet med Faircloughs 
analytiska modell är det alltså härifrån slutsatserna kan dras, då det är i denna fas som 
förändring, ideologiska, politiska och sociala konsekvenser kan utrönas.  

4.3.1 Den nyregionala diskursordningen 
Analysen resulterade i identifieringen av en central diskursordning, dvs en överordnad 

föreställningsram om regioner och regionalisering som sedermera dikterar hur 

Öresundsregionen förstås och praktiseras; den nyregionala diskursen. Nära ansluten till 

neoliberalismens tankeströmningar, kan nyregionalismen förstås som en globaliserad och 

marknadsorienterad världsåskådning, och ideologisk tolkningsram för regionala 

planeringsrelaterade praktiker (Fernandez 2000). Övertygelser om den lokala geografins 

beroendeställning inför globala processer och behovet av flexibla styrelseformer och privat-
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offentlig samverkan till följd av tilltagande gränslöshet och rörlighet, är några exempel som 

utgör grundläggande premisser för den strategiska planeringen på alla samhällsnivåer, så även i 

Öresundsregionen.  

I fallet GC har analysen gång på gång identifierat diskursiva förbindelser mellan det strategiska 

gränsöverskridande arbetet och en nyregional perception. Tongivande diskurser i det 

Öresundsregionala samarbetet, såsom föreställningar om regionen som effektiv rumslig 

organisering, det internationella och konkurrensutsatta perspektivet samt diskurser om tillväxt 

och integration, kan alla härledas till den referensram som formuleras genom den nyregionala 

diskursordningen. (Re)produktionen av nyregionala hegemoniska föreställningar manifesteras 

tydligast genom en förhärskande ekonomisk rationalitet, som emellertid har förstärkts i och 

med den organisatoriska omdaningen. I det gränsöverskridande strategiska arbetet tar detta sig 

till uttryck genom ett större fokus på externa processer, som i sin tur formar representationer, 

omvärlds- och problembeskrivningar, samt de föreställda strategiska verktygen som det 

regionala partnerskapet har till sitt förfogande. I enlighet med den diskursteoretiska ansatsen, 

förstås dessa moment i planeringsutövningen vara diskursivt konstituerade och konstituerande, 

som i detta fall alltså på olika sätt (re)producerar den nyregionala diskursordningen.  

Ur nulägesbeskrivningen emanerar problemformuleringar, som i sin tur legitimerar den 

förespråkade regionala utvecklingen. Hur regionen representeras och omtalas får konsekvenser 

för hur man sedermera agerar, i diskursteoretiska termer; textproduktion och diskursiv praktik 

kan (re)producera olika sociala praktiker. Eventuella förskjutningar i representationer av 

regionen är därför av stort intresse, eftersom de också får materiella återverkningar. Från 

analysen har ett antal diskursiva förskjutningar kunnat urskiljas, kopplade till den 

organisatoriska omdaningen och samhälleliga utvecklingstendenser i stort, som sammantaget 

kan sägas medföra att en mer internationaliserad och ekonomisk rationalitet influerat den 

Öresundsregionala diskursen. Den diskursiva processen och relationen mellan de olika 

dimensionerna kan i grova drag skisseras enligt nedan. 

 

Tabell 4: Relationen mellan de tre dimensionerna. 

Med signifikativa representationer hämtade från respektive organisations textproduktion, söker 

ovanstående tabell illustrera hur relationen mellan de olika dimensionerna resulterar i olika 

sociala praktiker, samtidigt som den nyregionala diskursordningen (re)produceras. Skillnaden 
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återfinns framförallt i interdiskursiva processer, där ÖK influeras av andra mer ekonomiskt 

orienterade diskurser i samverkan med divergerande representationer av regionen. ÖK 

representerar Öresund som en tvärnationell region, vars unika egenskaper och största tillgång 

återfinns i mötet mellan olika kulturer, som dock ännu inte utnyttjats optimalt. 

Representationerna ligger i linje med föreställningar om kulturella regioner och den 

Öresundsregionala historiska kontexten, var vidareutvecklandet av gränsöverskridande 

integration tillskrivs ett stort värde. Eftersom det har ’gynnat oss väl’ tidigare, ligger det nära till 

hands att utveckla och förädla dessa styrkor, en logisk slutledning som kan förklara den 

strategiska inriktningen mot olika integrations- och kultursatsningar. GC, å andra sidan, 

representerar Öresund som en redan välfungerande och integrerad metropolregion, som 

befinner sig i ’tillväxtkris’ och ännu inte är internationellt känd. Representationerna ligger i linje 

med föreställningar om funktionella regioner, en tilltagande internationell konkurrens och 

platsmarknadsföringens tillväxtgenererande effekter, vilka föranleder GC:s förespråkade 

infrastruktur- och marknadsföringssatsningar.  

Den nyregionala diskursordningen utgör alltjämt den yttersta referensramen för hur man talar 

om och agerar region. Men dessa ramar lämnar emellertid utrymme för tolkning, var respektive 

organisation infogar olika värden. Detta beroende på divergerande förhållningssätt och 

målsättningar, vilket kan förklaras i termer av diskursiva förskjutningar. Nästkommande 

underrubriker behandlar de, enligt min tolkning, mest centrala diskursiva förskjutningarna, dess 

praktiska innebörd och konsekvenser. Sammantaget representerar de hur GC tänker 

(funktionell) och agerar (ekonomisk, social och funktionell centralisering: metropol) region.  

4.3.2 Från kulturell till funktionell region 
Från analysen av text och diskursiv praktik framträdde bilden av ett gränsöverskridande 

partnerskap som nu främst utgår från ekonomiska premisser. I förgrunden återfinns den 

nyregionala diskursen, som i enlighet med ovan utgör referensramen för det 

gränsöverskridande politiska partnerskapets föreställningar om Öresundsregionen. 

Diskursordningen dikterar ett internationellt och konkurrensutsatt perspektiv, en övertygelse 

om att regionens öde vilar i händerna på externa processer, vilket cementerar det uppfattade 

behovet av att på olika sätt arbeta för regionens internationella attraktionskraft. Detta 

föranleder GC:s mer utåtriktade orientering, och en textproduktion med fokus på regionens 

marknadsföring och internationella konkurrenskraft. I linje med diskursen om metropoler och 

urbana hierarkier uppfattas konkurrenterna utgöra de, i första hand, geografiskt närliggande 

territorier (som är ’jämförbara’ med den egna regionen), utifrån ett global hierarkiskt 

rankingsystem. Territoriets position i rangordning bestäms av dennes betydelse i det globala 

ekonomiska systemet, som beräknas utifrån olika kvantitativa parametrar. Genom 

interdiskursiva processer och appropriering av denna ekonomiska rationalitet kan omvärlden 

också sägas förstås i kvantitativa termer, och eftersom man ’måste’ konkurrera antas en 

liknande förståelse för den egna regionen. Man kan, så att säga, inte ’jämföra äpplen med päron’.  

Genom att spegla sig mot omvärlden konstrueras förståelsen för Öresundsregionen som 

kvantitativt konstituerad. Det ’går bra’ för regionen när man kan konkurrera på den 

internationella arenan, och för att göra detta måste man ha internationellt jämförbara och 

konkurrenskraftiga ’siffror’. Det handlar framförallt om en tillfredsställande befolkningsmängd 

eller kritisk massa, som i enlighet med det metropolitiska narrativet anses vara en 

grundförutsättning för konkurrenskraft. Eftersom de inomregionala parterna var för sig är för 

små för att hävda sig i det internationella sammanhanget, översätts åstadkommandet av denna 

kritiska massa till hela det gränsöverskridande partnerskapets raison d’être.   

Men med hänsyn till den internationella konkurrenskraften gäller det också att kunna 

presentera en ’attraktiv’ fasad, exempelvis genom att redovisa goda tillväxttal, ett stort antal 
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kunskapsinstitutioner eller högteknologiska verksamheter (GC u.å.). Likaledes framhävandet av 

regionens position i det globala sammanhanget, exempelvis genom att lyfta internationella 

utmärkelser och erkännanden, eller argumentera för territoriet som en viktig knutpunkt i det 

större globala transportnätverket. Ovanstående diskursiva representationer av regionen svarar 

till GC:s målsättning om att utarbeta en tydlig och marknadsföringsvänlig profil, som externa 

potentiella investerare, företag och besökare ska kunna relatera till och attraheras av. Detta i 

linje med diskursen om platsmarknadsföring och den entreprenöriella staden, som likställer 

territoriet vid en kapitaliserbar vara, som kan paketeras, marknadsföras och säljas på en 

marknad (jfr Brenner 2004; Jessop & Sum 2000). 

Processen innebär emellertid en selektering av vissa värden, på bekostnad av andra. I krassa 

ordalag reduceras regionens beståndsdelar till försäljningsargument i en 

marknadsföringsbroschyr (GC u.å.), vilket oundvikligen innebär en förenkling av en mer 

komplex verklighet. I diskursen om platsmarknadsföring lyfts praktikens ideologiska dilemman, 

var politisk splittring, socio-ekonomisk polarisering och kulturell marginalisering framhävs som 

potentiella problematiska återverkningar (Colomb 2012). Platsspecifika värden som inte 

överensstämmer med förespråkade representationer negligeras, varför 

marknadsföringskampanjer tenderar att sakna medborgarförankring, åtminstone bland den 

bredare allmänheten. Identitet och platstillhörighet är i detta sammanhang viktiga aspekter att 

beakta, då det ytterst handlar om medborgarnas levda miljö och vardag. Representationer som 

inte överensstämmer med den uppfattade verkligheten tappar sin trovärdighet, vilket kan leda 

till frustration bland de egna leden eller medföra att det kommunicerade budskapet helt enkelt 

avfärdas. Platsmarknadsföringen riskerar därmed att vara kontraproduktiv eller ineffektiv, 

betänkligheter som däremot inte får något utrymme i GC:s strategiska texter.  

Å andra sidan kan platsmarknadsföringen även tillkännages som central för regionens 

konstitution och konstituerande. I enlighet med Paasis (1984) institutionaliseringsprocess kan 

GC:s strategier förstås som delprocesser i regionens diskursiva tillblivelse, ett delmoment i 

utformningen och reproduktionen av ’territoriella symboler’. Syftet är att förena och särskilja 

regionen från andra, genom understödjandet av en regional distinktivitet. Som Zimmerbauer 

(2016:326) påtalar; “[brand] serves as a tool for distinguishing one region from another”. 

Regionen uppstår således genom att spegla sig mot andra, ett ’vi och dem’ tänk.  

Oavsett innebär processen en homogeniserad representation av regionen, framförallt definierad 

utifrån olika typer av kvantitativa egenskaper. De framhävda regionala karaktärsdragen, svarar 

till vad som i det diskursiva fältet omtalas som ett funktionellt perspektiv (Idvall 2000a:20f), ett 

förhållningssätt till rum som enligt min tolkning skiljer de två gränsöverskridande 

partnerskapen åt. ÖK:s textproduktion representerar snarare en kvalitativ förståelse för 

rumslighet, var föreställningar om ett gemensamt kulturarv och en regional identitet antogs 

definiera Öresundsregionen. Som tidigare behandlats ansågs regionens styrka och potential 

också återfinnas i värnandet av dessa kvaliteter, vilket förklarar ÖK:s mer inåtvända fokus på 

integration och kulturellt utbyte. Integrationsfrågan, som tidigare genomsyrade hela den 

Öresundsregionala utvecklingsstrategin, har i och med omorganisationen fått lämna företräde åt 

en marknadsorienterad linje, som också innebär att integrationen omformuleras till en 

ekonomisk fråga, medan ideologiska bevekelsegrunder tonades ned. Den tidigare linjen om 

´positiva synergieffekter´ har förkastats till förmån för mer pragmatiska argument, var 

integrationsfrågan främst tillskrivs betydelse i relation till målet om en sammanhållen 

arbetsmarknadsregion.  

I detta sammanhang lyfter GC infrastrukturen som bärare av integration, till skillnad från den 

bredare palett av kultursatsningar som ÖK drev, vilka nu förkastas. Det handlar främst om att 

knyta samman regionen och framförallt att stärka inom- och utomregionala förbindelser till 
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regionskärnan, snarare än det ömsesidiga kulturella utbytet som ÖK poängterar. Skildringar av 

regionens kulturella värden, till exempel den historiska samhörigheten och den regionala 

identiteten, tonas ned till förmån för ekonomiska värden, såsom högteknologisk 

spetskompetens, ett starkt varumärke, investerings- och företagsvänligt klimat.   

Sammantaget framträder bilden av en region som förstås i kvantitativa termer, konstituerad av 

funktionella aspekter, i linje med diskursen om den funktionella regionen. Ur ett sådant 

perspektiv, har den som kan redovisa goda siffror (befolkningsmängd, tillväxtsiffror, nystartade 

företag etc.) mycket att vinna. Detta gäller även den inomregionala spelplanen, där de ’på 

pappret’ starkaste spelarna nu kan flytta fram sina positioner. Med större ekonomiska muskler 

och ekonomiska argument såsom tituleringen ’regional tillväxtmotor’, kan Köpenhamn och 

Malmö konsolidera sin upphöjda position i den regionala maktbalansen. Med en kvantitativ 

förståelse för omvärlden, är det enklare att försvara understödjandet av dem största städernas 

position, eftersom det är de som antas generera tillväxten som sedan kan spridas till omlandet 

(jfr Persson 2003). De aktörer som inte lyckas argumentera för sin ekonomiska betydelse, 

negligeras i det gränsöverskridande regionala sammanhanget, eller behandlas på sin höjd i 

diskussionerna om fysiska anknytningar till den regionala kärnan. Således cementeras 

inomregionala aktörshierarkier utefter dess betydelse för det regionala ekonomiska systemet 

(inte olikt den globala makthierarkin, men nu på lokal nivå), och därmed även potentiella 

medföljande konfliktlinjer.  

4.3.3 Från region till metropol 
Med en tydligare och mer uttalad ekonomisk rationalitet och funktionell förståelse för regionen 

kan användningen av ekonomiska resonemang och termer berättigas i strategierna (tillväxt, 

marknadskonkurrens, kritisk massa etc). Regionens framgång mäts genom leveransen av ’goda 

siffror’ såsom tillväxttal, befolkningsstatistik eller antalet transportförbindelser, i relation till 

’konkurrerande’ territorier, varför regionala strategier rimligen också riktas mot detta ändamål. 

I den internationella konkurrenskraftens namn kan strategiska punktsatsningar på den 

regionala kärnan legitimeras som en regional angelägenhet, eftersom det är kärnan som ska 

generera den regionala tillväxten. Därför måste denne också ges förutsättningarna för 

konkurrenskraft, ett strategiskt resonemang som understödjer en fokusförflyttning från 

regionen i helhet till centrum i synnerhet.  

Men den internationella konkurrensen är stenhård! Därför är en riktad insats nödvändig för att 

förbättra ramvillkoren och tillväxtförutsättningarna. Välfungerande och robust infrastruktur 

gör det lättare för invånare och företag att röra sig till, från och inom Greater Copenhagen. 

(GC 2016b:2) 

Denna ’riktade insats’ är, som belades i den textuella analysen, framförallt investeringar på 

regionkärnan Köpenhamn-Malmö, och dennes anknytningar till omlandet, såväl lokalt som 

kontinentalt. Det handlar om att stärka den internationella flygplatsen Kastrup, och att pådriva 

förverkligandet av höghastighettågförbindelser norrut (Sverigeförhandlingarna) och söderut 

(Fehmarn Bält-förbindelsen) (ibid.). Vidare ska de lokala förbindelserna framförallt stärkas 

genom utbyggnaden av motorvägförbindelser mellan städerna och regionkärnan. Satsningarna 

svarar till en målsättning om att stärka Köpenhamn-Malmös internationella och inomregionala 

tillgänglighet, samt understödja och framhäva deras position som central knutpunkt i ett större 

globalt transportnätverk, som i linje med det metropolitiska narrativet anses vara en 

nödvändighet för regionens konkurrensduglighet.  

Man stärker alltså ’hela regionen’ genom punktsatsningar på delar av regionen, eftersom det 

antas krävas spets för att sticka ut på en uppfattad, alltmer konkurrensutsatt, marknad. 

Regionalpolitiska prioriteringar motiveras av den internationella, funktionella och ekonomiska 
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rationalitet som ovan görs gällande, ett exempel på hur man tänker region påverkar hur man 

agerar region. Sammantaget framträder bilden av en regionalpolitik som utformas efter 

regionkärnan, eller metropolens, premisser.   

Om min tolkning stämmer är sakläget naturligtvis problematiskt, eftersom det de facto innebär 

att periferin underordnas centrum. I relation till det europeiska perspektivet är utvecklingen 

dessutom motsägelsefull, exempelvis med hänsyn till EU:s regionalpolitik (eller 

sammanhållningspolitik som de själva benämner det), vars syfte är att stärka ”ekonomisk, social 

och territoriell sammanhållning” (EU 2014:5). En analytisk slutledning om konflikter mellan stad 

och landsbygd är emellertid ingalunda originell, fenomenet är väl belagt inom det akademiska 

fältet och vida omdiskuterat i den samhälleliga debatten. Frågan, oftast omtalad i termer av en 

’levande landsbygd’, har varit i ropet de senaste åren, framförallt på den svenska sidan. Medial 

uppmärksamhet kring medborgarinitiativ såsom ’Landsbygdsupproret’ (Sörengård 2015), den 

ideella riksorganisationen ’Hela Sverige ska leva’ (Hela Sverige 2018), dokumentärserier (Resten 

av Sverige 2016) och ledarsidor om en potentiell ”ny grön våg” (Dagens Nyheter 2018) lyfter 

frågan på den politiska dagordningen inför det svenska valåret 2018. Regeringens nya 

landsbygdspolitik, som öronmärker miljardbelopp till olika typer av landsbygdsatsningar 

(Socialdemokraterna 2018) kan ses som symptomatiska för diskursens tilltagande 

samhällsställning. I relation till utvecklingen i GC är den svenska nationella kontexten därför 

intressant, eftersom en större uppbackning kring landsbygdsfrågor kan leda till potentiella 

motreaktioner och försvåra berättigandet av ett förhärskande metropolitiskt fokus. 

Avslutningsvis återvänder vi till analysens första avsnitt, och den identifierade diskursiva 

förskjutningen i representationer av regionen, från region till metropol. Vid en första anblick kan 

skillnaden anses vara trivial, men utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv är den snarare central. 

Språket, som bärare av social praktik, är ett uttryck för makt, varför begreppsliga 

representationer av regionen också bör betraktas som maktutövning. Det handlar inte bara om 

retorik, eftersom retoriken också får materiella återverkningar, som tidigare illustrerats. I detta 

fall innebär den interdiskursiva processen att metropolen likställs med regionen, en diskursiv 

cementering av regionens kärna som synonym till regionen. I praktiken innebär det att 

satsningar på den regionala kärnan enklarare kan legitimeras som en regional angelägenhet, 

eftersom det handlar om att ’stärka metropolen’.  
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5. Avslutande diskussion 
I detta kapitel återvänder vi till den problemformulering som inledningsvis formulerades; om 

den gränsöverskridande politiska omorganisationen representerar ett förändrat förhållningssätt 

till den regionala planeringen i Öresund, och vilka följder detta i sådant fall kan tänkas få för den 

Öresundsregionala utvecklingen. Händelseförloppet i Öresund ska förstås som en del i en större 

europeisk geopolitisk omstruktureringsprocess, som i sin tur återspeglar globala institutionella 

dito. Det globala perspektivet är givetvis intressant, men faller icke desto mindre utanför denna 

studies ramar, varför nedanstående diskussion får lov att begränsas till den Öresundsregionala 

och, till viss del, europeiska regionalpolitiska utvecklingen.  

I analysen identifierades ett antal diskursiva förskjutningar; företrädesvis från welfare- till pro-

growth governance, regional- till stadspolitik och region till metropol. Sammantaget hävdar jag 

att dessa diskursiva förskjutningar representerar en metropoliseringsprocess, som i enlighet 

med denna studies teoretiska och metodologiska utgångspunkt förstås som en diskursordning, 

parallellt med nyregionalismen. Förhärskande geografiska och ekonomiska övertygelser om 

territorialitet, konkurrensutövning och agglomerationsfördelar driver ett föreställt behov av 

urbana koncentrationer av ’storstadsfunktioner’, som ska attrahera kapital, inflytande och en 

välutbildad och resursstark population på en tilltagande konkurrensutsatt global marknad. 

Denna rationalitet genomsyrar det gränsöverskridande politiska samarbetet i Öresund och har 

förstärkts i och med den organisatoriska omdaningen, vilket föranleder strategiska satsningar 

på territoriets mest konkurrenskraftiga områden. Med en kvantitativ förförståelse av regionen 

blir detta Köpenhamn-Malmö, som i egenskap av största städer kan redovisa ’bäst siffror’ i 

relation till betydelsen för den regionala ekonomin. De aktörer som å andra sidan inte kan 

argumentera för sin betydelse för den regionala ekonomin nedprioriteras, eller tillskrivs på sin 

höjd beteckningen som ’lokal tillväxtmotor’.  

En kvantitativ förståelse av regionen reducerar inomregionala relationer till funktionella 

argument, var aktörerna kan rangordnas och klassificeras i ett ’nätverk’ utefter deras ställning i 

den regionala ekonomin. Således cementeras ortshierarkier, var de ’på pappret’ starkaste 

aktörerna kan konsolidera sin upphöjda position i den regionala maktordningen. Detta gäller i 

synnerhet Köpenhamn-Malmö, som givet logiken ovan representeras som regionens odiskutabla 

centrum och huvudsakliga tillväxtmotor, med andra ord regionens mest konkurrenskraftiga 

(och därmed viktigaste) territorium. Det är därför också satsningar på regionkärnan som ska 

prioriteras, då den tillväxt som genereras antas spridas till omlandet, en föreställning som kan 

liknas vid en regional variant av trickle-down. Den regionala planeringspraktiken riktas mot att 

på olika sätt understödja Köpenhamns internationella konkurrenskraft, genom omfattande 

infrastruktursatsningar och platsmarknadsföring, i syfte att stärka uppmärksamheten och 

tillgänglighet till metropolen.  

Att trickle-down-teorin gång på gång visats vara felaktig och grundlös lämnar strategierna 

emellertid därhän, likaledes avsaknaden av empiriska bevis att platsmarknadsföring faktiskt 

fungerar. Detta är givetvis problematiskt, eftersom hela organisationens argumentation de facto 

baseras på ett tvivelaktigt önsketänk, entusiasmerade av en global ’tillväxtmani’. Strategierna 

paketeras och presenteras på ett oproblematiskt sätt, genom att omsvepas i altruistiska ideal. En 

skönmålning som döljer det faktum att det inte finns några bevis för att det faktiskt kommer att 

fungera. Frågan är hur eventuella utredningar och uppföljningar av strategierna kommer 

påverka GC:s ställning, eftersom uteblivna resultat kan medföra protester, inte helt olikt 

Öresundskommitteens öde. Organisationen kan emellertid finna trygghet i att exempelvis 

platsmarknadsföringens effekter är komplicerade att utröna, då det är nästintill omöjligt att dra 

kausala samband mellan marknadsföringsinsatser och tillväxttal, som påverkas av en mångfald 

faktorer.  
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Ytterligare en problematik, föranledd av de diskursiva förskjutningarna, är att vad som tidigare 

ansågs vara lokala projekt, nu kan legitimeras som regionala angelägenheter genom att 

presenteras som ett plussummespel. Ett tydligt exempel är Köpenhamnsmetron, som på 

oproblematiskt manér förespråkas vara nödvändig för hela den regionala välfärden, eftersom 

alla i slutändan kommer gynnas av att den regionala kärnan utvecklas. I enlighet med det 

diskursteoretiska perspektivet förstås Köpenhamns agenda ha uppnått det yttersta herradömet; 

att normalisera vissa antaganden och få dem att verka självklara. 

Häri återfinns, som jag ser det, de huvudsakliga följderna av den organisatoriska omdaningen, 

tillika det gränsöverskridande partnerskapets främsta utmaning framgent. Ur processen 

framträder bilden av ett gränsöverskridande samarbete understödd av en dansk dagordning, 

och bland de regionala aktörerna en klar vinnare; Region Hovedstaden. En realpolitisk spelare 

som lyckats utnyttja ett missnöje över uteblivna resultat och skickligt manövrerat 

gränsregionala prioriteringar i linje med sin egna agenda. När integrations- och tillväxtsiffror 

vek nedåt framstod ÖK:s linje om gränsregionala dynamiska synergieffekter som abstrakt och 

fruktlös, varför behov av förnyelse och förändring lättfattligt kunde åberopas. I detta 

sammanhang presenterades ett befintligt danskt koncept, koordinerad av Region Hovedstaden, 

med pragmatiska lösningar på det föreskrivna problemet. I brist på alternativ, och en gängse 

övertygelse om behovet av starka allierade, hade den skånska sidan bara att inrätta sig i ledet. 

Detta eftersom Skåne ensamma inte antas kunna hävda sig på den internationellt 

konkurrensutsatta marknaden. Det är trots allt ’bra för alla om det går bra för Köpenhamn’, 

’tillsammans står vi starka’, och Skåne kanske kan ’åka snålskjuts på Köpenhamns varumärke’. 

Således träder Skånes aktörer med viss ambivalens in i partnerskapet, i hopp om att eventuellt 

kunna få ’smaka på de frukter som faller från trädet’.  

GC:s nulägesbeskrivningar, problemformuleringar och strategier härrör från ett danskt 

marknadsföringsprojekt, ett tolkningsföreträde som bevisligen även resulterat i asymmetrisk 

exponering. Den internationella marknadsföringen fokuserar på Köpenhamn, inte 

Öresundsregionen. Detta gäller såväl GC:s som Copenhagen Capacitys kommunikation, vilka utåt 

sägs arbeta för att locka investeringar till hela regionen. Bilden av ett marknadsföringsprojekt i 

dansk regi ligger därför nära till hands, var en talande (om än spekulativ) parantes är att 

VisitCopenhagen, Köpenhamns officiella turistorganisation, delar lokaler med GC:s kansli. Väl 

medveten om diskussionens något tendensiösa inslag vill jag ännu en gång påminna om att detta 

är mina tolkningar av det analyserade materialet, vars reliabilitet vilar på materialets mycket 

tydliga danska slagsida. Regionen representeras som Köpenhamn, en social konstruktion som i 

enlighet med det diskursteoretiska perspektivet också får sociala konsekvenser.  

Som Paasi skriver kan regionalisering inte enbart förstås utifrån politiska eller ekonomiska 

imperativ, varför en slutledning om en regionalisering på danska premisser måste nyanseras. 

Det handlar om komplexa sociala, ekonomiska och politiska processer, och ett kausalt samband 

mellan enskilda aktörer och den regionala utvecklingen vore därmed en reduktionistisk 

förklaringsmodell. Däremot kan denna komplexa kollektiva rörelse sägas resultera i vinnare och 

förlorare, en process som tillpassats en dansk och storstadscentread agenda på bekostnad av 

andra intressen.  

Tidigare upphöjda kulturella värden lyser nu med sin frånvaro, likaledes de regionala 

utjämnings- och omfördelningsprinciper som drivs på supranationell nivå. Punktsatsningar och 

ojämna maktförhållanden rimmar illa med EU:s ’sammanhållningspolitik’, likaledes 

Öresundsintegrationens utveckling, som trots ökade EU-anslag visar på en markant nedåtgående 

trend. Redan 2013 lyfte OECD det avtagande politiska intresset för integrationsfrågor och 

ökande regionala obalanserna mellan kärnan och periferin som en svaghet i det 

Öresundsregionala partnerskapet. Omorganisationen och den åtföljande fokusförflyttningen 
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från interna till externa processer är därför prekär, eftersom det inträffar i ett läge var regionens 

sammanhållning borde prioriteras, åtminstone enligt utomstående observatörer.  

En utveckling var allt större strategiskt fokus läggs på regionens kärna kan i förlängningen leda 

till ojämn resursfördelning, socio-ekonomisk polarisering och regionalpolitisk splittring. Ytterst 

blir det en fråga om avvägda prioriteringar, hur långt man är villig att gå i 

konkurrensutövningens namn och hur man lyckas balansera agglomeration med att ’hela landet 

ska leva’. Förr eller senare kommer en motreaktion, i vilken omfattning eller vilka former kan vi 

ännu så länge bara spekulera om. Framväxten av nordskånska inomregionala kommunala 

koalitioner kan ses som symptomatiska för behovet av att bevaka lokala intressen gentemot 

sydväst, hur detta behov kommer se ut framöver får tiden utvisa. Klart är att omorganisationen 

representerar något mycket mer komplext än vad som i begynnelsen presenterades som ”en 

internationell övning i att skapa uppmärksamhet”. 

5.1 Forskningsfrågornas replik  
 

❖ Genom diskursiva representationer av en region i tillväxtkris, kan omorganisationen 

legitimeras som en nödvändighet. Förutvarande regionalpolitiska strategier presenteras 

som abstrakta, ineffektiva och fruktlösa, varför behovet av en ny och mer 

resultatinriktad linje förespråkas. Ett tydligare, mer pragmatiskt förhållningssätt till den 

regionala planeringen föreslås, utformad kring Köpenhamns internationella 

attraktionskraft. En regional uppbackning kring Köpenhamns varumärke, som 

internationellt konkurrenskraftig metropol, ska genera tillväxt som sedermera kommer 

spridas till hela regionen.  

❖ Den regionalpolitiska fokusförflyttningen baseras på en ekonomisk rationalitet, som 

fordrar strategiska punktsatsningar på den regionala kärnan och internationella 

marknadsföringsinsatser. I förgrunden vilar föreställningar om geografiska territoriers 

konkurrensutsatta position, med en tilltagande kamp om investeringar, arbetskraft och 

uppmärksamhet på den internationella scenen. Eftersom resurser är begränsade måste 

de riktas dit de gör störst nytta, med andra ord dit den föreskrivna tillväxtkrisen bäst 

kan bemötas; regionens mest konkurrenskraftiga område, Köpenhamn.  

❖ Investeringar i delar av regionen sägs ’spilla över’ på hela regionen, vilket legitimerar en 

fokusförflyttning från regionen i helhet till Köpenhamn i synnerhet. I praktiken innebär 

detta att lokala intressen kan berättigas som en regional angelägenhet, materialiserad 

genom regional resursallokering till Köpenhamncentrerade projekt. Utvecklingen sker 

på bekostnad av tidigare mer helhetstäckande, omfördelande och utjämningsinriktade 

principer, vilket potentiellt kan leda till territoriell socio-ekonomisk polarisering och 

regionalpolitisk splittring.  

5.2 Reflektioner och framtida forskning 
Denna studie har inte lyckats komma till svar på allt och ännu återfinns ett antal intressanta 

trådar att nysta i. Den teoretiska och metodologiska ansatsen har begränsat utfallsrummet vad 

gäller möjliga slutsatser, som givet det begränsade materialet har tempererats. Slutsatserna 

hade kunnat stärkas av exempelvis kompletterande intervjuer, eller en ansats som fokuserade 

på finansiella aspekter av regionala prioriteringar och resursfördelning. Under arbetets gång har 

ett antal tänkvärda sidospår uppenbarat sig, som emellertid inte kunnat följas upp, givet 

studiens begränsade ramar. Studien har från början haft en framåtsyftande ambition och kan om 

inte annat ge en fingervisning om mer eller mindre problematiska utvecklingstendenser, som 

överlämnas till vidare forskning.  
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Min uppfattning är att GC är ett underforskat fall, som utanför Skåne inte uppmärksammats på 

den svenska scenen. Detta kan förklaras av ett generellt nationellt ointresse för skånska 

angelägenheter, resultatet av centralmaktens prioriterade fokus på Stockholm, vilket också 

delvis behandlats i denna studie. Relationen till den nationella nivån är icke desto mindre 

central, då nyckeln till Öresundsregionens fortsatta utveckling ligger undangömd i Riksdagen 

och Folketingets möteslokaler. Detta gäller särskilt integrationsfrågan som fortsatt hämmas av 

en rad institutionella barriärer, vars vidmakthållande bidrog till Öresundskommitteens fall. Som 

framkom av studien vilar Öresundsutvecklingen i mångt och mycket på externa processer, så 

även framöver. Ett tydligt exempel är de gränshinder som centralmakterna etablerat till följd av 

flyktingkrisen 2015, särskilt framträdande på den danska sidan men även i Sverige, var 

opinionen förefaller ha vänt mot en mer restriktiv migrationspolitik. Nationella intressen 

krockar således med regionalpolitiska intentioner om attraktionen av kompetent arbetskraft, 

och riskerar att kullkasta GC:s metropolitiska ambitioner. Det faktum att det krävs ett pass för 

att resa inom regionen rimmar illa med bilden av en ”sammanhållen metropol”.  

Denna studie utgår från ett svenskt perspektiv och åskådliggör därför inte den danska sidan i 

någon vidare utsträckning. Studier från en dansk synvinkel hade kunnat tillföra ett nytt 

perspektiv, som skulle kunna nyansera bilden av den organisatoriska omdaningens 

bevekelsegrunder och följeffekter. Personligen anser jag att en komparativ studie, med 

utgångspunkt i landsbygdskommunerna på respektive sida, hade kunnat tillföra mycket, 

exempelvis med avseende på dikotomin stad och land.   
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