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Abstrakt 

Med tiden har den regionala planeringen fått en mer tongivande roll inom den svenska 
planeringen. Bredare planerings- och utvecklingsfrågor på kommunal nivå kräver allt mer 
gränsöverskridande samarbeten och behoven att kunna söka en konsensus kring gemensamma 
utvecklingsintressen inom regionen blir allt tydligare. Landstingen/regionorganet, som har det 
formella ansvaret för den regionala planeringen, hamnar här i en central position att kunna 
sammanfläta de kommunala planerings- och utvecklingsfrågorna för att driva den regionala 
utvecklingen. Processen fram till en konsensus över regionens intressen saknar dock formella 
ramar och det blir i någon mening upp till regionorganet och kommunerna att konstruera 
processen. Givet detta visar statliga utredningar att förhandling är, och kan bli, ett allt mer 
vanligare inslag inom den regionala planeringen, och i juli 2014 tog förhandling som en 
”legitim konsensusprocess” ett första avstamp genom vad vi idag kallar Sverigeförhandlingen.  
 
Men hur förhandlas en konsensus fram i en region där stora kommuner ställs mot små, där vissa 
går på knäna i utvecklingen medan andra frodas? En region är en pluralistisk geografi där 
kommunala intressen står mot varandra och olika delar av regionen har varierande synsätt på 
”vad som är bäst” för den regionala utvecklingen. Ska förhandlingsprocessen konstrueras efter 
de kommunikativa idealen och likställa allas talan för att nå en konsensus på ett mer 
”demokratiskt och rättvist sätt”? Eller konstrueras det efter mer pragmatiskt ideal där 
resultatorientering som ekonomisk vinning och konkurrens får prägla konsensusen? Hur 
processen konstrueras kan påverka konsensusen och i slutändan den regionala utvecklingen, 
och utan en formell ställning att påverka kommunernas planarbeten och ambitioner är det inte 
säkert att regionorganet kan kontrollera och säkerhetsställa utvecklingsriktningen i 
förhandlingen. 
 
Med utgångspunkt i detta har den här studien med hjälp av en diskursanalys, gjort en fallstudie 
på en regional förhandling med syfte att få en mer djupgående förståelse över makten inom den 
regionala utvecklingen. Valet av fall är Skånebilden, en framförhandlad konsensus över ett antal 
planerings- och utvecklingspunkter som var viktiga ”för hela Skåne” i Sverigeförhandlingen.  
 
Studien visar att bakom den framförhandlade konsensusen finns en process, präglad av makt, 
som (om)formar förhandlingsprocessen och konsensusen. Det tenderar att finnas en 
maktordning bland kommunerna i regionen som formas efter bland annat historien, 
epistemologier och ontologier, där makten ”döljs” i vad vi kallar ”sanningar”. Samtidigt får 
pragmatiska ideal genomsyra förhandlingsprocessen som tillsynes gynnar vissa kommuner i 
regionens maktordning mer än andra.  
 
Om förhandling ska bli en ”legitim konensusprocess” inom den regionala planeringen behöver 
därför maktperspektivet belysas och beaktas.  
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1. Inledning 

Sedan en längre tid har det pågått en debatt gällande om Sverige ska bygga ut 
höghastighetsjärnvägar som knyter ihop de tre storstadsregionerna Malmö, Göteborg och 
Stockholm med dess mellanliggande regioner. Vid regeringens sammanträde i juli 2014 beslöts 
det att tillsätta en särskild utredare, med uppdrag att fungera som förhandlingsperson i 
kommittén för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet 
i storstäderna (Dir. 2014:106; dir. 2014:113), numera kallad Sverigeförhandlingen. En 
förhandling med sex uppdrag som berör höghastighetsjärnväg, storstäder, cykelåtgärder, östlig 
förbindelse i Stockholm, järnväg i norr samt en ny fast förbindelse till Danmark. Själva 
förhandlingen har beskrivits som en ”värdeskapande förhandling” med utgångspunkt i att finna 
ett gemensamt intresse för resultatet på såväl nationell, regional som lokal nivå (SOU 2017): 

- Sverigeförhandlingen är en så kallad ”värdeskapande förhandling” där man både ser på 
finansiering av transportinfrastruktur och möjliga nyttor som till exempel ökat 
bostadsbyggande och arbetsmarknadsnyttor. Beslut fattas utifrån helhetsbilden. Enkelt 
uttryckt betyder det att de som kan redovisa störst nyttor har starkast position i 
förhandlingen (Skånebilden 2015b) 

 
Parallellt med Sverigeförhandlingen gav Trafikverket Göran Cars och Carl-Johan Engström 
uppdraget att ta fram ett PM med reflektioner och förslag på hur förhandlingsresultatet kan 
vårdas under förhandlingsprocessen och i den fortsatta infrastruktur- och samhällsplaneringen 
(Cars et al 2017:4). Cars och Engström kom fram till slutsatsen: 
 

- Förhandling som det ’nya normala’ kan inte behandlas som elefanten i rummet. Dvs en 
normal företeelse som inte återspeglas i regelverk eller erkänns som en legitim lösning 
på komplexa samhällsutvecklingsproblem (Cars et al 2017:65) 
 

Vidare i Cars och Engströms slutsats menar de att förhandlingen ska kunna samordnas med 
löpande samhällsplanering oberoende nivå, och i bästa av världar drivs två former av planering 
väl koordinerat, exempelvis den kommunala planering och den regionala utvecklingen (Cars et 
al 2017:65). Något som sällan är fallet, vilket gör att tidigare planer ”bör” revideras på ett sådant 
sätt att kommunen/regionen förmedlar en samstämd bild om sina plan- och 
utvecklingsambitioner (ibid). En samstämd bild om plan- och utvecklingsambitioner kan dock 
te sig problematiskt i förhandlingar och skiljas från fall till fall: 

- Hittills har Region Kronoberg duckat i frågan eftersom det är väl känt att länet är 
splittrat i synen på om en östlig dragning via Ljungby eller en västlig via Växjö/Alvesta 
är bäst för länet (Smålandsposten 13 augusti 2015) 

 
- Det var positiva tongångar inne på Börshuset i Malmö när Skånebilden presenterade. 

Skånes berörda kommuner vill nu att höghastighetståget ska stanna i Hässleholm, Lund 
och Malmö (Kristianstadsbladet 28 juni 2015) 

 
Och skapa både regionala och lokala konsekvenser: 
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- Att välja väg innebär också att man väljer bort andra alternativ. Det blev tydligt när 
Sverigeförhandlingen i veckan presenterade förslaget på var det framtida 
höghastighetståget ska gå genom Sverige. Flera bortvalda orter i Småland protesterade 
högljutt när det blev klart att man valt en västlig dragning genom landskapet söderut 
från Jönköping (Trelleborgs Allehanda 4 februari 2016) 
 

- En bild säger mer än tusen ord. Titta på kartan[Skånebilden]. Sydöstra Skåne är helt 
tomt, säger Birte Sandberg [C] (…) det är sorgligt att infrastrukturen i sydöstra Skåne 
inte får större plats i dokumentet och drar paralleller till diskussionerna om 
Öresundsregionen. Även i de visionerna glömdes Ystad ibland bort. (Ystads Allehanda 
22 juni 2016) 

 
Sverigeförhandlingen är en av flera planeringsfrågor som med tiden har börjat kräva 
gränsöverskridande samarbeten där flera kommuner sammanväver olika planeringsfrågor och 
förhandlar fram gemensamma lösningar. Sverigeförhandlingen öppnar även upp för intressanta 
frågor om den regionala planeringens roll i det svenska planeringssystemet.  För året innan 
Sverigeförhandlingarna påbörjades gav regeringen bostadsplaneringskommittén i uppdrag att 
utreda och vid behov föreslå ”sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och 
framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose 
bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet ” (Dir. 
2013:78). 2015 lämnade bostadsplaneringskommittén in slutbetänkandet [SOU 2015:59] En ny 
regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning till regeringen som 
föreslog att den regionala [fysiska] planeringen ska vara ett nav i olika regionala förhandlingar: 
 

- [Den regionala fysiska planeringen ska] Föra dialog med berörda parter som förhandlar 
om medfinansiering i bostadsbyggande och infrastrukturprojekt (SOU 2015:373–76) 

 
Om förhandling är ”det nya normala”, är det då här vi hittar den regionala planeringens roll i 
det svenska planeringssystemet? Som [för]medlare mellan dels staten och kommunerna, 
regionen och staten, kommunerna inom regionen, kommuner och andra [regionala] aktörer samt 
region och andra regioner? Förhandlingsplaneringen är dock ett begrepp med motstridiga 
associationer, speciellt i frågor om medfinansiering av [nationell] infrastruktur. Motargument i 
Sverigeförhandlingen har grundat sig på det att är ett statligt ansvar, och att det därför ska 
bekostas av staten. Något som har bemötts med motargumenten att kommuner ställer överkrav 
i de förhandlingar som förs med Trafikverket under planeringsprocessen: ”Det är lätt att ställa 
krav när man inte ska betala” (Cars et al 2017:50) och ny infrastruktur kan skapa nytta om den 
matchas med kommunala investeringar i stadsutvecklingen. Givit motstridigheterna har 
kompromissen blivit att maximera nyttan genom att den statliga [Trafikverkets] 
infrastrukturplaneringen och den kommunala planeringen drivs i integrerade former med ”en 
samstämd bild av plan- och utvecklingsambitionerna” i berörda regioner.  
 
Men vad händer med de regionala samarbetena om de går mot mer förhandlingsplanering 
[negotiation and mediaton planning] och hur kan regionen hantera förhandlingsprocesserna? 
Blir det regionala organet vågmästare mellan olika lokala intressen eller blir det domaren för 
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besluten i förhandlingen? Kommer den regionala planeringen förändras i förhandlingarna? 
Påverkas i så fall den regionala utvecklingen?   
 

1.1 Problemformulering 
 
Sverigeförhandlingen kan tolkas som en ”street-smart” lösning av staten i dess arbete att få 
regioner och kommuner att våga samarbeta och finna gemensamma intressen inom den 
strategiska planeringen. Istället för att ”piskas” fram till utveckling med lagar och formella 
regler erbjuds kommunerna istället en ”morot” i form av statliga investeringspengar i 
infrastruktur. Staten kräver dock en motprestation i form av att kommuner och det regionala 
organet avkrävs en konsensus kring regionens gemensamma intressen. 
 
Det svenska planeringssystemet innehåller dock inga formella ramar för hur en samställd bild 
ska förhandlas fram, och det blir istället upp till aktörerna själva att konstruera processen. Men 
hur förhandlas en konsensus fram i en region där stora kommuner ställs mot små, där vissa går 
på knäna i utvecklingen medan andra frodas? En region är en pluralistisk geografi där 
kommunala intressen står mot varandra och olika delar av regionen har varierande synsätt på 
”vad som är bäst” för den regionala utvecklingen. Ska förhandlingsprocessen konstrueras efter 
de kommunikativa idealen och likställa allas talan för att nå en konsensus på ett mer 
”demokratiskt och rättvist sätt”? Eller konstrueras det efter mer pragmatiskt ideal där 
resultatorientering som ekonomisk vinning och konkurrens får prägla konsensusen?  
 
Huruvida processen konstrueras kan konsensusen påverka den regionala utvecklingen, och utan 
en formell ställning att påverka kommunernas planarbeten och ambitioner är det inte säkert att 
regionorganet kan kontrollera och säkerhetsställa utvecklingsriktningen i förhandlingen. Istället 
kan exempelvis resursstarka kommuner föra igenom sin syn på den regionala utvecklingen som 
i första hand gynnar deras egna intressen. Skåne beskriver exempelvis själva att ”de som kan 
redovisa störst nyttor har starkast position i förhandlingen” samtidigt som skånska politiker 
beklagar att ”Sydöstra Skåne är helt tomt” och att ”det är sorgligt att infrastrukturen i sydöstra 
Skåne inte får större plats i dokumentet”.  Påverkas, och i så fall hur, den regionala 
utvecklingen, i regionala förhandlingar, när kommuner och regionorganet försöker nå en 
konsensus i plan- och utvecklingsambitionerna för regionen? 
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1.2 Forskningsfrågor 
 
För att besvara den generella problemformuleringen har den operationaliserats till konkreta 
forskningsfrågor som varit ledande för studien. Studien avgränsas till att kritiskt analysera en 
regional förhandling med fokus på hur den formas, konsensusenskapandet inom förhandlingen 
och eventuella implikationer konsensusen kan få på den regionala utvecklingen. Den tydliggörs 
i följande forskningsfrågor: 
 

I. Hur formas regionala förhandlingar? 
II. Hur når det regionala organet och kommunerna fram till en konsensus i en förhandling? 

III. Vilka implikationer eller konsekvenser kan en konsensus få i en regional förhandling? 
 

1.3 Syfte 
 
Genom att studera en process, som sker bortom de formella planeringsstrukturerna, kan en mer 
djupgående förståelse över makten i den regionala utvecklingen nås, då studien kan blottlägga 
vilka mekanismer det är som styr planerings- och utvecklingstänkandet i en region. Därför är 
Studiens syfte att kritiskt analysera hur förståelsen för regional utveckling konstrueras i 
förhandlingar när kommuner och regionorganet försöker enas i en samstämd bild kring plan- 
och utvecklingsambitionerna för regionen. Vidare ämnar denna studie bidra med förståelsen 
för makten inom dels förhandlingsprocesser och konsensuskapande inom regional planering, 
men också makten inom en region och dess påverkan på den regionala utvecklingen i Sverige. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 1. Inledning 
 
Det inledande kapitlet introducerar studiens ämne samt redogör för studiens 
problemformulering, forskningsfrågor och syfte. 
 
Kapitel 2. Teoretisk positionering 
 
Det andra kapitlet redogör för vilken teoretisk positionering som studien står på, vilka teorier 
som sammanfaller med positioneringen samt hur teorierna och positioneringen kan förstås inom 
ramen för studiens huvudämne. Kapitlet introducerar även teorier som den valda metoden 
härrör från. 
 
Kapitel 3. Metod och metodologi 
 
Det tredje kapitlet introducerar vilka metodologiska utgångspunkter som studien har tagit, 
studiens forskningsdesign och empiri, hur den teoretiska positioneringen har operationaliserats 
ner till en metod för att analysera empirin, samt min egen position i analysen.  
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Kapitel 4. Det diskursiva fältet  
 
Det fjärde kapitlet är dels en operationalisering av den teoretiska positioneringen men också en 
redogörsele, utifrån tidigare forskning, kring hur en konsensus, och dess process, kan förstås. 
Hur en region kan förstås samt historiska konfliktlinjer som tenderar att finnas i den valda 
regionen för studien. 
 
Kapitel 5. Analys 
 
Det femte kapitlet presenterar diskursanalysen som gjorts på empirin. 
 
Kapitel 6. Diskussion 
 
Det sjätte kapitlet för en diskussion utifrån studiens problemformulering, syfte och analyserade 
empiri. Tills stöds används den teoretiska positioneringen och det diskursiva fältet.  
 
Kapitel 7. Slutsats 
 
Det sjunde, och sista kapitlet, redogör för vilken slutsats som studien har dragit utifrån studiens 
problemformulering och syfte, den teoretiska positioneringen, det diskursiva fältet och den 
analyserade och diskuterade empirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

2. Teoretisk positionering  

2.1 Socialkonstruktivismen och poststrukturalismen 
 
Uppsatsen kommer, både teoretiskt och metodologiskt, anta en socialkonstruktivistiskt och 
poststrukturalistiskt ansats, vilket gör att begreppen behöver benas upp och ges en teoretisk 
förklaring. Både socialkonstruktivismen och poststrukturalismen är omdebatterade, och det 
finns ingen riktigt konsensus över deras relation, men Jörgensen och Philips (2002:6) menar att 
socialkonstruktivism kan förstås som en ”bredare kategori” inom vilket poststrukturalismen är 
en ”subkategori”.  
 
Socialkonstruktivismen kan förstås utifrån fyra breda premisser (Jörgensen och Philips 2002:4): 
En kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specifitet, samband mellan 
kunskap och sociala processer och samband mellan kunskap och social handling. En kritisk 
inställning till självklar kunskap menas med att vår kunskap om världen aldrig ska behandlas 
som objektivt sanna. Historisk och kulturell specifitet menas med att vi är historiska och 
kulturella varelser, vilket gör att vår syn och kunskap på världen är produkter av sociala 
processer i historien, där vår ontologi skulle kunna ha varit annorlunda samt att den kan 
förändras över tiden, med andra ord är inget absolut. Till följd av detta frånsäger sig 
socialkonstruktivismen tron på essenser i livet. Samband mellan kunskap och sociala processer 
bygger på de tidigare, att vår förståelse av världen är ett resultat av sociala processer men att 
den också bibehålls genom sociala processer. Kunskap skapas genom sociala interaktioner, där 
vi konstruerar vad som är gemensamma sanningar och konkurrerar om vad som är sant eller 
falskt. Den sista, samband mellan kunskap och social handling, inbegriper att vissa specifika 
uppfattningar av världen framstår som självklara, vilket ger utfall för våra sociala handlingar. 
Andra självklara uppfattningar av världen kan ge ett annat utfall för våra sociala handlingar 
vilket, enligt socialkonstruktivismen, betyder att sociala konstruktioner av kunskaper och 
sanningar skapar sociala konsekvenser.  
 
Diskursteorin, den teori och metod som kommer appliceras i den här studien, placeras i alla 
ovangivna premisser inom socialkonstruktivismen men den benämns också som 
poststrukturalistisk teori. Diskursteorin har sin grund i de poststrukturalistiska idéerna om att 
diskurser konstruerar den sociala världens mening[ar], men på grund av språkets instabilitet, 
kan inte mening[arna] vara permanent fixerad[e]. För den här studien kommer Laclou och 
Mouffes perspektiv på poststrukturalism att appliceras. För Laclau och Mouffe är en viktig 
utgångspunkt att varje fixering av mening som gjort är kontingent – möjlig men inte nödvändig. 
En av det kanske mest tongivande poststrukturalistiska idéerna inom diskursteorin är Laclau 
och Mouffe syn på samhället. Samhället, den kanske mest strukturerade sociala ordningen vi 
har, menar Laclau och Mouffe enbart är en myt i den mening att samhället aldrig är absolut 
eller permanent. Samhället är egentligen bara tillfälligt strukturerat eftersom det har uteslutit 
alla andra möjligheter. Inom poststrukturalismen anses ”sanningen” vara socialt konstruerad 
och ”utmaningsbar” (Waever et al 2013:8), vilket gör att en av diskursteorins syfte är att avslöja 
vilka myter om samhället som är en objektiv realitet implicerad i tal och andra handlingar samt 
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varför vissa ting framstår som objektivt sanna och andra som omöjliga (Jörgensen & Philips 
2000:47). I nästkommande kapitel kommer ett poststrukturalistiskt synsätt på makt och 
sanningar redogöras mer i detalj samt hur de kan förstås inom ramen för en studie om [regional] 
planering. 
 

2.2 Sanning, makt och kunskap 
 

- Spatial planning can be described as being based on specific knowledges of the world. 
Knowledges that, in turn, are constituted through processes of power. (Berglund-
Snodgrass 2016:24) 

Planeringen utgörs av ontologiska förståelser där specifika kunskaper styr vårt synsätt på 
planeringen. Albrecht (2010) menar exempelvis att vi är fast i ett specifikt sätt att tänka och tala 
planering. Givet att vi försöker hitta ”nya” lösningar till planeringsfrågorna, utgörs planeringen 
av en ”ontologi att vara” (Albrecht 2010) och ”vad som är möjligt” samt ”omöjligt” konstitueras 
historiskt och ”styr” planeringspraktiken idag. Det finns med andra ord en form av sanning, och 
struktur, kring exempelvis ”god regional utveckling” som utgörs av kunskapen att just detta sätt 
att tänka planering leder till en bättre framtid för regionen. Strukturen som uppstått är dock, 
utifrån socialkonstruktivismens och poststrukturalistisk teori, en maktprodukt i den meningen 
att maktrelationer inte behöver utrycka dominans och förtryck genom materiella resurser, utan 
istället genom förgivettagna antaganden och praktiker (Healey 1997:29). För att ge en teoretisk 
förklaring till detta kommer den här studien att applicera Michel Foucault synsätt på makt.  
 
Foucaults syn på makt kan framställas på två sätt: sanningen kan aldrig betraktas som opartisk 
eller objektiv samt att kunskap och makt inte kan skiljas åt (Nilsson 2008:81). Vad som är 
relevant är kunskapsproduktionens procedur, praktiker och institutioner, med andra ord 
produktionen av sanningar (Nilsson 2008:81), eller ”en sanningsregim”. En eller flera sanningar 
är dock oupplösligt länkade till makt då det stärker varandra, eftersom när en ”sanningsregim” 
skapas är den länkad till makt i en cirkulär relation av maktsystem som producerar och 
upprätthåller den (Foucault 1980: 131,132). Själva ”sanningen” i sig är dock inte det slutliga 
målet utan att etableringen av sanningen blir ett maktmedel (Stein & Harper 2003:128) för att 
legitimera, eller normalisera, materiella praktiker (Waever et al 2013:18): 
 

- There is a battle ”for truth” or at least ”around truth” – it being understood once again 
that by truth I do not mean ”the ensemble of thruths which are to be discoverd and 
accepted”, but rather ”the ensemble of rules according to which the true and the false 
are separated and specific effects of power attached to the true” it being understood also 
that it’s not a matter of a battle ”on behalf” of the truth, but of a battle about the status 
of truth and the economic and political role it plays” (Foucault 1980:132) 

 
Den ”moderna makten”, enligt Foucault, är maskerad som olika former av sanningar och 
kunskaper (Richardson 1996) vilket gör att sanningen kan bli en form av politiskt maktmedel 
för att legitimera olika resursfördelningar och insatser. Synen av vad som är sant skiljer sig på 
olika ställen i världen av en anledning. Varje samhälle och epok i historien har haft speciella 
makt-kunskapsregimer [exempelvis kyrkan historiskt och idag vetenskapen och staten] som 
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agerat sanningsregimer och producerat vad som kan sägas och vad som är otänkbart, för vad 
som vid varje tid räknas som sanning, är en effekt av olika diskursiva praktiker (Nilsson 
2008:81). Något som gör att vi behöver studera vad makt åstadkommit och hur något nytt har 
formerats som en följd av dess verkningar och effekter (Nilsson 2008:79, 81ff); genom att ställa 
sig frågor som: Hur produceras dessa sanningar? Vilka sanningar dominerade under en viss 
tidpunkt? Vad var det som under olika tidpunkter möjliggjorde att vissa uppfattningar hölls 
sanna?  
 
2.2.1 Normalisering 
 
Givet att etableringen av sanningen blir ett maktmedel går även i linje med hur det moderna 
samhället karakteriseras. Det är inte längre med rättsbegrepp, straff och lagar utan med 
makttekniker, kontroll och normalisering som tillämpas på nivåer och i former som ligger 
utanför staten och dessa apparater (Foucault 2002:101). Normalisering refererar till sociala 
processer som gör att idéer och handlingar blir ”normala” eller ”taget för givet” i vårt dagliga 
liv, med andra ord är det processen som skapar en sanning. Mer preciserat kan vi förstå 
normalisering som en process, där exempelvis individer genom ständigt upprepade 
fingraderade korrigeringar, bedömningar och olika mätningsåtgärder anpassas till ett på samma 
gång homogeniserande och individualiserande beteende (Nilsson 2008:90). Genom att 
exempelvis återupprepa något som är ”bra”, alternativ dåligt, normaliserar vi vad som är bra 
och vad som är dåligt, vilket kan ge upphov till ”objektiva sanningar”.  Det är denna process 
som ger upphov för vad vi idag kallar normer, det ting som avgör och bedömer om vi är 
avvikande från det normerande beteendet. Vi blir tränade till att kontrollera oss själva, utan att 
någon, tydlig definierad, makt säger åt oss vad vi ska göra (Börjesson & Rehn 2014:48). Vi 
lever i mångt och mycket våra liv som om vi blir övervakade, och vi beter oss därefter, vi vill 
med andra ord vara ”normala”. Planeringen skiljer sig inte speciellt mycket från beskrivningen. 
Många kommuner och städer planerar på nästan exakt samma sätt för att en normalisering har 
skett om vad ”god planering” är. Kommuner och städer skiljer sig dock åt vilket gör att det 
”anpassar” normen för vad ”god planering” är till deras förhållande, därav skapar dem vad som 
till synes verkar vara ett individuellt sätt att planera men som egentligen är homogent.  
 
En norm har dock idag dubbla betydelser, den betecknar något ”neutralt” (kroppslängd, vikt, 
beteende etc.) och något föreskrivande det normala. Normalisering blir i det här en aktivitet för 
att med olika medel ”rätta till” eller inordna, alternativa återställa, något eller någon till det som 
varje konkret sammanhang framställs som normalt (Nilsson 2008:90). Makt är med andra ord, 
enligt Foucault, inte en institution eller struktur, inte en viss förmåga somliga kan rösta sig med, 
det är istället en osynlig maktteknik - den disciplinära makten (ibid), som på vardagsnivå får 
oss individer att korrigera och kontrollera oss själva och våra medmänniskor i, ett till stora 
delar, omedvetet och disciplinerat beteende. Denna vardagsnivå av maktutövningen kallade 
Foucault för ”maktens mikrofysik” (ibid:94). 
 
Makt är, från detta perspektiv, inget som bara dyker upp i vissa specifika relationer.  Det är 
heller inte något vi längre kan se komma uppifrån, det vill säga någon suveränitet som kuvar 
oss (Stein & Harper 2003:128), för då skulle vi relativt lätt kunna göra motstånd. Makten är 
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subtil, knappt märkbar, och smygande (Richardson 1996) vilket gör den svårare att identifiera 
samtidigt som den existerar i alla former av socialt varande och genomsyrarar alla sociala 
relationer (Nilsson 2008:85). Detta betyder dock inte att makt är det enda som betyder något i 
sociala relationer samt att bara för att makt finns överallt betyder det inte att allt är makt, snarare 
bör förståelsen vara att makt ingår som en del i allt (Nilsson 2008:92ff). Det är en aktiv och 
produktiv kraft, eller med andra ord: makten har en produktiv karaktär (Nilsson 2008:88). Den 
cirkulerar i ett ständigt spel, där olika krafter och verkningar griper in i varandra, omformas och 
upplöses (Nilsson 2008:86). Med andra ord är makt också något dynamiskt, som hela tiden 
befinner sig i förändring. Så det som är i överläge vid ett tillfälle kan vid ett annat hamna i 
underläge, och vice versa. Dessa förändringar, menar Foucault, kan ske i princip överallt och 
vara ett resultat av både medvetna och oavsiktliga handlingar (Nilsson 2008:86) och som något 
produktivt formar även makten individer, grupper och samhället:  
 

- Det är, menar Foucault, en av maktens verkningar att vissa kroppar, vissa gester, vissa 
begär, kommit att bli identifierade och konstituerade som individer. Individen står inte 
i förhållande till makten, utan är en av dess primära effekter. Det gäller, åtminstone 
delvis, även samhället i sin helhet. (…) Ett utmärkande drag för vårt samhälle är vilka 
olika makttekniker som kommer till uttryck i detsamma är detta samtidigt ett påstående 
om hur samhället är uppbyggt. Vårt samhälle skapas nämligen, menar Foucault, till inte 
oväsentlig del av de verkningar makten har. (Nilsson 2008:88) 

 
2.3 Agonistisk teori 
 
2.3.1 Hegemoni och Antagonism 
 
För att kunna konkretisera Foucaults syn på makt kommer Mouffes agnostiska teori appliceras. 
Mouffe (2008:18) teori bygger på en kritik mot liberalismen [och även marxismen] som grundar 
sig i, vad hon menar, dess obestridda dominans och hegemoni inom både politiken och 
samhällsvetenskapen som helhet. Själva begreppet hegemoni är det som Mouffe [tillsammans 
med Laclau] bygger en stor del av sitt teoretiska tänkande på. Berglund-Snodgrass (2016) ger, 
i sin avhandling, en ingång till förståelsen av begreppet hegemoni, där det beskrivs som:  
 

- ”Ideological and taken for granted understanding of phenomenon can be understood by 
referring to the concept of hegemony. Hegemony constitutes something that exercises 
domination and influence as a result of a discursive formation. A hegemonic 
intervention includes an active expansion and fixation of specific norms, values and 
views about the world that comes to represent an objective truth”1 (Berglund- 
Snordgrass 2016:22) 

Mouffe (2008:24) förståelse är att varje social ordning är av hegemonisk natur, liksom varje 
samhälle är en produkt av en rad praktiker som syftar till att etablera en ordning i kontingenta 
förhållanden. Vilket med andra ord, som Berglund-Snodrass citat indikerar, betyder att vår 
förståelse av ”objektiva sanningar” går via hegemoniska interventioner, där alternativa 

                                                 
1 Torfing, J. 1999 (refererat i Berglund-Snodgrass 2016)  New Theories of Discourse. Blackwell Publishers Ltd. Oxford UK. s.302. 
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verklighetsuppfattningar undertrycks och en bestämd världsuppfattning framstår som den 
naturliga (Jörgensen & Philips 2000), vilket följer Foucault perspektiv på makt och sanningar. 
En hegemonisk intervention inom planeringen kan exempelvis vara en ”tät stad” där 
förtätningsideal normaliserats och idag genomsyrar samt tränger bort andra uppfattningar av 
vad ”god planering” kan vara.  

En av Mouffes (2008:23) teoretiska utgångpunkt bygger på identitetsskapande och kollektivt 
identitetsskapande, för när vi talar om skapandet av ett ”vi” kan de inte existera utan ett ”de”. 
Identitetsskapandet medför dock en problematik för  när ”vi” ställs mot ett ”de” återfinns risken 
att aktörer hamnar i en vi-de-relationen som tar en antagonistisk karaktär, där ”vi” blir vänner 
och ”de” blir fiender. Det betyder självklart inte att sådana relationer måste ha formen av en 
distension mellan vän och fiende. Vad Mouffe (ibid) menar är att vi måste inse att den här 
relationen kan ta en vän-fiende-karaktär när det uppstår en känsla av ”de” sätter ”vår” identitet 
i fråga och hotar ”vår” existens. Inom exempelvis politiken sker det alltid ett formande av ”vi” 
som står i motsats till ett ”de”, vilket gör att politik, i mångt och mycket, handlar om kollektiva 
identifikationsformer som har att göra med konflikt och antagonism. Ett sådant exempel i den 
regionala planeringen kan exempelvis vara vi-formade av landskapskommuner som ställs mot 
storstadskommuner, där beslut som skapar resursfördelningar också kan skapa en 
dikotomirelation som lätt blir fientlig.  
 
2.3.2 Agonism 
 
Distensionen mellan vän och fiende menar Mouffe (2008:24) bara är en av flera möjliga 
uttrycksformer. För Mouffe (2013:6ff) är ett avgörande problem hur distinktion mellan vi och 
de kan bli kompatibel med erkännandet av pluralism. Konflikt i liberala demokratiska 
samhällen kan inte och bör inte utrotas, utan formas av erkännandet och legitimation av 
konflikter. Den liberala demokratins politik bör med andra ord kräva att ”den andra” inte kan 
beaktas som fiender att förstöra, men som motståndare, vars idéer kan kämpa mot varandra, där 
konflikten inte tar form av en antagonism, utan en form av ”agonism” [konflikt mellan två 
motståndare]. Agonism blir här en form av ”tämjd antagonism” där en alternativ 
relationsuppfattning mellan vi/de som beaktar varje konflikt som legitim och inte hotar den 
politiska sammanslutningen (Mouffe 2008:27). Det handlar i mångt och mycket om att erkänna 
sina opponenter, även fast det inte finns någon rationell lösning på deras motsättningar, som 
legitima även fast aktörerna inte kan nå konsensus i frågor. En region är, som omnämnt, en 
pluralistisk geografi med en mängd olika intressen som kan tänkas styra den regionala 
utvecklingen, där konflikt kan bli omöjlig att frångå.  
 
För Mouffe är politik, antagonism och hegemoni sammankopplat då etableringen av ett ”vi” 
inom politiken alltid bygger på att alternativa möjligheter utesluts under en så pass lång tid att 
det skapats en hegemoni som mynnat ut i en form av ”sanning”.  Varje etablering av 
hegemoniska ordningar är dock bara en tillfällig fixering, och löper alltid en ständig risk att 
utmanas av ”mothegemoniska praktiker” som strävar efter att upplösa den existerande 
ordningen och etablera en annan form av hegemoni (Mouffe 2008:26). Precis som uttrycket ”vi 
kan bara veta att vi lever i en kultur förrän vi krockar med en annan” kan vi förstå hegemoni på 
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liknande sätt. En viss typ av politisk eller social ordning blottläggs när den ställs i relation mot 
en annan ordning, vilket kan leda till att ”vår” existens utmanas av ”dem”, och relationen 
mynnar ut i en antagonistisk vän-fiende-konflikt som förbygges på moraliska grunder. 
Moraliska grunder menas här med att uteslutningar oftast grundas i vår egen moral som skapats 
av den sociala ordning vi lever i:  

- Ett demokratiskt samhälle kan inte acceptera de som ifrågasätter dess grundläggande 
institutioner som legitima motståndare (Mouffe 2008:118)  

Vilket inom planering kan liknas med konflikter som berör ”bra” och ”dålig” planering där 
uteslutningen av alternativ kan bli moraliskt grundad (Berglund-Snodgrass 2016:20). Det 
Mouffe förespråkar är att uteslutningar inte bör ske på moraliska grunder, utan på politiska. 
Något som, hon menar, brister idag, då liberalismen försöker konstituerar en harmonisk och 
konfliktfri politisk ensemble som utesluter antagonism (Mouffe 2008:19; 2013:3) genom att 
hela tiden förlita sig på formandet av en rationell [och moralisk] konsensus. Mouffe hävdar 
dock inte att konsensus är onödigt, utan tvärtom viktigt. Den måste bara få inbegripa 
meningsskiljaktigheter och att meningsskiljaktigheterna implementeras in i konsensusen, 
istället för att uteslutas (Mouffe 2013:8). Politiska frågor, som Mouffe (2013:3,8; 2008:8) 
menar, innefattar alltid beslut som tvingar oss att välja mellan motstridiga alternativ som står i 
konflikt med varandra, vilket förutsätter att vi accepterar en ”konfliktpräglad konsensus”, 
separerad från moral, där andras åsikter inte ska ses som fientliga utan som motståndare i 
samma politiska stridsterräng. Varefter alternativa politiska möjligheter fortsätter att vara 
närvarande och utmanar den rådande ordningen i en agonistisk form (Berglund-Snodgrass 
2016:22). 

2.4 Diskursteori - Allt är en diskurs 
 
För att kunna operationalisera den teoretiska positioneringen kommer studien att applicera en 
diskursanalytisk metod. En diskursanalys har som utgångspunkt att dekonstruera kvalitativa 
data för att avslöja exempelvis dolda budskap eller maktstrukturer (Denscombe 2016:389) och 
en vanlig inledande definition av begreppet diskurs brukar vara att det är, likt ovan beskrivning 
om makt, sanning och kunskap, ett bestämt sätt att tala och förstå världen (Börjesson & 
Palmblad 2007:13). Begreppet diskurs kan dock skiljas sig åt, men gemensamt för 
diskursbegreppet kan sägas vara att det åsyftar till någon typ av social praktik som har med 
språkanvändning att göra (Bergström & Boréus 2012:23), och när språket används har 
verkligheten konstruerats på ett specifikt sätt (Börjesson & Palmblad 2007:10). Inom 
diskursanalysen är grundläggande frågor: ”vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en 
viss tid och på en viss plats?” (ibid:11) och ”hur dessa processer går till?” (ibid:12), vilka alla 
tre följer Foucaults mer abstrakta frågor.  
 
Diskursanalyser brukar i regel enbart fokusera på det lingvistiska, men Laclau och Mouffe 
koncept av diskurs omfattar inte enbart språket utan alla sociala fenomen (Jörgensen & Philips 
2000:33). Precis som, vad de menar, med att språket aldrig är absolut och permanent fixerat, 
appliceras samma princip på sociala fenomen. En av anledningarna är för att Laclau och Mouffe 
diskursteori inte separerar på diskurser och ”icke-diskurser”, med andra ord det som är icke-
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lingvistiskt. Istället förenar det allt inom deras förståelse av diskurs, vilket gör att alla sociala 
fenomen kan studeras utefter samma princip: diskurs, artikulation och stängning etc. 
[begreppen ges en mer ingående förklaring i kap 3 Metod och metodologi] (Jörgensen & Philips 
2002:35). Detta betyder inte, per automatik, att alla sociala fenomen ska reduceras till språk. 
Tvärtom, för dem, är själva diskursen även det materiella. Man och kvinna får exempelvis sin 
mening fixerad av sociala processer som stänger ute andra meningar, vilket gör att kvinnor och 
män hamnar i två diskurser där deras agerande legitimeras av det betydelsefixeringar som 
förknippas med dem.  
 
För Laclau och Mouffe är det politiska processer som är mest avgörande, eftersom de politiska 
artikulationerna avgör hur vi agerar och tänker, vilket i sin tur påverkar hur vi producerar vår 
sociala värld (Jörgensen & Philips 2002:36). Det finns dock en viktig sak att tillägga här, och 
det är Laclau och Mouffe förståelse över själva begreppet ”politik”: 
 

- Begreppet politik ska i diskursteori inte snävt förstås som till exempel partipolitik utan 
tvärtom ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela tiden konstituerar det sociala på 
vissa bestämda sätt som utesluter andra sätt. Vilket gör att reproduktion och förändring 
av betydelsetillskrivningar är i bred mening politiska handlingar. Våra handlingar är 
kontingent artikulationer, tillfälliga fixeringar av betydelse i en obestämd terräng 
varigenom de härskande diskurserna och därmed samhället reproduceras eller förändras 
(Jörgensen & Philips 2000:36)  

Med andra ord förstås begreppet politik, inom diskursteorin, som ett sätt att forma den sociala 
världen. En organisering som utesluter alla andra sätt att forma den sociala världen på, vilket 
gör att begreppen diskurs och politik är sammanknutet inom diskursteorin. Det är när aktörer 
försöker forma, exempelvis regionen och dess utveckling, på ett annorlunda sätt som 
diskurserna kan bli tydliga. Ibland är dock vår sociala värld så självklar att vi inte ser några 
andra alternativ till utformningen av den. Vilket betyder att dessa diskurser, som har uteslutit 
alla andra möjligheter, ses som objektiva, eller ”hegemoniska”, inom diskursteorin. Men dessa 
diskurser har enbart blivit objektiva genom ett resultat av historiska politiska processer och 
kamper om att definiera diskursen, där en sida tillslut vunnit, och skapat en konsensus, vilket 
gör den till en cementerad diskurs (Jörgensen & Philips 2002:36). Den cementerade diskursen 
är dock aldrig absolut fixerad, utan kan när som helst bli utmanad av andra politiska processer 
som försöker problematisera det vi uppfattar som självklart och objektivt genom artikulationer. 
När en objektivitet skapas, göms andra alternativ som annars hade kunnat få chansen att 
presentera sig, vilket gör att objektivitet även kan ses som ”cementerad makt”. En cementerad 
makt som gör att vi glömmer bort att världen är konstruerad av politiska processer vilket skapar 
hegemoniska ordningar.  
 
2.4.1 Ett diskursivt fält 
 
Gränsen mellan olika diskurser är flytande och kan aldrig fixeras permanent. Den kan 
närsomhelst artikuleras av andra diskurser vilket betyder att det finns en mängd olika 
”betydelser” som ”flyter” i vad Laclau och Mouffe betecknas som det diskursiva fältet. Det 
diskursiva fältet är en oas av olika betydelser där det kan uppstå antagonistiska kamper mellan 
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olika diskurser som försöker konstruera en verklighetsuppfattning, och för att en diskurs ska 
upprätthållas krävs det att den utesluter andra diskurser som samexisterar i det diskursiva fältet.  
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3. Metod och metodologi  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
3.1.1 Allt är diskurs och kan studeras som en diskurs 
 
Den här studien kommer utgå ifrån att allt är en diskurs, oberoende om det är lingvistiskt eller 
icke-lingvistiskt. Materiella ting som infrastruktur, geografiskt läge eller planförslag är alla 
element som kan forma en diskurs. Likaså kommer den här studien behandla konsensus som en 
diskurs eftersom konsensus skapar sätt att se, tala och agera som utesluter andra möjligheter. 
Förhandlingen fram till konsensusen blottlägger diskurser, där vissa verklighetsuppfattningar 
trängs undan till förmån för andra.  
 
Plandokument som diskurser – Olika exempel  
 
Planer [eller strategier] kan sägas vara ett resultat av omväxlande diskurser där olika idéer har 
sammanstrålat i språket för att skapa ett specifikt ”synsätt” eller en plan (Allmendinger 
2002:198). Healey (1993) menar att det kan finnas flera diskurser inom samma plan, 
exempelvis de som vill bevara landsbygden kontra de som vill exploatera den i ekonomiskt 
syfte. Planeringens roll blir här en form av [för]medlare och vågmästare mellan diskurserna och 
vad som redovisas i planen kan sägas vara den diskurs som tillslut har vunnit över den andre. 
Det problematiska är dock att upphovsmakaren till planen inte redovisar hur valet har gått till 
(ibid:198).  
 
Likt detta kan även planförslag förstås som något som representerar en specifik diskurs. Ett 
bostadsområde som byggs på en parkering kan tydliggöra att en diskurs om mindre bilåkande i 
staden har vunnit över en diskurs om mer bilåkande i staden. Planerna/planförslagen i sig kan 
även dem innefatta bredare diskurser som påverkar policyskapande. Planen är inte ett resultat 
som skapas i ett vakuum utan formas av större och bredare sociopolitiska, kulturella och 
ekonomiska diskurser (Richardson 1996), vilket inom studiens teori kallas hegemonier.  
Richardson (1996) menar att en stor problematik för planeringen under 90-talet var stora 
diskurskonflikter som existerade samtidigt och undergrävde planeringsdebatter. Trans-
European transport networks (TENs), menar Richardson, är ett planeringsexempel där två breda 
diskurser var drivande: den politiska diskursen om ett integrerat Europa och den ekonomiska 
diskursen om en enad marknad. Diskurserna skulle komma att forma policyprocesserna genom 
att definiera problemen, legitimera språket och tekniken samt kontrollera arenorna för 
beslutsfattandet (ibid).  
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3.1.2 Vad som anses vara sant är ett resultat av diskurser som normaliserar ett synsätt på 
sanningen 
 

- for any one discourse to dominate over others requiers that is be sanctioned as ”the 
truth” (Waever et al 2013:18) 

 
Vad som är sant och falskt är irrelevant för den här studien, det relevanta är istället processen 
bakom som sedan leder fram till varför någonting betraktas som sant alternativt falskt. Makt 
och kunskap är sammanknutna och producerar sanningsregimer. Vad som är sant vid ett tillfälle 
är ett resultat av historiska diskurser som cementerats och reproducerar vad vi anser vara ”sant”. 
Normalisering är vad som upprätthåller en diskurs genom att peka ut vad som är ”normalt”, det 
vill säga diskursen, och vad som är onormalt, det vill säga vad som är utanför diskursen. Genom 
att exempelvis tillskriva positiva värden till en diskurs framstår den som sann.  
 
3.1.3 Allting är kontingent 
 
Nutidens rådande diskurser existerar enbart för att de uteslutit alla andra möjligheter. Allting 
går dock att ses som kontingent, möjligt men inte nödvändigt, vilket innebär att de existerande 
diskurserna alltid riskerar att utmanas av andra. 
 

3.2 Forskningsdesign - Fallstudie 
 
En fallstudie brukar förstås utifrån att forskaren studerar det generella genom att titta på det 
specifika, med avsikt att få en djupgående förståelse för ett särskilt fenomen. Denscombe 
(2016:91) menar att forskaren studerar ett särskilt fenomen med avsikt att tillhandahålla en 
djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som 
förekommer i ett specifikt fall. Att avgöra vad som är ett fall är dock inte självklart. Bryman 
(2012:67) pekar på att det ”vanligaste fallet” associeras med en specifik plats [location], som 
exempelvis en ”community” eller organisation. Denscombe (2016:91) som istället skriver om 
vad som är ett ”lämpligt fall” pekar på att det ska ”vara en helt fristående enhet” eller ”ha 
mycket distinkta gränser”. Med andra ord ska det finnas en tydlig identitet som tillåter forskaren 
att studera fallet isolerat från dess kontext.  
 
Yin (2009) har skiljt på fem olika typer av fall: det kritiska fallet som innefattar att forskaren 
har en ”välutvecklad teori” och valet av fall motiveras med att det kommer möjligare en bättre 
förståelse för en hypotes (Bryman 2012:70).  Det extrema eller unika fallet, som likt namnet, 
är ett fall av extrem eller unik karaktär, Bryman (ibid) ger ett exempel på hur Fielding (1982) 
studerade ”National front”, ett brittiskt högerextremt och populistiskt politiskt parti, innan de 
började uppmärksammas i det brittiska valen.  Det representativa eller typiska fallet betecknas 
av Bryman som ”det exemplifierade fallet” och kännetecknas av ett fall som studerar något 
vardagligt, eller en ”vanlig situation”, och är tillskillnad från det extrema eller unika fallet valt 
för att det kan representera något mer generellt (ibid).  Det avslöjande fallet kan förstås som ett 
fall som observerar ett fenomen som aldrig tidigare har blivit observerat av forskningsvärlden.  
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Det längsgående fallet är ett fall där forskaren kan studera ett fenomen över tid (ibid:70ff) där 
fallet skulle kunna betecknas som de tillfällen där forskaren väljer att studera fenomenet.  
 
Forskaren behöver dock inte förstå fallen som helt separerade från varandra, utan Bryman 
(2012:71) pekar på att forskaren kan kombinera förståelsen av fallen samt att hens förståelse 
kan förändras. Chansen finns att desto längre och djupare forskaren kommer i sin analys, inser 
att det ”typiskt fallet” istället är ett ”extremfall”:  
 

- we may not always appreciate the nature and significance of a case until we have 
subjected it to detailed scrutiny (Bryman 2012:71) 

 
3.2.1 Val av fall - Skånebilden 
 
Det fall som har valts för den här studien är Skånebilden som är en sammanställning över 
Skånes gemensamma utgångspunkter i Sverigeförhandlingen. Det är med andra ord ett resultat 
av regionala förhandlingar som har mynnat ut i en konsensus om höghastighetsbanan, 
Skånebanan, Västkustbanan, Öresundsmetron och HH-förbindelsen. Det finns flera 
motiveringar till varför just Skånebilden valdes. Till att börja med ämnar denna studie att 
studera om regionala förhandlingar påverkar den regionala utvecklingen när kommunerna och 
regionorganet försöker nå en konsensus. Sverigeförhandlingarna utgör ett analytiskt fruktbart 
fall då det tar förhandlingar inom planeringen till sin spets, där staten, regionerna och 
kommunerna tillsammans försöker finna ett gemensamt intresse för resultatet på såväl nationell, 
regional som lokal nivå. Processtiden för Sverigeförhandlingen har pågått mellan 2015 och 
2017 vilket har gjort att en mängd olika dokument har producerats under tidsperioden. 
Skånebilden kan representera vad som i Statliga utredningar kallas ”regional fysisk planering”, 
det vill säga att en regional plan tas fram som inte enbart fungerar som en strategi utan som en 
kombination av strategi och fysisk plan.  
 
Av tidsmässiga skäl kan inte den här studien fokusera på hela Sverigeförhandlingen utan har 
valt att ”zooma” in på Skåne och Skånebilden. Anledningen till detta har varit för att det i media 
har speglats som en ”lyckad förhandling” där en konsensus kunde nås relativt snabbt och 
smärtfritt. Det uppstår dock frågetecken kring processen när jag läser hur kommunerna i Skåne 
har enats, vilket väckt flera frågor. Till att börja med beskrivs det i Skånebilden att:  
 

- Vi, de sju skånska tillväxtmotorerna/regionala kärnorna och Region Skåne, har inför 
Sverigeförhandlingen enats kring ett antal utgångspunkter som är viktiga för hela Skåne 
(Skånebilden 2015).  

 
Går det inte att förhandla med alla 33 kommuner i Skåne? Betyder det att de sju 
tillväxtmotorerna representerar de andra kommunerna i den regionala förhandlingen? Eller 
betyder det att Region Skåne representerar de andra kommunerna i förhandlingen? Vem har 
rätt att definiera vad som är viktigt för hela Skåne? Vad är viktigt för hela Skåne? Frågorna är 
många och det blir upp till analysen att se om det finns någon förklaring. 
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Vad är detta för typ av fall?  
 
Skånebilden är svårt att placera in i någon av Yin (2009) kategorier. Om vi återvänder till kap 
1 Inledningen framgick det att Småland, den region som ligger bredvid Skåne, har haft problem 
med att enas om en enad syn i regionen medan Skåne har haft det problemfritt. Blir Skånebilden 
i så fall ett extremt eller unikt fall? Eller är Småland ett extremt eller unikt fall som inte lyckats 
enas om en riktning? Är det för att de inte tillhör någon av Sveriges storstadsregioner? Blir 
Skånebilden med det ett representativt eller typiskt fall för förhandlingar i storstadsregioner, 
där det är ”lättare” att enas i en riktning? Eller kan Skånebilden vara ett längsgående fall där 
olika infrastrukturförhandlingar har pågått enda sedan kommunerna började nysta om 
Öresundsbron? 
 
Jag har valt Skånebilden för att den i första hand kan vara ett representativt fall för att 
kommuner och regionorganet ständigt måste förhandla inom regionen. Det svenska 
planeringssystemet sätter de formella ramarna för hur den regionala planeringen ska agera i 
regionen. Kommunerna, med det kommunala planmonopolet, hanterar planeringsfrågor och 
beslut som berör deras administrativa gränser och medborgare. Staten stiftar lagar, leder 
offentliga utredningar medan Länsstyrelsen företräder statens intressen i länen. Det regionala 
organet som befinner sig mellan dessa två nivåer agerar regional dialog, 
kunskapsspridare/kunskapsgenerator, finansiär och processledare för den regionala 
utvecklingen. Utan en formell ställning att påverka mark- och vattenexploateringen kan jag 
enbart anta att den istället måste driva den regionala utvecklingen inom ramen för förhandling. 
Skånebilden och Sverigeförhandlingen möjliggör en analys av hur förhandlingar i regionen går 
till och hur kommunerna och regionorganet når en konsensus.  
 
Förhåller sig Skånebilden till vad Denscombe (2016) menar är ett ”lämpligt fall”? Både ja och 
nej. Det är en geografisk avgränsning men inte helt fristående. Till att börja med har 
Sverigeförhandlingen pågått samtidigt i de berörda delarna av Sverige under tidsperioden 
2015–2017. Skånebilden kan beskriva som en mindre, men också viktig, del i den stora 
förhandlingen då regionen tillhör en av de tre storstadsregionerna. Helsingborg-
Helsingörförbindelsen och Öresundsmetron är ett transnationellt samarbete mellan Skåne och 
Själland, trots detta är de en del av Sverigeförhandlingen. Även här är inte Skånebilden helt 
fristående, vilket gör det svårt att studera Skånebilden som helt isolerad från andra kontexter.  
 
3.2.2 Datainsamling – dokument 
 
Den primära datakällan för denna studie har utgjorts av dokument. Anledningen till att använda 
dokument som datakälla är för att det kan innehålla ett värde som överstiger dess bokstavliga 
innehåll (Denscombe (2016:319) och att detta värde kan ha ”fångats” in och sparats i ett eller 
annat dokumentformat (ibid:320). Med andra ord speglar texter både medvetna och omedvetna 
föreställningar (Bergström & Boreus 2012). Olika dokumentformat kan vara statspublikationer, 
dagstidningar, tidskrifter, mötesprotokoll/minnesanteckningar och webbplatser/internet mm.  
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Att använda dokument som datakälla medför dock ett dilemma – dess validitet. Denscombe 
(2016:326) menar att forskningen aldrig kan acceptera dokumentära källor ”som de är” utan 
deras validitet måste fastställas. Denscombe (ibid) pekar på att det finns fyra grundläggande 
kriterier som kan hjälpa forskaren att fastställa dem: Autenticitet, är dokumentet äkta och 
ursprungligt? Representativt, är dokumentet typiskt för sitt slag? Innebörd, är innebörden tydlig 
och entydig samt finns det undermeningar?  Trovärdighet, I vilket syfte skrevs dokumentet? 
Vem skrev det? När skrevs det och i vilken social kontext?  
 
Inom diskursanalyser kan dock Denscombes (2016) kriterier betraktas som irrelevant. Den här 
studien tar sin utgångspunkt i poststrukturalismen och socialkonstruktivismen vilket gör att alla 
former av dokument som berör forskningsfrågan eller fallet kan ses som relevanta, därför alla 
gör anspråk på att säga något om verkligheten. Det går inte att skilja på en statlig utredning och 
en veckotidningsartikel i fråga om vad som anses vara ”mer äkta”, för även om det sker med 
olika medel och på olika sätt, är de på en och samma gång konstruerade och konstruerande, och 
med det så likställer diskursanalyser allt material, oberoende vilken social status den har 
(Börjesson & Palmblad 2007:17). Detta gör självklart inte att jag som forskare förnekar att visa 
dokument kan ha en större inverkan än ett annat, eller att dokument kan förfalskas, men det blir 
upp till analysen i sig att blottlägga dokumentens påverkan på den regionala utvecklingen.  
 
3.2.3 Datainsamling för denna studie 
 
Denna studie har utgått från 27 olika dokument som omfattat ungefär 1000 sidor. Dokumenten 
är fördelade på en statlig utredning [SOU], sju styckena nyttoanalyser, två direktiv, en 
trafikutredning, fjorton styckena tidningsartiklar, en metod- och redovisningsrapport och ett 
regionalt dokument.  
 
Själva insamlingen av data ska förstås som en ”snöbollseffekt”, det vill säga insamlingen har 
utgått från ett dokument för att sedan följa intressanta ”spår” som antingen har hänvisats till i 
dokumenten eller aspekter som lyfts i det specifika dokumentet. Med utgångspunkt i den 
statliga utredningen och det regionala dokumentet har studien följt upp och samlat in de 
dokument som omnämnt ovan, exempelvis beskrivs det i den statliga utredningen att: ”Grunden 
för insamlandet av underlag har varit att den part som är ansvarig för en viss fråga även tar fram 
det underlag som behövs. I slutet av 2015 skickade kommuner och regioner in underlag till 
Sverigeförhandlingen i form av traditionellt planeringsunderlag samt nyttoanalyser med 
kvantitativa och kvalitativa uppgifter om vilken nytta en viss infrastrukturåtgärd kunde medföra 
för kommunen eller regionen”. Något som gjorde att nästkommande steg i 
dokumentinsamlingen blev att samla in de skånska aktörernas nyttoanalyser. På detta sätt har 
studien ”följt” och analyserat hur diskurser uppkommit, synliggjorts och kolliderat i 
förhandlingen, genom att studera de dokument som togs fram i samband med Skånebilden. 
Dokumenten följer dock inte en kronologisk ordning utan är avgränsade till dokument som 
primärt togs fram 2015, då aktörerna enades kring Skånebilden och skickade in nyttoanalyser. 
Tidigare dokument är från 2014 då Sverigeförhandlingen inleddes och senare dokument är från 
2016–2017 då bland annat Sverigeförhandlingen lämnade in sitt slutbetänkande till Regeringen. 
Nästkommande kapitel kommer att presentera empirin.  
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3.3 Studiens empiri 
 
Den här studien har varit intresserad av att studera en regional förhandling med fokus på hur 
den formas, konsensusenskapandet inom förhandlingen och eventuella implikationer 
konsensusen kan få på den regionala utvecklingen. Valen av dokument som samlats in och 
utgjort studiens empiri har därför styrts av studiens forskningsfrågor och metodval. De 
”intressanta spår” som nämnts ovan har varit diskurser och de dokument som insamlats har 
legat till grund för att följa, samt synliggöra, diskurserna. Hur diskursanalysen har applicerats 
på empirin redogörs under kap 3.4 Diskursanalys som metod och 3.5 Diskursanalys av empirin.    
 
3.3.1 Direktivet, Sverigeförhandlingen, förhandlingsmetoden som applicerades och 
trafikverkets spårdragningar. 
 
Den här delen ämnar att presentera Slutrapport från Sverigeförhandlingen – Infrastruktur och 
bostäder – ett gemensamt samhällsbygge samt de dokument som, från statligt håll, togs fram i 
samband med Sverigeförhandlingen. I direktivet  (2014:14) från den svenska regeringen gavs 
”förhandlingspersonen”, det vill säga den ansvariga utredaren från regeringen, i uppdrag att 
bland annat identifiera och analysera behoven av åtgärder i infrastrukturen i Stockholms län, 
Västra Götalands län och Skåne län. Vidare skulle förhandlingspersonen ingå 
överenskommelser med berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i länen. 
Slutligen skulle initiativ tas till att föra samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse.  
 
Utgångspunkten i förhandlingen var att finna ett gemensamt intresse för resultat på både 
nationell, region och lokal nivå (SOU 2017:38). Den förhandlingsmodell som skulle komma att 
användas fick namnet ”värdeskapande förhandlingsmetod”. Förhandlingsmodellen skulle utgå 
från att aktörer med gemensamma intressen men med olika ansvarsområden skulle samordnas 
i ”syfte att det sammanlagda resultatet totalt sett skulle bli större än partens enskilda delar” 
(ibid:40). Själva modellen skulle baseras på vilka ”nyttor” som en infrastrukturinvestering 
skulle medföra i en kommun eller region. För att möjliggöra en förståsele kring vilken nytta en 
investering skulle få publicerades 2015 rapporten Metoder Och Redovisning Av 
Nyttoberäkningar I Sverigeförhandlingen. I rapporten gavs en redogörelse för hur en nytta 
skulle förstås i förhandlingen. Under samma år publicerade Trafikverket rapporten: Trafikering 
med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö där olika linjedragscenarier togs 
fram för vilka vägar höghastighetståget kunde ta igenom Sverige. 
 
De dokument som omnämnts ovan analyseras under kapitlet 5.1 Diskursen Värdeskapande 
förhandling och 5.4 Förhandlingen om höghastighetståget. 
 
3.3.2 Skånebilden, nyttoanalyser och mediabevakningen kring den skånska 
förhandlingen 
 
Denna del ämnar presentera Skånebilden samt de dokument som, från regionalt och lokalt håll, 
togs fram i samband med den regionala förhandlingen. Under 2015, på begäran av 
Sverigeförhandlingen (SOU 2017:41), tog sex skånska kommuner fram rapporterna:   
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- Helsingborgs stads underlag till Sverigeförhandlingen,  
- Nyttoeffektsbedömning och intressentanalys av en stambana för höghastighetståg 

[Hässleholm och Kristianstad]  
- Sverigeförhandlingen - Höörs kommuns nytta av höghastighetsjärnväg till Malmö 
- Europaspåret – Kompletterande bedömning av nyttor ur Sverigeförhandlingens 

perspektiv samt förutsättningar för godstrafik [Landskrona] 
- Underlag och nyttoanalys inför Sverigeförhandlingen [Lund] 
- Malmö stads kunskapsunderlag till Sverigeförhandlingen - Nyttobeskrivningar till följd av 

höghastighetstågsutbyggnad och storstadssatsningar 
 
Rapporterna presenterar olika planeringsförslag samt argument för vilka nyttoeffekter som en 
infrastruktursatsning skull få i både kommunerna och regionen. Region Skåne tog även de fram 
en rapport till Sverigeförhandlingen: Region Skåne och Sverigeförhandlingen. Rapporten var 
en nyttoanalys som hade baserats på en överenskommelse om vilka skånska planeringsförslag 
som skulle presenteras till Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen hade slutits mellan 
Region Skåne och kommunerna Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad och 
Ystad. Överenskommelsen publicerades i dokumentet Skånebilden – Våra gemensamma 
utgångpunkter. Överenskommelsen fick en mediabevakning och ett flertal tidningsartiklar 
publicerades i samband med den skånska förhandlingen: 
 

- Kommunledningskonferens i Kristianstad. Hämtad från Kommunförbundet Skånes 
hemsida,  publicerad 18 mars 2015 

- Här ska höghastighetståget stanna i Skåne. Sydsvenskan 26 juni 2015 
- Skåne överens om infrastruktursatsning. Kristianstadsbladet 28 juni 2015 
- Skåne står enat – men Landskrona ger inte upp hoppet om sundsförbindelsen. 

Sydsvenskan 28 juni 2015 
- Analys: ”kan bli en dyr erfarenhet”. Sydsvenskan 28 juni 2015 
- Vad vill regionen om snabbtågen?. Smålandsposten. 13 augusti 2015 
- Skånsk oenighet om nya snabbtåg. Sydsvenskan 6 oktober 2015 
- Ingen höghastighetsbana för Helsingborg. Sydsvenskan. 9 december. 2015 
- Politiker: Sydöstra Skåne är tomt på kartan. Ysta Allehanda 22 juni. 2016 
- Landskrona fortsätter slåss för tunneln till Köpenhamn. Helsingborgs dagblad 8 

januari 2017 
- Sverigeförhandlingen: Inte kört än för Landskronatunnel. Helsingborgs dagblad 8 

januari 2017 
- ”Anmärkningsvärt att inte Europaspåret ges en chans. Dagens Samhälle 28 augusti 

2017 
- ”En HH-förbindelse löser inga problem. Den tycks bara vara en symbolfråga.”. 

Sydsvenskan 9 december 2017 
 
Majoriteten av tidningsartiklarna publicerades under 2015 då de skånska kommunerna och 
regionorganet förhandlade om vilka förslag som skulle få representera Skåne. Andra artiklar 
publicerades under åren 2016 och 2017. I tidningsartiklarna redogörs flera argument kring 
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varför vissa kommuners, och inte andras, planeringsförslag fick vara en del av 
överenskommelsen. Tidningsartiklarna redogör även vad som hände med det skånska 
samarbetet efter överenskommelsen och vilka konsekvenser den fick. En tidningsartikel har 
använts från Danmark: Klar til kamp om Ring 5. Lokalavisen 20 januari 2011. Tidningen ger 
ett Danskt perspektiv på sundsförbindelsen HH-förbindelsen, vilket var ett av 
planeringsförslagen i Skåneförhandlingen.  
 
De dokument som omnämnts ovan har analyserats under kapitlen 5.2 Diskursen Skånebilden, 
5.3 Förhandlingen om sundsförbindelsen, 5.4 Förhandlingen om höghastighetståget och 5.5 
Skånebilden – En specifik diskurs om vad som är bäst för ”hela regionen” 
 
3.4 Diskursanalys som metod 
 
Som ett första avstamp till argumentet för metodvalet vill jag tillskriva att diskursanalys gör det 
möjligt att studera ett fenomen utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv. Diskurser kan sägas 
skapa ramar då de konstruerar ett specifikt synsätt som utesluter andra. Vårt sätt att planera 
städer och regioner, förståelsen för vad god planering eller god regional utveckling är, eller att 
ta politiska planeringsbeslut kommer alltid göras inom ramen för strukturer, med andra ord 
diskurser. Anledningen till att just diskursteorin har valts är för att, det i min mening, korrelerar 
med Foucaults förståsele av makt, sanning och normalisering. Makt är vad som håller en diskurs 
stabil, sanningen är vad som gör att diskursen kan upprätthållas och normalisering är vad som 
gör att diskursen kan uppkomma.  
 
Med utgångspunkt i de tre forskningsfrågorna Hur formas regionala förhandlingar? Hur når 
det regionala organet och kommunerna fram till en konsensus i en förhandling? Vilka 
implikationer eller konsekvenser kan en konsensus få i en regional förhandling? och den 
metodologiska utgångspunkten att planeringsdokument och planeringsförslag är ett resultat av 
omväxlande diskurser, att de kan representera en diskurs,  men att det kan finnas flera diskurser 
inom samma dokument/planeringsförslag, ger diskursanalysen mig som forskare en möjlighet 
att studera vilka diskurser som kan ha format förhandlingen. Hur diskurserna påverkade 
konsensusskapandet och om det eventuellt lett till några implikationer i regionen. 
 
3.4.1 Språkets konstruktion – hur en diskurs skapas lingvistiskt 
 
Den insamlade empirin utgörs av texter och för att kunna applicera diskursteorin på text 
behöver den först ges en metodteoretisk förklaring. En diskurs i det lingvistiska perspektivet är 
en fixering av betydelse inom en bestämd domän, där det etableras en totalitet genom 
uteslutning och reducering av möjligheter för att skapa entydighet. Inom diskursen finns tecken, 
eller ord, som benämns som moment vilket anknyter till en nodalpunkt, ett priviligierat tecken 
kring vilket andra tecken får sin betydelse och ordnas. Momenten fixeras i sin betydelse genom 
artikulation, en relation som uppstår mellan olika tecken och nodalpunkten, vilket ger tecknen 
en betydelse inom diskursen. Jörgensen & Philips (2000:33) menar exempelvis att kroppen, 
inom läkemedelskonsten, är en nodalpunkt kring vilket tecken som vävnad, symtom och 
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sjukdom får sin betydelse fixerad. Inom samhällsplaneringen kan vi exempelvis förstå just 
tecknet ”planering” som nodalpunkt som får sin betydelse genom att artikulera med exempelvis 
”framtiden”, ”utveckling” , ”detaljplan” och ”planmonopolet”.  
 
En diskurs konstituerar sig dock alltid i förhållandet till det som den utesluter, alltså i 
förhållande till det diskursiva fältet, den reservoar av betydelsetillskrivning som tecken haft 
eller har i andra diskurser men som ignoreras i den specifika diskursen. Dessa tecken kallas 
element. Element är tecken som ej fått sin mening fixerad, de är med andra ord mångtydiga. 
Om vi återvänder till exemplet där planering var nodalpunkten. Planering som tecken kan i en 
ekonomisk diskurs ge andra tecken, som skatt, en betydande mening genom en artikulation, 
vilket gör att det utesluter samhällsplaneringens betydelsefixering av planering och det element 
som blivit moment i den diskursen. Med de ovangivna begreppen menar Jörgensen & Philips 
(2000:29) att: 
 

- En diskurs försöker göra element till moment genom att reducera deras mångtydlighet 
till entydighet. Med diskursteoretiska begrepp är diskursen en tillslutning, ett tillfälligt 
stopp i teckens betydelsebildning. Men tillslutningen är aldrig fullständig: `Övergången 
från element till moment är aldrig helt avslutad2. Den entydiga diskursen kan aldrig 
fixeras så fullständigt att den inte kan undergrävas och förändras av det diskursiva fältets 
mångtydlighet.  

Skillnaden mellan en nodalpunkt och ett element/moment kan ibland te sig svår att skilja då det 
är i en bestämd diskurs det får sin betydelse. I en diskurs kan ett tecken vara ett element och i 
en annan diskurs kan samma tecken vara ett moment. Diskursteorin använder sig av begreppet 
flytande signifikanter för att beteckna det element som har en hög grad av öppen tillskrivning 
av olika betydelser. Nodalpunkterna kan även dem vara flytande signifikanter, men medan 
begreppet nodalpunkt hänvisar till en kristalliseringspunkt i den enskilda diskursen, hänvisar 
begreppet flytande signifikant till den kamp om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser 
(Jörgensen & Philips 2000).   
 
Diskursen strävar efter att avskaffa alla mångtydligheter genom att göra element till moment 
via en tillslutning, ett tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning (Jörgensen & Philips 
2000:34).  Den här strävan lyckas dock aldrig helt eftersom de betydelsemöjligheter som 
diskursen förskjuter till det diskursiva fältet alltid hotar med att destabilisera entydigheten. Alla 
moment förblir därför potentiellt mångtydiga, det vill säga momenten är alltid potentiella 
element. Konkreta artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom 
att fixera betydelsen på bestämda sätt. På grund av den alltid potentiella mångtydligheten är 
varje muntlig eller skriftligt uttryck i viss mån en artikulation eller nybildning, för även om 
uttrycket bygger på tidigare fixeringar av betydelse, alltså bygger på diskurser där tecken blivit 
moment, är ett uttryck aldrig bara en upprepning av något redan etablerat (Jörgensen & Philips 
2000:35ff). Varje uttryck är därför en aktiv reducering av betydelsemöjligheter eftersom det 
sätter tecknen i vissa relationer till varandra och inte andra  (Jörgensen & Philips 2000:35ff). 

 
                                                 
2 ´Laclau & Mouffe 1985 (refererat i Jörgensen och Philips 2000) 
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Antagonism, hegemoni, ekvivalens- och differentialkedjor inom diskursteorin 
 
Vad som kan sägas genomsyra diskursteorin, och hur den än används som metod, är konflikt 
och kamp. Ingen diskurs kan etableras totalt. Den befinner sig alltid i konflikt med andra 
diskurser som försöker definierar vår sociala verklighet annorlunda. Diskursteorins begrepp för 
konflikt är antagonism och antagonismen uppstår när diskurser stöter ihop (Jörgensen och 
Philips 2000:47ff). En annan förståelse av antagonism inom diskursteorin kan vara Torfing 
(1999:305) som beskriver begreppet antagonism [social antagonism] som det som exkluderar 
alla andra element och skapar entydighet i diskursen:  
 

- The unity of a discourse is established by social antagonism. Social antagonism is a 
result of the exclusion of discoursive elements, the differential character of wich is 
collapsed throughe their articulation in a chain of equivalance  

 
Ekvivalenskedjor, som benämns i citatet, betecknar element som har en ”enformighet” (Torfing 
1999:305) eller är betydelsefulla för olika diskurser (Jörgensen & Philips 2002:43):  
 

- Gemensamt för knuttecknen [nodalpunkter] är nämligen att de är tomma tecken; de 
säger nästan ingenting i sig själva innan de genom ekvivalenskedjor sätts i förbindelse 
med andra tecken som ger den innehåll (Jörgensen & Philips 2000:57ff) 

 
Med andra ord är ekvivalenskedjor det som binder samman vad diskursen är för något. I motsatt 
till ekvivalenskedjor finns differentialkedjor vilket betecknar vad diskursen inte är för något 
(Torfing 1999:125ff). Ett exempel för ekvivalensdejor inom planeringsdiskuren om vad ”god 
planering” är idag kan vara förtätningsidealet som sätter ”god planering” i relation till täta 
städer, miljövänligt, cykel- och gångvägar. Samma exempel med differentialkedjor blir då att 
reducera bort vad som inte förknippas med ”god planering” som miljonprogrammet, urban 
sprawl, bilism etc. Med andra ord tillskriver ekvivalenskedjor ”positiva” värden medan 
differenskedjor reducerar bort vad som anses vara ”negativa” värden. 
 
Antagonismerna, eller konflikterna, upplöses genom en hegemonisk intervention, en 
artikulation som genom en kraft återupprättar entydigheten (Jörgensen och Philips 2000:48). 
Hegemoni ska dock inte direkt kopplas ihop med diskurs, de liknar varandra i den meningen 
att de båda fixerar element till moment, men en hegemonisk intervention genomför fixeringen 
tvärs över de diskurser som ligger i konflikt, eller med diskursteoretiska ord: antagonistiskt 
kolliderar. Den hegemoniska interventionen har ”lyckats” om en enda diskurs åter dominerar 
där det tidigare rådde konflikt, och antagonismen är därmed upplöst (Jörgensen & Philips 
2000:48).  
 
3.4.2 Tillvägagångsätt 
 
Det som är författat ovan kan ses som förvirrande för en person som aldrig läst ett ord som 
Laclau och Mouffe skrivit, men diskursteorin, i min tolkning, var aldrig riktigt tänkt att vara en 
fullt utvecklad metod. Istället var tanken med deras författarskap att producera teoriutveckling. 
Teorins mål är att förstå den sociala världen som en diskursiv konstruktion, vilket inbegriper 
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att alla sociala fenomen kan bli analyserade med diskursanalytiska verktyg (Jörgensen & 
Philips 2000:24). Problematiken med Laclau och Mouffe teori, som de utvecklade den, är att 
den är mer riktad mot de mer abstrakta fenomenen istället för det mer konkreta. Jörgensen och 
Philips (2000:49) menar dock att det är fullt möjligt att använda deras teori och koncept på 
detaljerade empiriska analyser, forskaren behöver bara ha lite fantasi. Givet den metodteorietisk 
förklaring följer nu en genomgång av vilka metodverktyg som jag har använt i studien.   
 
Nodalpunkt – Tecken som organiserar en diskurs 
 
För att kunna identifiera diskurserna, har jag behövt förstå vad som organiserar den. Därav har 
denna analys använt sig av verktyget för knutpunkter: Nodalpunkt. Ett exempel inom 
planeringsdiskursen kan vara ”kommunikativ planering” kring vilket andra tecken artikulerar 
sin mening: samråd, deleberativ demokrati etc. 
 
Element – Tecken vars mening tas i anspråk i diskursen 
 
I textdokumentet får vissa tecken sin mening fixerad genom att de sätts i relation till 
nodalpunkten. Det hade inte gått att förstå vad diskursen innehåller utan att förstå vilka tecken 
som har en relation till varandra.  Därför har jag använt mig av verktyget element för att 
identifiera tecken som får sin mening fixerad i diskursen.  
 
Ekvivalenskedjor och differentialkedjor - Sättet som visar hur element är kopplade till varandra 
och nodalpunkten, respektive inte  
 
Det har dock inte räckt med att enbart förstå innehållet. För att kunna identifiera den har jag 
även behövt förstå hur diskursen är organiserad. Därför har jag använt mig av verktyget: 
Ekvivalenskedjor [vad diskursen är] och differentialkedjor [Vad diskursen inte är]. Ekvivalens- 
och differentialkedjor är två begrepp som, enligt min mening, sammanfaller med Foucaults 
förståelse av normalisering. Ekvivalenskedjor blottlägger vad som i diskursen observeras vara 
normalt och följa ”normen” kontra differentialkedjor som betecknar vad som i diskursen anser 
vara onormalt och normbrytande. Med andra ord tillskriver ekvivalenskedjor ”positiva” värden 
medan differenskedjor reducerar bort vad som anses vara ”negativa” värden. 
 
Själva huvudsyftet med ekvivalenskedjor kan sägas vara att studera varför nodalpunkten får en 
mening och varför den inte får en mening. Med andra ord har jag studerat hur element alltid 
etableras relationellt, i förhållande till något som de inte är. Kommunikativ planering som 
nodalpunkt är relativt meningslös om den inte artikulerar med andra element som 
”medborgardialog” och ”samråd”. Kommunikativ planering sätts dock i motrelation till vad det 
inte anses vara genom element som: rationell, expertstyrd och prognosstyrd etc. med andra ord 
utesluts dem genom en differentialkedja.  
 
Jörgensen och Philips (2000:58) betonar dock vikten av att inte utesluta icke-lingvistiska 
praktiker och objekt som, enligt diskursteorin, är en del av diskurserna. Så med kommunikativ 
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planering knytts även forum och lokalen som samråden äger rum inom och offentliga platser, 
vilket gjort att jag även sett fysiska objekt som element i diskursen. 
 
Flytande signifikanter -  Tecken som är särskilt öppna för olika betydelser 
 
Ett element kan aldrig vara absolut och permanent, utan är alltid, likt ovan, relationellt etablerad 
i förhållande till något som det inte är. I en annan diskurs kan elementen ha en annan 
organisering av tecken, vilket gör att verktyget flytande signifikant har använts i denna analys. 
Begreppet har använts för att identifiera element som har en hög grad av öppen tillskrivning av 
olika betydelser. Exempelvis ”utveckling”, ett begrepp som snabbt kan få olika betydelser och 
mening beroende på diskurs: regional utveckling, lokal utveckling, hållbar utveckling, 
ekonomisk utveckling etc. Att identifiera flytande signifikanter har även hjälpt analysen att 
blottlägga konflikter mellan diskurser som alla kämpar att ge den flytande signifikanten 
mening. Vad händer exempelvis med betydelsetillskrivningen av utveckling i en diskurs om 
lokal utveckling kontra en regional utveckling? 
 
Antagonism/Agonism –konflikt mellan diskurser 
 
Antagonism har i den här studien använts som verktyg för att beskriva när två eller flera 
diskurser står i konflikt med varandra. Det kan exempelvis vara två olika uppfattningar om vad 
den ”bästa utveckling” är i den regionala förhandlingen. Verktyget antagonism har utgått från 
Mouffes perspektiv på hur det skapas en vi-mot-dem relation, det vill säga. ”vi” blir vän och 
”de” blir fiender när kommunerna och det regionala organet försöker nå konsensus i 
förhandlingarna.  
 
Agonism, Mouffes begrepp för ”motståndare”, har även applicerats i studien för att blottlägga 
diskurser som får samexistera. Exempelvis i en diskurs om regional utveckling kan en diskurs 
om ekonomisk utveckling få samexistera med en diskurs om ekologisk utveckling utan att de 
uppstår en vi-mot-de-fientligrelation. Utan att de är två diskurser som har erkänts legitima och 
inte hotar sammanhållningen.  
 
Hegemoni - diskurser som inte utmanas 
 
Hegemoni har i den här studien använts som ett verktyg för att analysera diskurser som har 
cementerats och knappt utmanas av andra diskurser. Hegemoni har utgått från Mouffes 
perspektiv att det vi tar för givet är hegemonier. Hegemoni ska även förstås som Foucaults 
sanningsregim, det vill säga något som framstår som en ”sanning” om vad som exempelvis är 
”bäst för den regional utveckling”, kontra vad det inte är.  
 
Diskursiv förståelse  
 
I uppsatsen används begreppet Diskursiv förståelse. Begreppet inbegriper att en förståelse är 
konstruerade av en specifik diskurs. ”Vi har vetat länge att HH-förbindelsen är rätt för Skånes 
utveckling”.  Citatet är en diskursiv förståelse då den är betingad av en konstruerad sanning, 
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där en subjektiv tolkning av verkligheten framstår som något objektivt. Ingen kan med säkerhet 
veta att HH-förbindelsen är objektivt rätt. Det är enbart subjektivt. 
 
Förskjutning 
 
I uppsatsen används begreppet Förskjutning. Begreppet inbegriper en maktförskjutning i en 
tolkning. Ett exempel från analysen: 
 

- Är detta [värdeskapande förhandling] en tävling för kommunerna? Alltså att den som 
bjuder mest får en station längs höghastighetsjärnvägen? Nej, det är ingen tävling men 
däremot en möjlighet för många kommuner (Sverigeförhandlingen 2016)  

 
- Sverigeförhandlingen är en så kallad "värdeskapande förhandling" (…) Beslut fattas 

utifrån helhetsbilden. Enkelt uttryckt betyder det att de som kan redovisa störst nyttor 
har starkast position i förhandlingen (Skånebilden 2015b)  

 
 
Ur citaten framgår det att det skett en förskjutning av förståelsen kring en värdeskapande 
förhandling. Citaten indikerar att Sverigeförhandlingen artikulerar elementen ”möjlighet” och 
”identifiera” i diskursen, vilket konstituerar förståelsen om en mer likställd 
förhandlingsprocess, där det handlar om att ”identifiera de kommuner som gynnas mest av att 
tågen stannar där”. Skånebilden å andra sidan artikulerar elementen ”redovisa störts nyttor” och 
”starkast position” med deras förståsel av en värdeskapande förhandling och konstituerar en 
mer ”tävlingsinriktad” process 
 
3.5 Diskursanalys av empirin 
 
I den analytiska processen har jag tagit hjälp av Bergström & Boreus (2012) förståelse hur en 
forskare kan analysera empiriskt material inom en poststrukturalistisk diskursanalys. Bergström 
& Boreus utgår från tre analyssteg: Diskursens innehåll, där analysverktygen nodalpunkt och 
element används för att studera diskursen innehåll. Diskursen uppkomst och stabilitet, där 
verktygen ekvivalens- och differenskedjor samt hegemoni används för att studera hur diskursen 
uppkommit och vad som håller den stabil. Diskursen upplösning och instabilitet där verktygen 
flytande signifikant, antagonism och agonism har använts för att studera hur diskurser upplöses 
och vad de är som gör dem instabila. I denna del har även verktyget hegemoni använts för att 
blottlägga hur diskurser riskerar att upplösas när det utmanas av ”rotade förståelser”. 
 
Diskursens innehåll – Vad förhandlingen har innehållit  
 
I det första steget har nodalpunkter och element identifierats. Genom att färgkoda nodalpunkter 
har diskursens ”mitt” kunnat urskiljas. För denna studie har nodalpunkten ”nytta” identifierats 
i det empiriska materialet. I slutrapporten för Sverigeförhandlingen beskriver dokumentet 
exempelvis att ”Utgångspunkten för en värdeskapande förhandling är de nyttor som en 
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utbyggnad av infrastruktur medför”. I denna mening får exempelvis elementen förhandling och 
utbyggnad av infrastruktur sin betydelse fixerad genom nodalpunkten nytta.  
 
Diskursen uppkomst och stabilitet – Hur förhandlingen formades 
 
Under det andra steget har diskursens organisering analyserats genom verktygen ekvivalens- 
och differenskedjor. När nodalpunkten ”nytta” var identifierad kunde analysen inrikta sig till 
vad de olika kommunerna och regionala organet artikulerade med nytta och hur dess samspel 
skapade en förståelse för ett fenomen. I den här studien har förståelse varit ”vad som generar 
nytta och hur nyttan generas”. Ett exempel är: ”Malmö vill peka på olika faktorer som behöver 
hanteras för att få maximal nytta av den nu aktuella satsningen (…) Det paket av åtgärder som 
redovisas i detta underlag ger nyttor både för Malmös storstadsfunktion och 
höghastighetstågssystemets funktion. Detta sker genom Kontinentalbanan med 
persontågstrafik, spårväg i två stråk, Lommabanan, Ystadbanan, Trelleborgsbanan samt 
Öresundsmetro Köpenhamn-Malmö”. I citatet artikuleras elementen Lommabanan, 
Ystadbanan och Trelleborgsbanan genom en ekvivalenskedja och organiserar en diskurs om 
vad Malmö stad anser generar nytta. Paket som beskrivits ovan består av olika planförslag, 
vilket gör att en del av förhandlingen formas efter förslagen.  
 
Differenskedja har i studien använts för att blottlägga vad aktörerna anser inte artikuleras med 
nyttan. Ett exempel: Vidare menar även Helsingborg att färjetrafiken och fordonstrafiken till 
och från färjorna har en negativ inverkan på både Helsingborg och Helsingör: ”Helsingborg 
påverkas mer än andra hamnstäder framför allt på grund av hamnens placering nära 
stadskärnan. En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör minskar väsentligt belastningen på 
luftmiljön i Helsingborg”. Här utesluts elementen ”färjetrafik” och ”fordonstrafik (till och från 
färjan)”, genom differenskedjor, med nyttan och blir med det inte en del av diskursen om vad 
som generar nytta. 
 
Diskursen upplösning och instabilitet – Motsättningar och implikationer [in]om förhandlingen 
samt konsensusen 
 
Som ett tredje steg i analysen har verktygen flytande siginifikant, antagonism och agonism 
använts för att studera vad som händer när två diskurser kolliderar med varandra i förståelsen 
om vad som generar mest nytta. Ett exempel är: ”Järnvägsförbindelsen Landskrona-
København, kan hantera alla slag av järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och 
regionaltåg. Detta är unikt. De andra studerade alternativen [HH-förbindelsen och 
Öresundsmetron] till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. Den skapar stora restidsvinster 
och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen.”. I citatet utmanar en diskurs två andra.  
Genom att tillskriva en ”ny” förståsel av ett planeringsförslags nytta utmanar den de andra 
planförslagen i förhandlingen. De hamnar här i en antagonistisk kamp där vi (Landskrona) ställs 
mot dem (Malmö och Helsingborg). 
 
I denna del av analysen har också verktyget hegemoni använts för att studera hur diskurser inte 
utmanas. Ett exempel från analysen: ”redan i Sverigeförhandlingens direktivet (Dir. 2014:106; 
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Dir. 2014:113) pekades Malmö ut som en av de storstäder som skulle knytas närmre Stockholm 
och Göteborg [med höghastighetståg]”. I och med att Malmö redan från början pekades ut som 
en stad som skulle få höghastighetståget kunde inte aktörer utmana denna diskurs, vilket gjorde 
den till en hegemoni.  
 
3.5.1 Avgränsningar i dokumenten 
 
I analysen av empirin har det gjorts vissa avgränsningar. En del av empirin utgörs av 
nyttoanalyser, vilket är tekniska dokument. Det innehåller både kvalitativa och kvantitativa data 
om kommunen eller regionen, vilket gjort att studien avgränsats till att enbart studera den 
kvalitativa data som återfinns i dokumenten. 
 
Som en del av Sverigeförhandlingen ingick även Malmö, Lund och Helsingborg i något som 
betecknas som ”storstadssatsningar”. Det vill säga olika satsningar inom utpekade städer som 
skulle ingå i den nationella förhandlingen vilket påverkat utformningen av omnämnda 
kommuners nyttoanalyser. Delarna som behandlar storstadssatsningarna har den här studien 
valt att avgränsa sig från med argumentet att det är en egen förhandling, separerad från 
förhandlingen om Skånebilden, mellan berörda kommuner och utpekade förhandlingspersoner 
från Sverigeförhandlingen. 
 
3.5.2 Aktör och plats 
 
När du läser analysen av empirin ska du skilja på aktör och plats. ”Malmö stad” eller ”Lunds 
kommun” betecknar i analysen aktören Malmö eller Lund, det vill säga de planerare som tagit 
fram materialet och de politiker som tagit beslutet om ett planeringsförslag. ”Malmö” betecknar 
staden eller kommun som geografisk punkt i regionen. ”Hässleholm kommun” representerar 
dock två kommuner: Hässleholm och Kristianstad. I Kristianstads kommuns följebrev till 
nyttoanalysen beskrivs det att ”vår nyttoeffektsbedömning har vi tagit fram i tillsammans med 
Hässleholms kommun, det samlade underlaget är således identiskt med det som Hässleholm 
skickar in3” (Kristianstads kommun 2015:1) 
 

3.6 ”Jag” i analysen och diskurserna 
 
Att nå en objektivitet inom en diskursanalys är omöjligt. Den kvalitativa data som insamlas och 
analyseras görs på basis av forskarens tolkningar och blir med det alltid en subjektiv tolkning. 
Att inte kunna nå en objektivitet är inget unikt för diskursanalyser utan är något som 
genomsyrar alla former av kvalitativa forskningsansatser, vilket har väckt flera frågor om vilken 
inbladning forskarens ”jag” har i tolkningen av data, forskarens möjlighet att ha ett öppet sinne 
för andra tolkningar och överväg,a alternativa och konkurrerande förklaringar (Denscombe 
2016:414).  
 

                                                 
3 Meningsbyggnaden är medfört från det hämtade citatet 
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Denscombe (ibid) menar på att det är omöjligt för en forskare att helt eliminera hens identitet, 
värderingar och övertygelser i analysprocessen, men att det finns två olika sätt att hantera sin 
egen inblandning. Forskaren kan acceptera att hens identitet, värderingar och övertygelser 
spelar roll i produktionen och analysen av data men försöker i den mån det går att distansera 
sig från sina ”normala” vardagliga övertygelser under analysens gång och väntar med att ta 
ställning till sociala frågor så länge forskningen pågår. Med andra ord ”stänger” forskaren av 
sina personliga övertygelser och intar en så opartisk del av analysen som det går. Det andra 
sättet att hantera denna fråga är att forskaren faktiskt argumenterar för att hens identitet, 
värderingar och övertygelser främjar analysen. Ett sådant exempel kan vara feminister som 
hävdar att bara kvinnor kan förstå den verkliga innebörden i faktorer som har att göra med 
kvinnors underordning i samhället (ibid:415).  
 
Men en identitet, värdering eller övertygelse formas av de diskurser som forskaren själv 
befinner sig i. Som forskare behöver jag komma till insikt att jag aldrig kan ställa mig utanför 
mina egna diskurser. För att försöka distansera mig från den data jag analyserar har jag därför 
tagit hjälp av mitt teoretiska ramverk och diskursiva fält. Ens egen verklighetsuppfattning är en 
diskursiv produkt, jag är student inom ett mastersprogram för [strategisk] fysisk planering och 
har med det format en viss form av verklighetsuppfattning. Jag har sedan tidigare en 
kandidatexamen i kulturgeografi och har fortfarande vissa verklighetsuppfattningar av det. På 
ett mer abstrakt plan formas min verklighetsuppfattning av det som i teorin kallas hegemonier, 
det vill säga vad vi exempelvis kallar ideologier. För min del formas mina värderingar 
exempelvis av den liberala demokratin som genomsyrar västvärlden där marknadsideal, 
representativ demokrati och byråkrati tas för givet, vilket det, utifrån min egna teoretiska 
positionering, självklart inte ska göra. Istället har jag, i den mån jag kunnat, intagit Laclau och 
Mouffe poststrukturalistiska perspektiv att allting är kontingent – möjlig men inte nödvändig. 
Alla de diskurser som jag själv befinner mig i, samt de jag studerar är bara tillfälliga sociala 
produkter som kan utmanas och förändras. Det diskursiva fältet [kapitel 4], den oas av 
betydelser som finns, är också min tolkning av forskningsvärlden. Kapitlet används för att bistå 
min analys men den är helt subjektiv och kan också utryckas som en makt/kunskapsapparat. 
Med andra ord är det jag som samlat in kunskapen och jag som tolkat den och redovisat den på 
ett specifikt sätt, vilket gör den kontingent. 
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4. Det diskursiva fältet 

Planeringsprocessen kan sägas vara mer pluralistisk än någonsin, trots detta har vi fortfarande 
ett behov av att ha ”en plan” (Allmendinger (2002:154) och den regionala planeringen erkänner 
oftast regionen som heterogen samtidig som det försöker att formulera breda samsyner, 
gemensamma målbilder och visioner som om den var homogen till karaktären. För planeringen 
kan, likt förhandlingar, förstås som en konsensusprocess, där exempelvis aktörers intressen och 
agendor försöker [sam]spela med analyser (Hulten 2012) eller medborgarevisioner med 
politiska visioner (Åström & Granberg 2009). Oberoende vem som når konsensusen: politiker, 
medborgare, planerare etc. tenderar det att finnas en diskurs om att planering ska vara 
konsensusbaserad. Jag vill dock hävda att en konsensus kan förstås, och nås, på olika vis samt 
forma planeringsförhandlingarna därefter, att kommuners/regionorganets uppfattning av en 
region kan få konsekvenser för hur en regional förhandling formas, samt redogöra för två 
historiska antagonismer/agonoismer som tenderar att finnas i den valda regionen för studien. 
 
4.1 Diskursen planering som konsensusbaserad 
 
Parallellt med den kommunikativa rationalitetens och planeringens uppgång framträdde 
intresset och förståelsen för konsensus, och konsensusskapandet, i planeringsteorin (Innes 
1996:461), vilket mynnade ut i konsensusplanering. Beslut ansågs vara en del av den 
kommunikativa rationaliteten, givet att beslutet var grundat i ett deliberativ konsensusskapande, 
där involverade aktörer, som var likställda och fullt informerade, hade fått fri talan. Något som 
inom planeringsteorin ofta beskrivs som en deliberativ planeringsprocess där syftet är 
identifiera alla intressenter inom ett aktuellt policyområde och ge dem utrymme att komma till 
tals och påverka planbesluten (Healey 1997: 267). Beslut utifrån detta, kommunikativa 
rationalitetsperspektiv, blev legitima för att det baserades på ”goda resonemang” istället för 
makthavande politiker eller aktörer med stark ekonomisk agenda (ibid:461). Problematiken 
med konsensus är dock att avgöra för vem beslutet är legitimt och vem som anser att det är 
legitimt. Ett annat problem är att avgränsa vilka som är ”berörda” eller inte, alla berörs på något 
sätt av planfrågor som gäller bevarande- och exploateringsfrågor av omfattande, långsiktig och 
miljöstörande art (Strömgren 2007:47). Woltjer (2000) beskriver dock, i sin bok Consensus 
Planning The Relevance of Communicative Planning Theory in Dutch Infrastructure Networks, 
att konsensusplaneringens mål är att inkludera alla som berörs av planeringen. 

Planeringsdiskursen blir med detta en form av konsensusskapande och beslutsfattande process, 
inom vilket aktörer eller organisationer med ett intresse för planeringsutfallet kommunicerar 
för att nå en konsensus, ofta bortom den formella planeringen. Woltjer (2000) menar dock att 
en konsensus inte nödvändigtvis betyder att alla aktörer håller med om allt i konsensusen, men 
tillräckligt för att acceptera den. Processen mot en konsensus kan därför förstås och analyseras 
med hjälp av Woltjers (2000) tre exempel: En samarbets- och inlärningsprocess, En 
förhandlingsprocess och En övertalningsprocess. Jag har med hjälp av Woltjers tre synsätt på 
konsensus, försökt spegla vilken typ av planeringsdiskurs som kan tänkas leda till de olika 
konsensustyperna för att visa på hur förhandlingar kan ta olika former, beroende vilken 
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konsensus aktörerna försökt nå.  

4.1.1 Diskursen konsensus som samarbets- och inlärningsprocess – Kommunikativ 
planering 
 
Woltjer (2000:31) beskriver den första konsensustypen som En samarbets- och 
inlärningsprocess, som följer det kommunikativa planeringstänket i den meningen att 
konsensusskapandet baseras på diskussioner och debatter, där valen baseras på en konsensus 
istället för exempelvis teknisk kunskap. Planeringens mål blir här att samla och skapa [ny] 
kunskap genom integrationen med berörda aktörer. Förhandlingen utifrån denna form kan 
beskrivas som ”medlen helgar ändamålet”, det vill säga att genom insamlingen av kunskap, och 
hur den insamlas [olika arenor, plattformar etc.], formar de förhandlingarna och konsensusen 
därefter. 
 
Den akademiska litteraturen har pekat ut fyra ”paradigmskiften” som förändrat vår syn på 
planeringen: planering som fysisk design, planering som rationell beslutsprocess, planering 
som kommunikation och planering efter modernismen (Blücher och Graninger 2006:195; 
Strömgren 2007). Alla dessa kan sägas påverka planeringen på olika vis men kommunikativ 
planering har kommit att influera dagens planeringsdiskurs genom vårt sätt att se på 
planeringen, lagstiftningen och även hur vi försöker uppnå ”god planering”, inte minst de 
regionala organen i Sverige, som i mångt och mycket, utgår från olika dialogperspektiv för att 
nå konsensus i den regionala planeringen. Strömgren (2007) skriver i in avhandling att: 
 

- ”Det har hävdats att den kommunikativa definitionen av planering är så omvälvande 
och ny att den utgör ett paradigmskifte i relation till det tidigare ”positivistiska” och 
”modernistiska” planeringstänkandet.” (ibid:46) 

Sedan 1970-talet har en förståelse för kunskap och handling, inom planeringen, förändrat 
diskursen inom planeringsteorin vilket givit upphov för inte enbart kommunikativ 
planeringsteori men även argumenterande och tolkande planeringsteori.  Healey (1997 s.28ff) 
menar att det härrör ur en (om)tolkning av relationen mellan kunskap och handling. Kunskap 
och värderingar har ingen objektiv existens som vetenskapen ska upptäcka utan konstitueras 
istället aktivt genom sociala processer. Planeringen är därmed sociala processer genom vilka 
sätt att tänka, sätt att värdera och sätt att agera aktivt konstrueras av deltagarna (ibid:29).  
 
Den kommunikativa planeringen, som tar sin utgångspunkt i Jürgen Habermas idéer, myntades 
av Friedmanns (1987) kartläggning och upptäckt av fyra olika alternativa planeringstraditioner 
som utvecklades sida vid sida med diskursen planering som rationell beslutsprocess: Social 
reform, Policy analysis, Social learning, Social mobilization. Av de fyra var det Social learning 
som skulle komma att influera, inte bara planeringsteorin, men även förståelsen om ett behov 
av dialektiska förhållanden mellan kunskap och handling inom planeringen. Istället för att förstå 
planeringen som rationell och baserad på expertstyrd kunskap bjöds medborgaren in i 
planeringsdiskursen. Utifrån social learning behövde planeringen ske med aktiv medverkan av 
de människor som var direkt berörda av den planerade politiken, där planerare och klienter 
försökte lära sig av varandras erfarenheter genom ett dialogperspektiv (Nyström 2003:88). 
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Inom den regionala planeringen behöver vi dock ”zooma” ut ett steg. Det är inte medborgarna 
som står i centrum utan kommunerna i sin helhet, det vill säga att det regionala organet inte kan 
agera på kommunernas vägnar utan måste göra det tillsammans med kommunerna. Det betyder 
självklart inte att medborgarna per automatik sätts i skymundan, utan istället att kommunernas 
beslut i regionala frågor är grundat i kommunens uppfattning om ”vad som är bäst” för deras 
invånare.  
 
4.1.2 Kommunikativ planering som utopi? 
 
Strömgren (ibid:240–42) hävdar att den representativa demokratin har sedan 1921 fram till idag 
varit den norm som dominerat planeringen, men att den blivit utmanad av diskurser som menar 
att medborgare bör ha ett direkt inflyttande i planeringen. Plan- och bygglagen, som kom till 
1987, gjorde visserligen planeringen ”mer deliberativt demokratisk” genom införandet av 
exempelvis samråd. Politikerna var dock eniga om att ett sådant ökat inflytande inte fick utmana 
den representativa demokratin, samråden syftade till att förbättra de förtroendevaldas 
beslutsunderlag och göra det lättare att implementera planbeslut (ibid 240). Under 1990-talet 
försökte den borgliga regeringen överföra beslut om markens användning till enskilda 
markägare. Något som aldrig fick genomslag och diskursen planering som rationell 
beslutsprocess består: 

- Om vi vill förstå varför den i Sverige studerade planpolitiken har dominerats av en enda 
diskurs bör vi således ta hänsyn till att den representativa demokratin har utgjort en stark 
norm i planpolitiken. Utvecklingstendenser mot professionalisering, renodlad 
marknadsstyrning och direkt medborgarinflytande har motverkats. Det har om och om 
igen konstaterats att planering bör vara en politisk verksamhet präglad av representativa 
demokratiska ideal. Fyra av de fem behandlade diskurserna eller ”paradigmen” i 
planteoretisk debatt är oförenliga med en sådan konstant. Återstår gör endast planering 
som rationell beslutsprocess (Strömgren 2007:242)  

Social learning inom svensk planering benämndes under 1900-talet som ”dialogplanering”, 
vilket fick ett visst genomslag under 1970-talet. Dialogplaneringen fick dock aldrig något 
genomslag i Sverige, utan minskade istället under 80- och 90-talet (Nyström 2003:93). Även 
Blücher och Graninger (2006:195–96) pekar på att det är långt kvar till en deleberativ planering. 
Även fast lagen succesivt har skärpt kraven på exempelvis samråd sker besluten inom ramen 
för en representativ demokrati och balansen mellan att låta experter och medborgare få ta lika 
stor del i planeringsdebatten ses fortfarande som en utopi. Något som gör att aktörer inom 
planeringen kan spekulera kring vems röst det är som får genomslag i vårt ”deliberativa 
planerings-paradigm”.  
 
Åström & Granberg (2009:163) menar att under 2000-talet har kommuner uttryckt en allt 
tydligare vilja att engagera medborgarna i politik och planering, men också att det har blivit 
tydligare att många beslutsfattare är ovilliga att ge upp expertisen och den representativa 
demokratins principer. Även fast planeringen följer de deliberativa principerna och samlar in 
medborgarnas röster finns chansens att översättningen från ”informell arena”, det vill säga 
dialogprocesser som går bortom plan- och bygglagen, till den formella arenan hamnar i en 
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”flaskhals”. Åström och Granberg (2009:174–75) beskriver, i sin forskning om Södra 
Älvstrandens stadsomvandling, att medborgare och beslutfattare hade olika uppfattningar om 
vilket ”spel” som ”spelats”. Medborgarna trodde att de skulle få vara en del av beslutsfattandet 
men fick istället vara en del av ett ”offentligt samtal” som utgjorde ”förspel” innan den formella 
beslutsprocessen tog fart, vilket gjorde att beslutfattarna tycks ha ”plockat russinen ur kakan” 
(Åström och Granberg 2009:174ff):  
 

- Följaktligen handlar det om ett mer diffust inflöde som bidrar till ett underlag för den 
vidare planeringen snarare än om ett mer direkt inflyttande över den framtida 
utvecklingen av Södra Älvstaden. Det handlar, som vi uttryckt saken i andra 
sammanhang, mer om att dela problem än om att dela makt” (Åström och Granberg 
2009:175) 

 
Åström & Granberg (2009) och Strömgren (2007) lyfter en intressant aspekt om den 
kommunikativa planeringen och hur svårt det är att rubba vissa normer inom planeringen. 
Politiker och medborgare tenderar att ha olika uppfattningar om vad deras kommunikation ska 
leda till, där medborgarna har haft en tilltro att de ska få ett direkt inflyttande över beslut, medan 
politiker mer ser kommunikationen som ett indirekt inflyttande på beslut. Med andra ord 
tendera de att ha olika uppfattningar om spelreglerna som inte riktigt kommuniceras. Om vi 
lånar Faludis (1973) argument om hur medborgarnas syn användes i den rationella planeringen 
är den relativt lik: [Det säkraste sättet att möjliggöra implementeringen av program är enligt 
Faludi4:] 
 

-  To formulate them in such a way that people regard them as their own because they 
have been invovled in drawing them up (Strömgren 2007:42) 
 

4.1.3 Diskurserna konsensus som förhandlingsprocess och konsensus som 
övertalningsprocess –  Rationell och Pragmatisk planering 
 
En förhandlingsprocess är en process, enligt Wotljers (2000:31ff),  som inbegriper att berörda 
aktörer ”byter” intressen och söker kompensation för bytet. Förhandlingen söker en konsensus 
som gynnar ”alla” [involverade] parter på något viss. Konsensus här baseras på försöken att nå 
en ”win-win-situation”, vilket gör att konsensus, från detta synsätt, kan ta olika former då 
inblandade aktörer ofta ”uppfinner” konsensusen genom att jämföra och byta varandras 
intressen tills en win-win-situation är nådd. En övertalningsprocess är, enligt Wotljers (ibid),  
en process som inbegriper övertalningar där huvudmålet är att låta aktörer bli vana vid speciella 
lösningar, åsikter och synpunkter. Diskussioner som ska mynna ut i en konsensus baseras på 
gemensamma justeringar av inställningar som riktar sig exempelvis mot en specifik 
planeringsstrategi istället för en annan. Övertalningen inbegriper retoriker, marknadsföring och 
maktprocesser som mekanismer för konsensusplanering, vilket kan leda till att det politiska 
intresset för planeringen baseras på maktposition och trovärdigheten hos den som informerar, 
istället för själva kvalitén i informationen. Anledningen till att jag fört samman dessa två är för 
att det kan ses som två sidor av samma mynt i förhandlingen.  

                                                 
4 Faludi, A (1973 referat i Strömgren (2007) 
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Givet att den rationella planeringsdiskursen har [och har fortfarande] haft en tongivande 
funktion i svensk planering pekar Hulten (2012) på att planeringen har genomgått ett skifte från 
planeringsrationalism till finansieringspragmatism. I sin avhandling har Hulten studerat hur 
instrument har använts i investeringsplanering av vägar och järnvägar från 1950-talet och 
framåt med utgångspunkt i att förstå planeringen som en beslutsprocess. Med bilden ovan 
menar Hulten att i vår iver att förstå och förklara komplexa beslutsprocesser fastnar vi i 
förenklade bilder och metaforer. Planering måste förstås utifrån problemlösande 
[Rationalistisk] och konfliktlösande [Pragmatisk] dimensioner (ibid:17).  Hulten menar att i 
kontrast till rationalistiska tankefiguren, där analytiska metoder för beslutprocessen framåt, är 
det förhandlingar mellan olika intressenter som i verkligheten avgör hur, som i hans fall, 
trafikmiljarder ska fördelas (ibid). Besluten återspeglar sen vad som är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt, och vad som är politiskt acceptabelt (ibid:18). För Hulten är rationalism och 
pragmatism två skilda uppsättningar reglar för hur planering kan och bör bedrivas som politiska 
beslutsprocess: 
 

- Sammantaget kan begreppet rationalism beskrivas som en uppsättning institutioner som 
utgår från att beslut ska grundas på kunskap om vilka problem som behöver lösas och 
på vilka åtgärder som bäst kan lösa dem (ibid:25) 

- Pragmatismen kan sammanfattas som en uppsättning institutioner som ger utrymme för 
aktörer att driva sina intressen, t.ex. inom ramen för förhandlingsstrukturer (ibid:26) 

Skillnaden är att pragmatism inte sätter analyser och sökande i centrum för planeringen. 
Problem och lösningar betraktas som givna, och istället handlar beslutsprocessen om att få egna 
problemdefinitioner och åtgärdsförslag accepterad av andra (Hulten 2012:25). Givet det kan 
ibland pragmatism förstås som att ”ändamålen helgar medlen” (ibid:26). Hulten menar dock att 
problemlösande och konflitklösande inslag kan ta sig olika utryck vid olika tidpunkter och vid 
olika sammanhang, samt att det till viss del överlappar varandra men sällan helt (ibid:241). 
Hultens avhandling visar hur pragmatismen ofta blir rationalismens motsats, där planeringen 
egentligen är en process präglad av intressemotsättningar som kan och bör hanteras genom 
förhandling (ibid:240):  

Figur 1 - Två sidor av planeringen som politisk beslutsprocess 
Källa: Hulten (2012) 
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- Aktörerna behöver inte analyser för att veta vad de vill. Arbetet inriktas istället på att få 

genomslag för egna intressen (ibid:240) 

Hulten (2012:58) har likt Strömgren (2007) pekat ut olika former av planeringstänkande, men 
benämner dem som planeringstyper istället för diskurser (Hulten 2012:59-66; 239): 
Teknokratisk rationalism, Kommunikativ rationalism, Ekonomisk manageralism och 
Realpolitisk pragmatism. Planeringstyperna menar Hulten ska förstås som idealtyper av 
planering och det som för honom präglar investeringsplaneringen är realpolitisk pragmatism.   
 
Realpolitik är ett pragmatiskt synsätt som utgår från att realistiska resultat är viktigare än 
moraliska och ideologiska principer. Jämfört med ovan, där deliberation och dialog skapar en 
moraliskt grundad konsensus genom allas lika värde, blir det i det här fallet att en konsensus 
måste nås på realistiska sätt, där exempelvis utbildade förhandlare ”byter intressen” för att nå 
en konsensus. Flyvbjerg (2003:319) menar också att realpolitik kan ses utifrån ett synsätt där 
det är makten som definierar verkligheten. Ofta uppstår det kamp om tolkningsprivilegiet då 
olika aktörer försöker få gehör för sin beskrivning av verkligheten (Hulten 2012:64ff). 
Konsensusen i frågan behöver inte baseras på en ”win-win”-situation utan på enbart en ”win”-
situation för en eller flera aktörer. Hulten menar att ett utmärkande drag för den realpolitiska 
pragmatismen är att aktörer vill försöka åstadkomma förändring som gynnar egna intagna 
ståndpunkter och intressen, där det inte finns några definitiva sanningar och kunskapsunderlag 
betraktas som maktresurser som kan användas för att driva igenom sin enskilda linje (ibid:64). 
Med andra ord tas planeringsunderlag fram för att rättfärdiga olika beslut och aktiviteter snarare 
än att komma fram till objektiva beskrivningar av verkligheten (ibid:65). Kommuner i regionala 
förhandlingar har ett formellt ansvar för sina medborgare och ska enligt lag verka för 
kommuninvånarnas intresse, bilket göra att de med all sannolikhet kommer föra fram lokala 
intressen som gynnar dem i en regional förhandling.  
 
Hulten menar att förhandlingar utgör ett centralt inslag i den realpolitiska planeringstypen.  
I sin avhandling hävdar han att förhandling inte är något nytt fenomen i planeringen, Staten 
försvagades under 1980- och 90-talen, och regionaliseringens inträdde bidrog till att 
förhandlingsplaneringen intensifierade, ofta genom medfinansieringsinstrument som 
exempelvis förskottering. Vad medfinansieringsinstrumenten gjorde dock var att det både 
ökade och förändra inslagen och förutsättningarna av förhandlingarna, där exempelvis 
förhandlingsplaneringen ingick i olika ekonomiska avtal som tvingade fram en formell 
hantering av förhandlingarna. För att kunna medfinansiera något behövdes beslut tas i kommun- 
eller regionfullmäktige, vilket innebar en formalisering av förhandlingsprocessen.  
 
Healey (2009:278) menar, i sin artikel The Pragmatic Tradition in Planning Thought, att 
pragmatismen, inom planeringsteorin, kan förstås som en motreaktion mot traditionella 
teoretiska perspektiv. En uppfattning om att planeringsteorin har blivit alltför upptagen med 
abstrakta koncept medan den praktiska planeringsvärlden har reducerats ner till ”regelföljande 
beteenden” som saknar transformativ potential. Som en motreaktion har vissa teoretiker istället 
börjat fokusera på ”praktisk pragmatism”, förenklat ”vad som fungerar”. Charles Hoch beskrivs 
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av Allmendinger (2002:121) som en av de främsta förespråkarna för pragmatism inom 
planeringen. Hoch betonar att erfarenhet är bättre än teori i den praktiska världen, inom vilket 
praktiska svar bör svara till verkliga problem. Den praktiska ansatsen bör dock ske genom 
sociala och demokratiska medel, där konkurrerande idéer testas för att se vilken som verkligen 
fungerar. En annan frontfigur för pragmatismen inom planeringsteorin är John Forester som har 
utvecklat ”kritisk pragmatism” genom att kombinera Habermans teorier med pragmatismen 
(ibid:123) Forester menar att planering är i högsta grad en praktisk aktivitet, baserad på 
problemlösningar och vad som faktiskt fungerar i verkligheten. Likt Hoch menar även Forester 
att planeringen bör vara en öppen och demokratisk process för att reducera makter som kan 
leda till att planeringen reproducerar ojämlikhet.  

Trots att pragmatismen bygger på en ”anti-teoretisk” ansats menar Allmendinger (2002:131ff) 
att den är djupt teoretisk då den har blivit ett subjekt för att studera vad som egentligen menas 
med att vara praktisk i en värld av maktojämlikheter.  

4.1.4 Pragmatismen, rationalismen och förhandlingens baksida? Manipulation och 
lobbyism 
 
Hultens (2012) perspektiv på planeringen som realpolitisk pragmatism kan tillsynes ha snarlika 
drag med diskursen konsensus som övertalningsprocess. Något som gör att jag inte tänker påstå 
att pragmatiska ideal enbart leder till en förhandlingsprocess, utan att idealet är mer riktad till 
att planeringsprocessen ska förstås som en förhandlingsprocess, där det pragmatiska för att nå 
en konsensus är att låta aktörer framhäva sina intressen som sedan ska ligga till grund för en 
förhandling. Det kan självklart ta formen av en övertalningsprocess men korten är ute på bordet 
och agendorna är inte gömda längre. Den här delen vill jag istället ägna åt hur konsensus kan 
åstadkommas genom både synliga och osynliga makttekniker – Lobbyism och manipulation. 
Falkemark (1999:45) menar att manipulation betyder att politiska aktörer, med medvetna 
handlingar, vidtar olika struktureringar av beslutsomgivningen som gör att det kan uppnå en 
preferenstillfredställelse. Falkemark menar att det finns flera olika manipulationstekniker varav 
tre har valts ut för den här studien: Politisk geografi, problemdefinition och Kunskap.  
 
Politisk geografi som Falkemark (1999:50) menar är ett politiskt territorium för att avgränsa 
vilka frågor som berör en specifik geografi. Med andra ord skapas ett ”beslutsterritorium” där 
beslut tas av dem som är direkt påverkade, något som Falkmark menar är i princip omöjligt. 
Hur kan detta vara en manipulationsteknik? Falkemark speglar ett välkänt exempel: 
”Gerrymandering” i USA där guvernören i Massachusetts ritade om valkretsgränserna så 
indelningen gynnade hans egna parti, och menar att: 
 

- Det vanligaste sättet att utnyttja denna teknik för manipulation är att dra 
valkretsgränserna så att en viss grupp – som man fruktar politiskt – koncentreras i så få 
valkretsar som möjligt (Falkemark 1999:51).   

 
I en förhandlingskontext inom regional planering kan en konsensus nås för att regionorganet 
exkluderat bort kommuner som ofta ställer sig emot beslut. Ett annat exempel kan vara hur 
kommuner, i en detaljplaneprocess, väljer att konstruera en sakägarkrets, vilket gör att de 
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manipulerar hela förhandlingen eller detaljplaneprocessen så att den gynnar vissa parter. 
Manipulationstekniken kunskap menar Falkemark (1999:65) går hand i hand med Foucaults 
Makt/kunskapsbegrepp. Det vill säga att ha makt i ett modernt samhälle är i hög grad att kunna 
skapa den kunskap som gynnar den egna maktpositionen. I framtagandet av exempelvis en 
statlig utredning menar Falkemark (ibid:65) att Regeringen i princip har monopol på vilken typ 
av kunskap som ska skapas, vilken typ av kunskap som inte är av intresse att ta fram, vem som 
skall vara ansvarig för kunskapsinhämtningen, vilka problem som skall belysas och vilken typ 
av ställningstagande som är av särskild betydelse. Regeringen har med andra ord ett 
kunskapsmässigt övertag i förhållande till oppositionen. Det Falkemark understryker är att 
kunskap aldrig är objektiv utan kan manipuleras av aktörer i maktposition. I en 
förhandlingskontext inom planeringen kan exempelvis en viss typ av kunskap, och även 
problemdefinition, forma förhandlingen. Problemdefinition menar Falkemark (ibid:50) 
inbegriper de tekniker som syftar till att definiera problem och att ange de alternativ som finns 
till problemet. En vanlig uppfattning är att definitionen av problemet är det som kan te sig styra 
mest, men så är inte alltid fallet, utan istället kan det komma att handla om att definiera 
alternativen: 
 

- The definitions of the alternatives is the supreme instrument of power (Schattschneider 
1960:60) 

 
Anledningen till detta kan exempelvis vara att aktörer inte bryr sig om problemet utan istället 
att deras alternativ väljs. Här kan exempelvis antalet alternativ spela in, samt hur mycket det 
skiljer sig åt. För ibland kan aktörer vara ense om utfallet men vill framstå som att det är oense, 
där alternativ inte skiljer sig speciellt mycket åt och kärnan i båda alternativen är detsamma, 
vilket Falkemark (1999:61) benämner: ”en taktisk splittring men strategisk sammanhållning”. 
Något som i en förhandlingskontext inom planeringen kan innebära att olika kommuner 
organiserar en partiskhet, även fast de till ytan verkar vara oense.  
 
Falkemark skiljer dock på två typer av manipulationer: en bevarande manipulation och en 
nyskapande manipulation. För vi kan, enligt honom, betrakta politik som en dragkamp mellan 
två konstellationer av politiska krafter: de som utnyttjar och vill bevara status quo och de som 
söker att upphäva och ändra den (Falkemark:1999:67), där den förstnämnda kraften svarar för 
en bevarande manipulation och den sistnämnda för en, nyskapande.  
 

4.2 Diskursen regionen som socialt konstruerad 
 
Fernandez (2000:7) menade att redan under år 2000 hade ordet region diskuterats i 10–15 år 
bland politiker ute i Europa och även kommit att influera Sverige. Anledningen tillskrev 
Fernandes att det var begreppet regionalisering som kommit att blivit intressant i de politiska 
diskurserna:  
 

- Orsaken till regionens attraktionskraft och nyhetsvärde står naturligtvis att finna i det 
allmänt vedertagna utvecklingsfenomen som går under benämningen ‘regionalisering’, 
varigenom nationalstatens makt och auktoritet antas förskjutas till lägre beslutsnivåer, 
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regioner, samt högre maktinstanser, framför allt EU (Fernandez 2007) 

Citatet beskriver även två konkurrerande förklaringsansatser till hur regionalisering kan förstås, 
antingen som en förskjutning uppåt eller nedåt, sett från nationalstaten. Vilken förklaringsansats 
som är ”mest riktigt” är inte relevant i den här studien, för detta kapitel ska inte handla om 
regionalisering utan istället hur olika diskurser försöker forma en förståelse av vad en region är 
och kan vara. Det Fernandez poängterar är att regionen, eller i hans fall regionaliseringen, har 
kommit att bli en retorisk fråga bland politiker, där exempelvis europeiska utvecklingsscenarier 
som regionernas Europa får ett inflytande bland politiker och tjänstemän (Fernandez 2000:8). 
Det språkliga inflytandet, som regionernas Europa, kan komma att påverka hur vi förstår 
exempelvis ”interregional konkurrens”, ”regional kraftsamling” och ”regional identitet” (ibid).  
Likt detta exempel kan också förståelsen för vad en region är eventuellt påverka beslut. För det 
är, likt hur Fernandez argumenterar för varför en ska intressera sig för regionaliseringens idéer, 
politikers (och planerarnas) uppfattning av regionen som kan bestämma ett beslut: 

- Det finns flera skäl att intressera sig för regionaliseringens idéer och deras inflytande på 
politikens aktörer. Först av allt för att politisk förändring förutsätter politiska beslut av 
politiska beslutsfattare (Fernandez 2000:9) 

Region som term kan ha åtskilda betydelser beroende på vilket sammanhang den används och 
förståelsen för en region har genom 1900-talet förändrats i takt med att den akademiska 
disciplinen inom geografin förändrats. I den geografiska diskursen menar Paasi (1986:115) att 
en region oftast kan betecknas som en del av jordens yta, som besitter en hög grad av 
sammanhållning som härrör från ett konsekvent samband mellan tillhörande funktioner, där 
exempelvis termen region under mitten av 1900-talet beskrev ett geografiskt område med inre 
likformigheter som skiljde sig från omgivande områden (ibid). Med andra ord uppfattades och 
avgränsades regionen beroende på hur homogent det var, i förhållande till andra områden. 
Under 1900-talet började även akademiker att förstå regionen som inte direkt avgränsad av 
fysiska distanser, utan istället rumsliga distanser eller dimensioner. En stor skillnad mellan de 
två förståelserna kan sägas vara att i den förstnämnda förstods regionen som en entitet (ibid), 
något som objektivt fanns där ute som akademiker skulle upptäcka, medan den sistnämnda 
pekar på att regionen skapas genom sociala processer. De två bredare förståelserna av en region 
kan sägas utgöra två övergripande diskurser: Regionen som ”naturlig” [naturkvalitéer skapar 
regionen – naturgeografisk diskurs] och Regionen som social [sociala kvalitéer skapar regionen 
– kulturgeografisk, politisk eller sociologisk diskurs]. Idvall (2000:22) använder termerna ”den 
konstruerade regionen” och ”den naturliga regionen” som också skulle kunna beskrivas dessa 
två diskurser. Idvalls termer kommer vidare diskuteras nedan.  
 
4.2.1 Konkurrerande regionsdiskurser 
 
Paasi (1986) menar att en region är både materiell såväl som immateriell och skapas av sociala 
processer som institutionaliserar vad regionen är. Regionen produceras socialt i fyra 
institutionaliseringsfaser (ibid:121): (1) Utformning av regionens skepnad och gränser, (2) 
utveckling av territoriella symboler (exempelvis namnet på regionen), (3) bildandet av 
organisationer och institutioner och (4) reproduktionen av den färdiga regionen. Ek (2003:4) 
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menar att Paasis fyra institutionaliseringsfaser sker mer eller mindre överlappande. Utifrån 
Paasis fyra faser hävdar Ek (2003:IX), som i sin avhandling använder Paasis (1986) tes om 
regioners institutionalisering, att en region inte kan förstås som ett avgränsat homogent, statiskt 
och oproblematiskt område. Utan istället som en heterogen mötesplats för dynamiska 
historiegeografiska processer som sträcker sig över flera rumsliga nivåer (Ek 2003:3). Med 
andra ord kan en regions ”agerande” förstås utifrån sociala processer i historien. Exempelvis 
forna sovjetiska stater som idag är fristående, men agerar som att det var en del av sovjetunionen 
fortfarande.  För att vidare förstå diskursen regionen som socialt konstruerad kan Idvalls (2000) 
tre förståelser av en region appliceras: funktionell, kulturell och idé.  
 
Idvall (2000:20) menar att ”den funktionella regionen” härrör ur den kvantitativt orienterade 
samhällsvetenskapen som behandlade frågor kring politisk och ekonomisk modernisering och 
vilka konsekvenser det kan få för rumsliga strukturer och integration. Termen region utmanas 
och förflyttar sig med det bort från den tidigare och konkurrerande disciplinen som betonade 
landskaps- och naturinriktad geografi [Regionen som naturlig] mot en mer samhällsgeografi 
[Regionen som socialt konstruerad]. Inom samhällsgeografin, menar Idvall (ibid) att regionens 
”horisontella egenskaper” lyfts upp, där pendling, flyttning, service, handel och trafik fick ett 
fokus. Med andra ord började vissa forskningsdiscipliner inom geografin förstå rummets 
[regionens] relationer och nätverk som kunde fastställa vilka funktioner och hierarkiska lägen 
som olika tätorter hade i förhållande till varandra (ibid). I Sverige har exempelvis beteckningen 
FA-region (funktionell analysregion) kommit att blivit ett vanligt inslag, speciellt inom 
statistik, där SCB avgränsa sin statistik till de olika FA-regionerna i Sverige istället för länen. 
Här avgränsas regionen till hur människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför 
tidsödande resor (Tillväxtverket 2018), bilket gör att istället för att se ett helt län som en region 
består FA-regionen av en eller flera kommuner och baseras i grunden på arbetspendling över 
kommungränser. Idag [2018] finns 60 FA-regioner i Sverige. Ett annat exempel på en 
funktionell region är dess administrativa egenskaper, där regionen betecknas som den politiska 
nivån mellan centralmakten och lokalsamhället (Fernandez 2000:7). Regionen blir här 
”politiserad”, där demokratiska och offentliga styrmodeller avgränsar regionen. Exempelvis 
landstingens administrativa och politiska uppdrag inom ett geografiskt avgränsat område, där 
ett av de politiska uppdragen utgörs av ansvaret för den regionala utvecklingen. 
 
”Den kulturella regionen”, menar Idvall (2000:21) utgörs av en mer kvalitativt inriktad 
forskning, där forskare inom samhällsvetenskapen och humaniora har förenats. Här lyfts 
begreppet och fenomenet ”regional identitet” som riktar sig mot platsbundenhet och hur olika 
individer och grupper regionalt sett förhåller sig till de krav och försättningar som 
moderniseringen inneburit och innebär (ibid) ”Förutsättningar som moderniseringen inneburit 
och innebär” kan hänvisa till exempelvis hopslagningar av län, eller kommuner för den delen 
också.  
 
”Regionen som idé”, följer i någon mening Paasis förståelse ovan och kan sägas riktas mot hur 
regionen, genom olika idémässiga skapelseprocesser i historien, konstruerats (Idvall 2000:22). 
Med andra ord kan specifika sätt att tala om en region i historien konstruera en idé som får 
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effekter på dagens förståelse. Det kan exempelvis vara samhälleliga och statliga strukturer eller 
arkitekturhistoria (Ibid). Exempelvis idén om regionernas Europa som blev EU.  
 
4.3 Historiska diskurser [in]om Skåne och dess antagonismer 
 

- ”You cannot understand a region until you understand how it came to be the way it is, 
and how it is changin. 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). 

 
Skåne län som bildades 1997 efter en hopslagning av Malmöhus län och Kristianstads län 
som region kan sägas vara präglad av historiska konfliktlinjer. Idag kan det finnas 
”självklarheter” i ’Skåne som exempelvis att Malmö är den ekonomiska noden i regionen. Jag 
kommer, i detta kapitel, göra några historiska nedslag som kan te sig prägla dagens diskurser 
genom att utgå från två bredare diskurser som, enligt min mening, har haft en påverkan på den 
regionala utvecklingen i Skåne. Den första är diskursen om vart en fast förbindelse mellan 
Sverige och Danmark skulle etableras och den andra är diskusen om ett enat Skåne. För vidare 
och fördjupad läsningen om Skånes konfliktlinjer hänvisar jag er till Eks (2003) avhandling. 
Detta kapitel kan ses som dels ett exempel, där inslag av konsensusprocesser och synen på 
regionen har speglat utfallet men också som en bakgrund till nästkommande analys. 
 
4.3.1 Diskurserna sydöstra och nordöstra Skåne – En fast förbindelse mellan Sverige och 
Danmark 
 
Diskursen om vart en förbindelse skulle binda samman Sverige och Danmark hade i över 100 
år argumenterats, diskuterats och förhandlats innan den tillslut byggdes mellan Malmö och 
Köpenhamn. Redan år 1872 presenterades den första planen för en tunnel mellan Helsingborg 
och Helsingör (Ek 2003:14) och mer än tio år senare, år 1886, presenterade det första förslaget 
på en förbindelse, i form av en tunnel, mellan Malmö-Köpenhamn som skulle vara en del av 
ett större projekt att knyta samman Europas järnvägsnät (Ek 2003:14). Till en början kan dessa 
ha setts som två diskurser men 1912 började det myntas att bygga båda förbindelserna. Något 
som under 1930-talet förändrades då ett vattendjup på mer än 30 meter mellan Helsingborg och 
Helsingör problematiserade byggandet och istället riktades planen mot en fast förbindelse 
mellan Malmö och Köpenhamn (Falkemark 1999:68). Trots vattendjupet presenterades år 1935 
ett förslag på en kombinerad väg- och järnvägsbro mellan Helsingborg och Helsingör (Ek 
2003:15). 1936 kom ett annat förslag på en bro mellan Limhamn i Malmö och Amager i 
Köpenhamn, där bron skulle gå via Saltholm (Falkemark 1999:68). 
 
1940-talet som präglades av krig gjorde att diskussionen om en förbindelse föll bort men efter 
krigets slut kom planen på en fast förbindelse upp på den politiska dagordningen igen och under 
1950-talet lämnades ett förslag på en fast förbindelse med bland annat en fyrfilig 
motorvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn (Ek 2003:15). Ek framhåller att under 
1950-talet utkristalliserades en intressekonflikt som skulle bli långdragen, där olika 
förespråkare och intressenter argumenterade för antingen en sydlig förbindelse mellan Malmö 
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och Köpenhamn eller en nordlig mellan Helsingör och Helsingborg. Det började som lokala 
konflikter, men förespråkarna för den sydliga förbindelsen skulle få ett övertag då de vinklade 
sina argument mot ett mer [öresunds]regionalt perspektiv (ibid:16). Det som tidigare varit en 
diskurs om två förbindelser mynnade istället ut i en antagonistisk kamp mellan diskurserna 
sydöstra och nordöstra Skåne.  
 
Under 1960-talet blev den lokala dragkampen allt mer påtaglig mellan norr och söder och 1962 
presenterades en svensk-dansk utredning [Öresundsdelegationen], baserad på tekniska och 
trafikekonomiska analyser, ett förslag som förordade en nordlig förbindelse som ett första steg. 
Ek menar att denna utredning initierade en diskursiv kamp mellan de olika parterna (Ek 
2003:19), en kamp som de södra förespråkarna kom att få ett övertag i. Genom att lyfta 
perspektivet till ett mer regionalt perspektiv kunde de mobilisera aktörer, argument och 
geografiska föreställningar i det diskursiva fältet som skulle dominera dagordningen (ibd:19).  
Specifika ambitioner skulle komma att döljas av argument av mer altruistisk karaktär (ibid). 
Trots detta skulle aktörerna fortfarande förespråka förbindelser i både norr och söder men 
istället utpeka sträckningen Malmö-Köpenhamn som den mest prioriterade (ibid:20). 
 
Dragkampen fortsatte och under en konferens [Nordiska Rådets Öresundskonferens] 1964 
anlitade Malmö Stad experter som skulle föra deras talan, där de framhöll att 
öresundsdelegationen hade underskattat den framtida motortrafiken samt att den ekonomiska 
tillväxten skulle maximeras i regionen om den nordliga förbindelsen övergavs till fördel för den 
sydliga (Ek 2003:87). Helsingborg som även de hade sökt sig till experter som skulle föra deras 
talan framförde att Malmös beräkningar enbart var subjektiva bedömningar (ibid:87ff).  
 
Förespråkarna för den sydliga förbindelsen fortsatte att legitimera sina argument med 
trafikprognoser. Trots det sydliga övertaget fortsatte aktörerna att under 1970- och 80-talet 
förespråka en bilbro mellan Malmö-Köpenhamn och en järnvägsförbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör (Ek 2003:90; Falkemark 1999 68ff). Anledningen tillskrevs 
miljömässiga skäl, men Ek (2003:90) menar dock att efter 1960-talet var en fast förbindelse 
mellan Malmö och Köpenhamn ett förgivet-taget faktum. Tillslut under 1990-talet tog regering 
Bildt beslutet att Öresundsbron skulle byggas mellan Malmö-Köpenhamn.  
 
Även fast Malmö ”vann” den antagonistiska kampen om en förbindelse under 1900-talet som 
idag kan sägas ha blivit en hegemoni, skriver Ek att konfliktlinjen fortfarande kan vara synlig: 
 

- Därmed inte sagt att konfliktlinjen mellan norra och södra Öresund försvann. Också 
under 1990-talet har i förstahand Helsingborg men även Malmö utryckt en oro för att 
hamna i bakvattnet på den andra. Ett antal samarbeten mellan olika aktörer har inviterats 
i nordvästra Skåne, exempelvis Stiftelsen nordvästra Skåne, NOSAM och Fyra K i syfte 
att stärka fasade mot Öresundsregionens centrum (s.90) 
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4.3.2 Diskurserna Västra och Östra Skåne – Bildandet av Skåne län 
 
Under tidigt 1990-tal började en organisatorisk diskurs ta fart i västra delen av Skåne i vilken 
Kommunförbundet Malmöhus och planeringsförbunden i samma län inledde samtal om de 
skulle integreras och bilda en gemensam organisation. Slutsatsen blev dock att detta inte var 
tillräckligt och visionen borde istället vara att slå samman västra och östra Skåne till ett län (Ek 
2003:70). 1991 togs beslutet bland landstingen i Malmöhus och Kristianstads län samt 
kommunfullmäktige i Malmö att driva frågan vidare (ibid:71). Det ska tilläggas att de 
diskussioner som fördes på lokal nivå var under en tid när även den svenska regeringen 
diskuterade regionaliseringsfrågan (se kapitlet ovan) som mynnade ut i en statlig utredning: 
Regionberedningen, där Skåne skulle komma att bli en av flera svenska regioner att testa ett 
nytt regionalt styre. Det fanns dock en delad uppfattning bland kommunerna om det regionala 
organet skulle vara direkt eller indirekt vald (ibid).  
 
Efter några år av utredningar och debatter presenterade regionberedningen 1995 sitt 
slutbetänkande som Ek (2003:75) delar in i fyra delar: (1) det regionala utvecklingsansvarens 
skulle förflyttas från länsstyrelsen till landstingen utan att kommunernas ansvarsområden 
berördes; (2) Länsstyrelsens roll skulle renodlas till att endast vara statens regionala 
företrädande; (3) regionindelningen skulle vara grundad på lokala och regionala initiativ och 
(4) Skåne län skulle bildas med Kristianstad som residensstad [residensstaden idag är dock 
Malmö]. 1996 togs beslutet att Kristianstads län och Malmöhus län skulle slås samman till 
Skåne län (ibid:79) och samma år beslutades det även att det regionala organet [senare Region 
Skåne] skulle utgöras av ett direktvalt system (ibid:81).  
 
Vad som kvarstod var dock att placera ut de olika regionala verksamheterna i länet inom vilka 
geografiska konfliktlinjer började göra sig synliga mellan de två gamla residensstäderna (Ek 
2003:79ff). Genom förhandlingar och kompromisser löste kommunerna tillslut dispyten och 
sätet placerades i Kristianstad. Ek skriver dock att: 
 

- Även efter att det skånska självstyret var ”säkrat” fortsatte det att finnas spänningar 
bland aktörerna. Vid i stort sett samma tidpunkt hotade både Klippans och Perstorps 
kommuner att hoppa av samarbetet. Klippan och Perstorp ville båda bygga in 
mekanismer i den regionala beslutsstrukturen så att det inte blev möjligt för ”en 
geografiskt sett smal remsa av västra Skåne” att ”köra över östra delen av Skåne”. De 
fick dock inte gehör för sina krav.” (ibid:83) 

 
Vid sidan av denna ”hopslagningsprocess” hystes en oro från östra Skåne som kan 
sammankopplas med ovan diskurs, nämligen Öresundsregionen eller mer preciserat 
”Örestaden” - en utopisk vision om en metropol i sundet mellan Skåne och Danmark. Örestad 
kom dock att bli ett för [negativt] laddat begrepp, då det förknippades med urbanisering, något 
som inte gick i linje med Skånes syn på landsbygden och Ek (2003:93) menar att ”kritiken 
främst riktades sig mot Örestad som en urban föreställning, inte Öresundsregionen som en 
regional konstruktion”. Implicit fanns det dock en farhåga att en regional urbanisering skulle 
leda till en regional obalans mellan västra och östra Skåne där den ekonomiska tillväxten skulle 
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polarisera i [västra] Skåne (ibid). Med andra ord att den regionala utvecklingen enbart skulle 
gynna kommunerna i västra delen av regionen. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer den analyserade empirin att redogöras.. Varje delkapitel utgörs av en 
empirisk analys som visar diskursers innehåll, hur den är organiserad, och om den eventuellt 
har ingått i en antagonistisk/agonistisk kamp. 
 
5.1 Diskursen värdeskapande förhandling 
 

- Grunden för Sverigeförhandlingens modell med en värdeskapande förhandlingsmetod 
utgår från att aktörer med gemensamma intressen men olika ansvarsområden 
samordnas, i syfte att det sammanlagda resultatet totalt sett ska bli större än parternas 
enskilda delar (SOU 2017:103) 

 
Det har utifrån den insamlade empirin framkommit att Skånebilden som förhandlades fram i 
Skåne styrdes av en förståelse för förhandlingsprocesser och konsensusskapande som diskursivt 
konstituerats av Sverigeförhandlingen. I slutrapporterna som lämnades in till Regeringen i 
december 2017 framkom det att Sverigeförhandlingen försökt nå en konsensus genom att väga 
aktörers intressen mot varandra för att sedan utgå från vilka intressen som kan generera mest 
nytta för helheten:  

- Utgångspunkten för förhandlingarna har varit att finna ett gemensamt intresse för 
resultatet på såväl nationell, regional som lokal nivå. Grunden i vårt arbetssätt är 
samverkan mellan stat, region/landsting och kommun genom en värdeskapande 
förhandlingsmodell som baseras på nyttor (SOU 2017:13).  

Anledningen till att den värdeskapande förhandlingsmodellen togs fram var för att ge 
förhandlingen en möjlighet att diskutera parternas olika intressen i syfte att hitta den ”mest 
värdefulla överenskommelsen” (ibid:38ff). Utgångspunkten för förhandlingsmodellen har varit 
vilka ”nyttor” som en utbyggnad av infrastrukturen medför och de förutsättningar den skapar 
för samhällsutvecklingen (ibid). Själva nyttan har i förhandlingen varit indelad i sex 
underkategorier: Bostad, restid, arbetsmarknad, miljö, näringsliv och sociala nyttor, och ur 
empirin framkommer det att ”nyttorna har utgjort underlag för att inleda förhandling och 
speglar de motiv kommuner och regioner har för att ingå överenskommelse om medfinansiering 
” (ibid:143). I den här delen av empirin urskiljs en diskurs om ”nyttan”, det är ett element som 
kan tillskrivas flera betydelser beroende på vilka element den artikuleras med. I den här 
diskursiva förståelsen artikuleras nytta, genom en ekvivalenskedja, med elementen ”bostad”, 
”restid”, ”arbetsmarknad”, ”miljö”, ”näringsliv” och ”social[a]”.  

Det har också framkommit i empirin att dessa element, som artikulerats med nytta, även utgörs 
av ”undergrävande diskurser”. I dokumentet Metoder Och Redovisning Av Nyttoberäkningar I 
Sverigeförhandlingen (2015) redogör Sverigeförhandlingen hur kommunerna i regionen skulle 
förstå elementen. Bostadsnytta skulle exempelvis förstås i termer av att åtgärder för bostäder 
ökar avkastningen av markens användning för bostäder och lokaler, något som slår igenom i 
hyresvärden, bostadsrättsvärden och alla andra värden som följer av markanvändning där 
förflyttningskostnaderna blir mer effektiva (Sverigeförhandlingen 2015:2). Den sociala nyttan 
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skulle förstås som:  
 

- Socialt kapital[et] har ett stort monetärt värde som behövs för ett välfungerande 
samhälle. Bristande tillit bidrar till utanförskap och kostar samhället miljarder för 
arbetsförmedling, försäkringskassan, landsting, kommun rättväsende med mera och 
leder till uteblivet produktionsvärde (Sverigeförhandlingen 2015:7).  

 
En genomgående diskurs i alla nyttorna är den ekonomiska, oberoende om det är bostadsnytta 
eller social nytta baseras nyttan i mångt och mycket på huruvida den ger ekonomiska effekter. 
Tillgängligheten som skapas anses öka den ekonomiska tillväxten, socialt kapital ska förstås 
som ett monetärt värde, och arbetsmarknaden ska kunna breddas för att exempelvis göra 
matchningen av arbetskraft bättre (Sverigeförhandlingen 2015:4). Ur empirin framgår det att 
förståelsen för nytta uppkommer genom uteslutningar av andra möjliga tillskrivningar. Ett 
flertal nyttor skulle exempelvis kunnat förstås annorlunda i en ”sociala diskurser” där bostäder 
generar nytta i form av välmående eller sociala nyttor generar hälsoeffekter.  
 

- Grunden för insamlandet av underlag har varit att den part som är ansvarig för en viss 
fråga även tar fram det underlag som behövs. I slutet av 2015 skickade kommuner och 
regioner in underlag till Sverigeförhandlingen i form av traditionellt planeringsunderlag 
samt nyttoanalyser med kvantitativa och kvalitativa uppgifter om vilken nytta en viss 
infrastrukturåtgärd kunde medföra för kommunen eller regionen” (SOU 2017:41). 

 
Den diskursiva förståelsen för nytta har fått forma det tidiga skedet i förhandlingsprocessen. 
Metoder Och Redovisning Av Nyttoberäkningar I Sverigeförhandlingen togs inte enbart fram 
för att ge kommunerna/regionen en förståelse av elementet nytta utan även diskurser som 
begränsade deras egen uppfattning och vilken kunskap som skulle tillhandahållas i 
förhandlingen. Däremot som citatet ovan indikerar har kommunerna själva varit ansvariga för 
att ta fram underlag till förhandlingen. De har haft ett utrymme själva att konstituera en 
förståelse för nyttan och artikulera planförslag som kan generar den, exempelvis knyta samman 
befintlig kollektivtrafik eller väva samman bostadsbyggnadsprojekt med 
höghastighetstationen. Elementet nytta är därmed även en flytande signifikant då: [Det] ”Är 
kommunerna som har lokalkännedom och kunskap om kommunens nuvarande och framtida 
inriktning för planförhållanden, markägosituationen, kollektivtrafikutbud, resmönster, bostads- 
och fastighetsmarknad och andra relevanta bakgrundsfakta” (Sverigeförhandlingen 2015b:1). 
Kommunerna har med andra ord fått en möjlighet att förskjuta förståselen av nytta beroende på 
vilket planförslag de artikulerar med den, samt vilka andra planförslag de väljer att utesluta.  

Förståelsen för förhandlingsprocessen, som diskursivt konstituerat av Sverigeförhandlingen, 
skapar med de diskursen värdeskapande förhandling där nodalpunkten är nytta, för nyttan får 
sitt värde med vilka intressen de artikuleras med och varför just dessa intressen skapar nyttor. 
Exempelvis har Sverigeförhandlingen kommit fram till att storstadsregionerna [Stockholm, 
Göteborg och Malmö] behöver knytas tidsmässigt närmare varandra och utveckla de 
mellanliggande regioner genom utbyggnad av höghastighetsbanor som sedan ska knytas 
samman med den regionala trafiken (SOU 2017:47;68). Något som ska medföra nyttorna; en 
tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg och av gods från väg till järnväg; regionförstoring; 
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konkurrenskraft och tillväxt i mellanliggande regionerna; minskad påverkan genom mindre 
koldioxidutsläpp från trafiken; ökat bostadsbyggande; avlasta de befintliga Västra och Södra 
stambanorna; bidra till Sveriges konkurrenskraft avseende teknikutveckling och innovation 
(SOU 2017:65). Nyttan artikuleras här genom ekvivalenskedjor med exempelvis elementen 
”knyta” ”storstadsregionerna”, ”regionalisering”, ”konkurrenskraft”, ”tillväxt” , 
”mellanliggande regioner” samt ”mindre koldioxidutsläpp” etc. Exempelvis förstås ”mindre 
koldioxidutsläpp från trafiken” som en miljönytta men även en nytta som generar något till 
helheten, det vill säga att miljöförstöringen motverkas.  
 

- Är detta en tävling för kommunerna? Alltså att den som bjuder mest får en station längs 
höghastighetsjärnvägen? Nej, det är ingen tävling men däremot en möjlighet för många 
kommuner. Det handlar om att identifiera de kommuner som gynnas mest av att tågen 
stannar där. Var kan en station leda till flest nyttor så som ökat bostadsbyggande och en 
förbättrad arbetsmarknad? (Sverigeförhandlingen 2016) 

 
- Sverigeförhandlingen är en så kallad "värdeskapande förhandling" där man både ser på 

finansiering av transportinfrastruktur och möjliga nyttor som till exempel ökat 
bostadsbyggande och arbetsmarknadsnyttor. Beslut fattas utifrån helhetsbilden. Enkelt 
uttryckt betyder det att de som kan redovisa störst nyttor har starkast position i 
förhandlingen. (Skånebilden 2015b)  
 

Ur citaten framgår det att det skett en förskjutning av förståelsen kring en värdeskapande 
förhandling. Citaten indikerar att Sverigeförhandlingen artikulerar elementen ”möjlighet” och 
”identifiera” i diskursen vilket konstituerar förståelsen om en mer likställd förhandlingsprocess 
där det handlar om att ”identifiera de kommuner som gynnas mest av att tågen stannar där”. 
Skånebilden artikulerar istället elementen ”redovisa störts nyttor” och ”starkast position” med 
deras förståelse av en värdeskapande förhandling och konstituerar en mer tävlingsinriktad 
process. Empirin tydliggör att diskursen värdeskapande förhandlingen har ”flytande gränser” 
som gör den öppen för att tillskriva nya värden. Den förändras här i en mer regional kontext 
när regionala och kommunala aktörer får chansen att artikulera in element som konstituerar en 
ny förståelse att förhandlingen ska utgå från aktörer som har möjlighet att redovisa stora nyttor 
med satsningarna.  
 
Sammantaget sätter Diskursen värdeskapande förhandlingen en ram som kommunerna och 
Region Skåne behöver förhålla sig till. Förhandlingen ska utgå från vilka planeringsförslag som 
generar nytta till helheten, men när kommunerna och regionen besitter ”lokalkännedomen” har 
de möjlighet att själva konstituera förståelsen om vad som generar nytta.  
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5.2 Diskursen Skånebilden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Det är oerhört avgörande att Skåne kan enas kring en linje och tala med en enad röst när 

vi ska ge oss in i kampen gentemot staten och kampen gentemot andra regioner och län. 
Vi kommer inte ligga i framkant i den kampen om vi inte talar med en röst. Det har vi 
lyckats med nu, säger Henrik Fritzon (Kristianstadsbladet 28 juni 2015) 

 
Citatet ovan är Region Skånes ordförandes uttalande efter att han, tillsammans med sju 
kommuner i Skåne, skrivit under Skånebilden – våra gemensamma utgångspunkter. 
Ordföranden betonar vikten att enas kring en linje och tala med en enad röst, vilket kommunerna 
och det regionala organet lyckats med. Anledningen till vikten av en enad linje förklarades vid 
en konferens under våren samma år: ”ju tydligare skånska aktörer kan visa på samhandling, 
konkreta bostadsbyggnadsprojekt och med en röst tala om vilka nyttoeffekter detta för med sig, 
desto mer av de statliga investeringspengarna kommer Skåne till del” (Kommunförbundet 
Skåne 2015). Med andra ord behövde kommunerna enas i Skåne för att kunna maximera statliga 
investeringar i regionen, och istället för att konkurrera med varandra, behövdes en samstämd 
bild över regionens syn på nytta, och vilka intressen som kunde genera mest nytta för den 
regionala utvecklingen.  
 
De sju kommunerna som undertecknade Skånebilden var Malmö stad, Lunds kommun, 
Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Ystads kommun, Trelleborgs kommun, Hässleholms 
kommun, som tillsammans med Region Skåne, menade att ” Vi, de sju skånska 
tillväxtmotorerna/regionala kärnorna och Region Skåne, har inför Sverigeförhandlingen enats 
kring ett antal utgångspunkter som är viktiga för hela Skåne” (Skånebilden 2015a:1) samt ”efter 
att ha granskat samtliga alternativa spårdragningar fastslogs följande gemensamma 
prioriteringar för framtidens infrastruktur i Skåne (Region Skåne 2015): 
 

- Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett första utbyggnadssteg ha stationer i 
Malmö, Lund och Hässleholm; 

Figur 2 -  En rumslig representation av Skånebilden  
Källa: Region Skåne (2015) 
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- Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta söderifrån, för att undanröja de stora 
faskhalsarna i det nationella och regionala järnvägssystemet och i den av EU 
prioriterade ScanMed-korridoren 

- Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för att koppla Helsingborg och 
Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två 
arbetsmarknadsregionerna i Skåne 

- Västkustbanan mellan Maria och Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad kapacitet 
och snabbare förbindelser på den för Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan 

- Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går. 
Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad till utbyggnad av 
Köpenhamns metro. Vår uppfattning är att den fasta förbindelsen mellan Helsingborg 
och Helsingör ska byggas före metron, men att metron kan byggas oberoende av om en 
HH-förbindelse har beslutats.  

Region Skåne menade att ”Skånebilden utgår från de viktigaste ”nyttor” den framtida 
höghastighetsbanan för med sig: mer jobb och ökat bostadsbyggande och är därmed ett redskap 
i Skånes ambition att som region ta ansvar för att varje påbörjat infrastrukturprojekt ska kunna 
genomföras så effektivt som möjligt – med mesta möjliga utväxling per investerad krona” 
(Region Skåne 2015:5). Skånebilden representerar en framförhandlad förståelse om Skånes 
regionala utveckling i framtiden: Diskursen Skånebilden, där de viktigaste nyttorna, enligt de 
skånska kommunerna/regionorganet, skapas genom att höghastighetståget går igenom Malmö, 
Lund och Hässleholm, att byggnationen startar i Skåne, Skånebanan mellan Helsingborg och 
Kristianstad förstärks för att binda samman två arbetsmarknadsregioner, Västkustbanan i 
Helsingborg stärks genom dubbelspår mellan stationera Maria och centralstationen samt två 
nya förbindelser över till Danmark mellan Malmö/Köpenhamn och Helsingborg/Helsingör.  
 
Nodalpunkten i Diskursen Skånebilden är ”nytta”: ”Skånebilden utgår från de viktigaste 
nyttor[na]”, och den artikuleras, genom en ekvivalenskedja, med element som 
”höghastighetståget, ”Malmö”, ”Lund”, Hässleholm”, ”HH-förbindelsen” och 
”Öresundsmetron” etc.  De är alla planförslag eller kommuner som de skånska aktörerna anser 
generar en nytta till regionen, vilket gör att diskursen kristalliserar kring de gemensamma 
prioriteringarna, och en förståsele skapas att det är just dessa åtgärder och kommuner som 
kommer genera nytta till utveckling.  
 

- Skånes kommuner hade enats om vilken väg de framtida snabbtågen skulle ta – trodde 
de. Nu spricker enigheten. Plötsligt väljer Helsingborg och Landskrona andra vägar 
(Sydsvenskan 6 oktober 2015) 

 
Enigheten i Skånebilden var dock inte självklar och Skånebildens stabilitet testades när två 
kommuner ifrågasatte att de nya sundsförbindelserna skulle gå via Helsingborg och Malmö 
samt att Hässleholm skulle få ett höghastighetståg. Givet ”enigheten” i Skånebilden är det inte 
självklart att alla fått sin vilja igenom i förhandlingen, även fast de skånska aktörerna ansåg att 
de enats kring vad som var viktigt för hela Skåne. En del i processen var, som omnämnt, att 
granska olika spårdragningar innan de beslutade om Skånebilden, vilket betyder att det fanns 
divergerade förståelser varav dessa fick vara en del av de gemensamma utgångspunkterna. 
Olika diskurser har med andra ord vunnit antagonistiska kamper i förhandlingen om 
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sundsförbindelsen och höghastighetståget, och fick med det representera vad som är ”viktiga 
för hela Skåne” och dess utveckling. 
 

5.3 Förhandlingen om den nya sundsförbindelsen 
 
Från den insamlade empirin har det framkommit att det uppstått diskursiva konflikter mellan 
tre lokala diskurser när en ny förbindelse över till Danmark skulle framförhandlas i Skåne. Som 
en del av Sverigeförhandlingens uppdrag skulle en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark 
utredas (dir 2014:106), vilket gav upphov till en kamp mellan diskurserna HH-förbindelsen, 
Öresundsmetron  samt Europaspåret. I korthet behandlar HH-förbindelsen ett 
planeringsförslag på två tunnelsträckningar mellan Helsingborg och Helsingör, där en 
persontågsförbindelse ska dras mellan centrum-centrum och en motorvägsförbindelse ska dras 
mellan de sydliga delarna av städerna. Öresundsmetron är Malmö stads planeringsförslag på en 
ny förbindelse mellan Sverige och Danmark i form av en tunnelbana mellan centrala 
Köpenhamn och centrala Malmö. Europaspåret är Landskronas planeringsförslag på två nya 
förbindelser över Öresund där den ena är en bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
och den andra är en järnvägsförbindelse mellan Köpenhamn och Landskrona.  

5.3.1 Diskursen HH-förbindelsen och dess hegemoni  
 

- Köpenhamnsområdet och västra Skåne utgör Nordens största bostads- och 
arbetsmarknad, med väsentlig betydelse för tillväxten i både Sverige och Danmark. En 
fortsatt gränsregional integration och Köpenhamns flygplats position som internationell 
hub är beroende av bra fasta förbindelser över norra Öresund. (Helsingborg stad 
2015:76) 

Citatet ovan är en av Helsingborg stads huvudargument för en ny förbindelse till Danmark i 
förhandlingen. Helsingborgs stad som drivit förslaget om HH-förbindelse sedan diskussionerna 
kring den första förbindelsen till Danmark (Ek 2000) var tydlig med att peka ut 
Köpenhamnområdet och västra Skåne som Nordens största bostads- och arbetsmarknad med 
betydande tillväxt i både Sverige och Danmark. Den fortsatta tillväxten var dock beroende av 
en ”bra” fast förbindelse över norra Öresund: ”Med en fast HH-förbindelse kan restiden med 
tåg mellan Helsingborg och Köpenhamn bli cirka 35 minuter, mer än en halvering av dagens 
restid. En fast HH-förbindelse har därför mycket stora möjligheter att bidra till en större 
arbetsmarknadsregion” (Helsingborgs stad 2015:76ff).  

Ur citaten framkommer det att Helsingborg stad konstruerar en förståelse om att 
Köpenhamnområdet och västra Skåne är nordens största bostads- och arbetsmarknad. 
Förståelsen tillskrivs ett positivt värde genom att den har en ”väsentlig betydelse för tillväxten”. 
Nyttan med en ny förbindelse över till Danmark artikuleras genom ekvivalenskedjor med 
elementen ”Köpenhamnområdet”, ”västra Skåne”, ” persontågsförbindelse” och 
”motorvägsförbindelse”. Anledningen till att elementen artikuleras in i diskursen är för att 
Helsingborg stad utgår från en förståelse om tillväxt, betingad av fortsatt gränsregional 
integration med Köpenhamn vilket i sin tur bidrar till en större bostads- och 
arbetsmarknadsregion.  Utgångspunkten för att möjliggöra en större bostads- och 
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arbetsmarknaden  är dock grundat i en ny fasta förbindelser över norra Öresund, där tillväxten 
som kan skapas förstås som något positivt, inte enbart för Skåne utan även Sverige och 
Danmark. Utsagan tydliggör en tillslutning i diskursen att det är primärt genom en ny 
förbindelse i nordvästra Skåne som utvecklingen, genom en större bostads- och 
arbetsmarknadsregion, kan skapas. 

Argumentet framhäver även en hegemonisk föreställning att den fortsatta integrationen med 
Danmark och Köpenhamn är ”ett måste” för tillväxten i Skåne. I ljuset av Helsingborgs stads 
argument konstrueras däremot ett potentiellt problem för Skånes utveckling. Köpenhamns 
flygplats som länge varit porten ut mot Europa och världen för Skåne kan förlora sin 
konkurrenskraft om inte HH-förbindelsen förverkligas, vilket skulle hämma den regionala 
utvecklingen i Skåne, så i Diskursen HH-förbindelsen artikuleras även elementet ”Köpenhamns 
flygplats”, ett i förstahand danskt intresse som får forma en skånsk förhandling, och argumenten 
varför HH-förbindelsen ska vara en del i Skånebilden. 
 

- Prognoser visar att bron, och framförallt dess landanslutningar, kommer att få 
omfattande kapacitetsproblem. Bron är redan i dag utsatt för ett hårt tryck, eftersom 
fjärrbetonad person- och godstågstrafik måste samsas med regional arbetspendling. På 
frestningarna kommer att öka ytterligare när den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält 
öppnas. På längre sikt riskerar en trafikinfarkt drabba centrala delar i regionen. Detta 
skulle få konsekvenser långt bortom närområdet på grund av stora mängden transittrafik 
som passerar genom regionen. Det är därför i huvudsak nationell angelägenhet att skapa 
mer kapacitet för transporter över Öresund genom ytterligare en fast 
Öresundsförbindelse (Helsingborg stad 2015:76) 

Citatet visar även att ett element, som vanligen brukar förstås som positivt i Skåne, stängs ute 
ur Diskursen HH-förbindelsen. Öresundsbron beskrivs nämligen, i både Helsingborgs stad och 
Region Skånes (2015:26–28;32), nyttoanalys som hårt belastad och kan bli utsatt för 
kapacitetsproblem när Fehmarn Bält öppnar. Helsingborg stad konstruerar med andra ord en 
negativ förståelse av utvecklingen genom att tillskriva Öresundsbron som ett potentiellt 
problem för regionen: ”på längre sikt riskerar en trafikinfarkt drabba centrala delar i regionen”, 
vilket gör att HH-förbindelsen konstrueras diskursivt som en lösning på det regionala 
problemet. Elementen ”Öresundsbron”, ”trafikinfarkt” och ”kapacitetsbrist” utesluts ur HH-
förbindelsen genom en differenskedja. Det framstår som ett problem, något negativt för Skåne, 
och nytta kommer inte generas om regionen inte åtgärder det. Citatet visar även att elementen 
stängs ute till följd av att ”prognos visar att bron (…) kommer få omfattande 
kapacitetsproblem”. Det framstår som en objektiv kunskap, i form av kvantitativa data, att 
Öresundsbron kommer bli ett problem vilket Helsingborgs stad försöker legitimerar sitt 
planförslag med i förhandlingen. En intressant iakttagelse i de två citaten är att Helsingborg 
Stad försöker förskjuta Diskursen HH-förbindelsen från en ”regional diskurs” till en ”nationell 
diskurs” om utveckling i både Sverige och Danmark. Helsingborgs stad konstruerar en 
förståelse att HH-förbindelsen har en ”väsentlig” betydelse för tillväxten i både länderna, för 
Köpenhamns flygplats samt att det är en ”nationell angelägenhet” att skapa mer kapacitet över 
Öresund.  
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- Vi har vetat så länge att HH-förbindelsen är rätt för Skånes utveckling (Sydsvenskan 28 
juni 2015b) 

En genomgående trend i empirin är att HH-förbindelsen, som andra alternativ efter 
Öresundsbron, nått en hegemonisk ställning i Skåne. Region Skånes ordförande uttalade sig 
exempelvis att ”Vi har vetat så länge att HH-förbindelsen är rätt för Skånes utveckling” efter 
att de skånska aktörerna enats kring Skånebilden. Uttalandet belyser en normalisering av vad 
som anses vara ”rätt utvecklingslinje” för Skåne, och framhäver även den hegemoniska position 
som diskursen fått i den politiska retoriken i Skåne och i förhandlingen kring Skånebilden. 
Landskrona Stad framhäver att ”även efter tillkomsten av förbindelsen Malmö- København har 
diskussionen om HH-förbindelsen pågått. Främst är det Helsingborgs stad som varit pådrivande 
men även hos Region Skåne har förbindelsen haft starkt stöd” (Landskrona Stad 2015:107). 
HH-förbindelsen anses vara ”rätt för Skånes utveckling” och framstår som en form av sanning 
inom den regionala utvecklingen i Skåne, vilket är ett resultat av att diskussionen om HH-
förbindelsen har pågått sedan mitten av 1800-talet. Diskursen HH-förbindelsen är med andra 
ord en hegemoni i Skåne,” den tas för givet”, vilket gör det möjligt för Helsingborg stad att 
konstruera utformningen av den regionala förhandlingen.  

- En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör (HH) bidrar, utöver att avlasta 
transportlederna, till stärkt integration, regional utveckling och ekonomisk tillväxt i 
norra Skåne, Själland och delar av Halland och Småland. Med en HH-förbindelse 
öppnas nya möjligheter för arbetspendling, bostadsmarknad och privatresor (Region 
Skåne 2015:36) 

Utsagan visar även att Helsingborgs stads diskurs genomsyrar Region Skånes argument till att 
driva HH-förbindelsen som en ny förbindelse över till Danmark. Regionorganet anser att den 
bidrar med regional utveckling och ekonomisk tillväxt i norra Skåne, Själland, delar av Halland 
och Småland samtidigt som den stärker integrationen och öppnar nya möjligheter för 
arbetspendling och bostadsmarknad. Citatet belyser även att elementen ”regional utveckling” 
och ”ekonomisk tillväxt (i norra Skåne)” artikuleras in i Diskursen HH-förbindelsen vilket 
tydliggör att HH-förbindelsen inte enbart betraktas som ett kommunalt planeringsförslag utan 
också som ett regionalt planeringsförslag.   

5.3.2 En agonism inom Skånebilden – Diskursen Öresundsmetron  
 
Diskursen Öresundsmetron, den tunnelbaneförbindelse som planeras mellan Malmö och 
Köpenhamn, är den andra lokala diskursen i den diskursiva kampen om danmarkförbindelsen.  

- En Öresundsmetro ger avlastningsmöjligheter på Öresundsbron till nytta för regional, 
nationell och internationell tillgänglighet. Dessutom kan antalet resenärer till/från 
centrala Köpenhamn öka på grund av den kortare restiden tvärs över Öresund (Malmö 
stad 2015:16) 
 

- Stor nationell nytta genom avlastning av regionala persontrafikresor på Öresundsbron, 
Vilket möjliggör för flera godståg och flera långväga persontågsresor med 
höghastighetståg och anslutning till Copenhagen Airport. Ett mer integrerat 
storstadsområde som stärker Skandinaviens internationella konkurrenskraft (ibid:49) 
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- Stor regional nytta genom att binda samman Malmö och Köpenhamn med utökad 

arbetsmarknadsregion och integration (ibid) 

Citaten ovan är tre av Malmö stads argument för Öresundsmetron vilka alla tre följer 
Helsingborgs stads argument för en HH-förbindelse. Malmö stad menar att Öresundsmetron 
kan avlasta Öresundsbron och skapa kortare restider, vilket skulle kunna öka pendlingen över 
sundet. De korta restiderna skulle integrera de två storstadsområdena i större grad och stärka 
deras position i den internationella konkurrensen i Skandinavien. Öresundmetron skulle även 
kunna utöka arbetsmarknadsregionen för både Malmö och Köpenhamn.  

Ytterligare ett huvudargument menar Malmö stad (2015:8) är att ”metron bidrar till att 
kapaciteten på Öresundsbron kan utnyttjas bättre och möta den trafikökning som Fehmarn Bält 
kan medföra för t.ex. godstransporter”, vilket lett Köpenhamns kommun och Malmö Stad att 
utreda möjligheten för en ny kollektivtrafiksförbindelse mellan städerna. Om den nya 
kollektivtrafiken förverkligas menar Malmö stad att ”med Öresundsmetro bedöms resandet då 
kunna öka till ca 70 000 resenärer per dygn varav en tredjedel utnyttjar Öresundstågen och två 
tredjedelar Öresundsmetron. Med andra ord så avlastar Öresundsmetron en del tågresande som 
annars skulle ha trängts på bron” (Malmö Stad 2015:47). 

I det empiriska materialet framgår det att diskusen Öresundsmetron konstruerar en [ny] 
förståelse samtidigt som en befintlig förstärks. Den nya förståelsen, som skiljer sig från 
Diskursen HH-förbindelsen, är den ökade integrationen mellan Malmö och Köpenhamn. Med 
andra ord, förbindelsen ska gå via sydvästra Skåne, inte nordöstra. Den här förbindelsen anses 
som positiv för den regionala utvecklingen då den utökar arbetsmarknaden. Elementen 
”Köpenhamn”, ”Malmö” och ”tunnelbana” artikuleras i diskursen Öresundsmetron genom 
ekvivalenskedjor då det konstrueras en förståsele att Malmös utveckling skapar nyttor för den 
regionala utvecklingen. Tunnelbanan ”knyter” samman två städer och skapar ett internationellt 
konkurrenskraftigt storstadsområde, bestående av Malmö och Köpenhamn. Den diskursiva 
förståelsen som konstitueras i diskursen är med andra ord att integrera och stärka de två 
storstäderna i Öresund genom en ny förbindelse. Städerna anses båda två ha en hög andel 
pendling och argumentet som förs är att underlätta resandet över sundet. Ur empirin 
framkommer det även att Malmö och Köpenhamn har ingått en form av diskursiv allians. De 
utreder tillsammans Öresundsmetron vilket gör att förståselen för en ny förbindelse inte enbart 
konstrueras av Malmö Stad utan även Köpenhamns kommun.  

Förståelsen som förstärks är den negativa uppfattningen av att Öresundsbron snart kommer att 
bli ett problem för Skånes utveckling när Fehrman Bält öppnar. Öresundsmetron blir likt HH-
förbindelsen en lösning på problemet och tillskrivs med det ett positivt värde för nyttan som 
kommer ur en ny förbindelse över till Danmark. Element som ”trafikökning” och ”trängs på 
bron” stängs ute ur diskursen genom en differenskedja, samtidigt som elementen 
”avlastningsmöjlighet” och ”tillgänglighet” artikuleras in genom ekvivalenskedjor. Elementen 
konstrueras som något positivt i relation till en trafikökning. Anledningen till att elementen 
artikuleras i diskursen är även på grund av att Malmö Stad konstruerar en förståelse att metron 
skapar ”nationell nytta” genom att avlasta Öresundsbron, vilket ger positiva effekter för den 
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nya höghastighetsbanan som förhandlas under samma tidpunkt, men även att antalet godståg 
kan öka när Fehrman Bält öppnar.  

- Malmö vill peka på olika faktorer som behöver hanteras för att få maximal nytta av den 
nu aktuella satsningen [höghastighetståget] (Malmö stad 2015:12) 
 

- Det paket av åtgärder som redovisas i detta underlag ger nyttor både för Malmös 
storstadsfunktion och höghastighetstågssystemets funktion. Detta sker genom 
Kontinentalbanan med persontågstrafik, spårväg i två stråk, Lommabanan, Ystadbanan, 
Trelleborgsbanan samt Öresundsmetro Köpenhamn-Malmö (Malmö Stad 2015:3) 

I citaten framgår det även att Öresundsmetron, som planeringsprojekt/element, är en del av 
bredare lokala diskurser om höghastighetståget i Malmö. Malmö stad vill peka på ”faktorer” 
som behöver hanteras för att maximera nyttan med höghastighetståget och bland de olika 
planförslagen pekas Öresundsmetron ut. Redan i Sverigeförhandlingens direktiv (Dir. 
2014:106; Dir. 2014:113) pekades Malmö ut, tillsammans med Stockholm och Göteborg, som 
en av de tre storstäder som skulle knytas närmre varandra. Direktivet konstruerade en hegemoni 
över vart en av stationen i Skåne skulle placeras, vilket gav Malmö en position att  bygga 
diskursiva allianser med kringliggande kommuner som Lomma, Ystad, Trelleborg men även, 
som nämnt ovan, Köpenhamn. Direktivet gjorde även att Malmö stad kunde artikulera 
elementet ”höghastighetståg” i diskursen genom en ekvivalenskedja då förbindelsen förstods 
som något positivt för höghastighetstågssystemets funktion. Malmö stad försöker, likt 
Helsingborg stad, att förskjuta diskursen från en regional diskurs till en nationell diskurs genom 
att konstrueras den som något positivt i förhandlingen kring höghastighetsbanan.  
 

- Vi driver i första hand en HH-tunnel och i andra hand en Öresundsmetro mellan Malmö 
och Köpenhamn” (Helsingborgs dagblad 9 januari 2017). 

 
Ur den insamlade empirin framgår det dock inte om de två diskurserna har stått i en 
antagonistisk kamp mellan varandra. De samexisterar i Skånebilden, trots att de har 
meningsskiljaktigheter, deras relation, eller diskursiva allians, kan därför förstås som en 
agonism. Det har båda erkänts legitima och hotar inte den politiska sammanhållningen i 
förhandlingen. Vad som framkommer dock är att det uppstått en form av hierarki mellan 
diskurserna. Region Skånes ordförande menar i citatet ovan att det i första hand driver HH-
förbindelsen och i andra hand Öresundsmetro. Även efter kommunerna och det regionala 
organet hade enats i Skånebilden uttalade sig en politiker att ”Den fasta förbindelsen mellan 
Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart det går och ha högre prioritet än metron mellan 
Malmö och Köpenhamn (Sydsvenskan 28 juni 2015). Öresundsmetron hade med det, 
tillsammans med HH-förbindelsen, ett politiskt stöd hos Region Skåne som argumenterade att: 
 

- En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn avlastar Öresundsbron med 
persontrafik vilket skapar utrymme för höghastighetståg och godståg. Öresundsmetron 
bidrar till stärkt integration och ekonomisk tillväxt i sydvästra Skåne och 
Storköpenhamn, två områden med en kraftig befolkningsutveckling (Region Skåne 
2015:36) 
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Citatet belyser en markering av Region Skåne att de statliga investeringspengarna ska placeras 
i den del av regionen som redan idag besitter en kritisk massa av människor.  I diskursen 
artikuleras ”arbetsmarknadsregion”, ”storstadsområde” och ”ekonomisk tillväxt” [i sydvästra 
Skåne] genom en ekvivalenskedja. De konstruerar tillsammans en förståelse att den regionala 
utvecklingen kommer ur en polarisering av resurs till de stora städerna, betingad av en 
hegemoni att regionen behöver ha internationell konkurrenskraft, vilket både Malmö och 
Köpenhamn kan genera om integreringen fortsätter emellan dem.  
 

- Malmö C bör emellertid inte vara ändpunkt för alla höghastighetståg. Fortsättning till 
Copenhagen Airport och Köpenhamn måste möjliggöras liksom fortsatt färd mot 
Hamburg och vidare söderut i Europa (Malmö stad 2015:6) 
 

- Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn kommer i framtiden knyta samman 
städerna och deras pendlingsomland ännu tätare, nästan som till en enda stad (Malmö 
stad 2015:8) 

Höghastighetsbanan som är planerad att ha Malmö som ändstation går dock inte i linje med 
Malmös förståelse om höghastighetstågets konkurrenskraft. De menar att sträckan Hamburg-
Köpenhamn-Malmö-Stockholm är en del i den bredare diskursen TEN-T-nätverket för Europa. 
I takt med att Öresundsbron snart kommer att bli ett problem för Skåne blir Öresundsmetron en 
lösning för att avlasta den. Öresundsmetron är i detta avseende både en diskurs, ett element, 
men också en flyttande signifikant som får olika betydelser i [Malmös] olika diskurser om 
höghastighetståget. 
 
Slutligen artikulerade Malmö stad Öresundsmetron i en metropoliseringsdiskurs med 
argumentet att ”Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn kommer i framtiden knyta 
samman städerna och deras pendlingsomland ännu tätare, nästan som till en enda stad”. 
Återigen syns Öresundsmetron som en flytande signifikant vilken ger olika diskurser en 
betydelse i förhandlingen, samtidigt som Malmö stad legitimerar satsningen genom att konstant 
förskjuta Öresundsmetron till andra diskurser inom den regionala utvecklingen. 
 
5.3.3 En antagonism i Skånebilden – Diskursen Europaspåret 
 
Diskursen Europaspåret, planeringsförslaget på två nya förbindelser över Öresund med en 
bilförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en järnvägsförbindelse mellan 
Köpenhamn och Landskrona, är den tredje lokala diskursen i förhandlingen om 
Danmarkförbindelsen. 

- Europaspåret är i praktiken en variant på HH- förbindelse där järnvägsförbindelsen 
riktats om mot København. Förbindelsen får därigenom bättre restider, större 
upptagningsområde och kan nyttjas för snabbare regionaltrafik, fjärrtrafik och 
godstrafik. Samtidigt som den tillför kapacitet på København H och avlastar 
Öresundsbron (Landskrona stad 2015:110) 

Ur empirin framkommer det att Diskursen Europaspåret är en förskjutning av Diskursen HH-
förbindelsen. I HH-förbindelsen artikulerades elementen ”persontågsförbindelse” och 
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”Helsingör” som skapade en förståsele att tågförbindelsen över sundet skulle gå via 
Helsingborg-Helsingör. I diskursen Europaspåret utesluts elementen ”persontågsförbindelse” 
och ”Helsingör” genom en differenskedja och elementet ”järnvägsförbindelse”, ”Köpenhamn” 
och ”Landskrona” artikuleras i diskursen genom en ekvivalenskedja som formar Diskursen 
Europaspåret.  
 
Uppkomsten av ett nytt förbindelseförslag för HH-förbindelse tenderar att ha skapat en 
antagonism mellan Europaspåret och HH-förbindelsen, där ena förståelsen är att 
tågförbindelsen ska gå via Helsingborg – Helsingör och den andra via Landskrona – 
Köpenhamn. ”Det är ju Köpenhamn och inte Helsingör som är målet” säger en ledande politiker 
i en artikel (Helsingborgs dagblad 9 januari 2017a).  
 
Landskrona stad argumenterar i förhandlingen för att det danska intresset för HH-förbindelsen 
har varit avvaktande, sedan de stod klart att den ”verkliga nyttan” med förbindelsen uppkommer 
först om Danmark kan bygga ut Ring 5 [en motorväg och järnväg som kopplar samman 
Helsingör med södra Själland som sedan ska ansluta till Fehrman Bält] (Landskrona 2015:107). 
Vidare menar Landskrona stad att Europaspåret kan ge bättre restid och större 
upptagningsområde, samtidigt som den avlastar Öresundsbron. I det insamlade materialet 
framkommer det att Ring-5 argumentet inte är tagit ur luften. I en dansk artikel från 2011 
beskrevs det exempelvis att: ”Om Ring 5 blir till, kommer det att vara efter en smärtsam process 
med många protester och problem. Jag är lite skeptisk till om det kan bli gjort, säger Per 
Homann Jespersen, docent vid RUC. (…) Det nuvarande behovet av en ny Öresund-förbindelse 
mellan Helsingborg och Helsingør och utvecklingen av Ring 5 är emellertid inte så stor, avslutar 
Per Homann Jespersen” (Lokalavisen 20 januari 2011, författarens egen översättning från 
danska till svenska5). Järnvägsförbindelsen till Helsingör framställs med det som något negativt 
och utmanas av en konkurrerande förståsele: att järnvägsförbindelsen ska gå via Landskrona 
ner till Köpenhamn.  
 
Ett återkommande element är ”Öresundsbron” som även i den här diskursen framställs som ett 
problem. Europaspåret ska ”avlasta” Öresundsbron, och Landskrona stad pekar på att under de 
15 år som Öresundsbron funnits har järnvägstrafiken ökat kraftigt, och kommer fortsätta när 
Fehrman Bält öppnar, vilket lett till att kapacitetstaket snart är nåd (Landskrona Stad 2015:5). 
Elementet ”avlasta” artikuleras in i diskursen, genom en ekvivalenskedja, då Landskrona 
konstruerar Europaspåret som en lösning på det framtida problemet.  
 

- Järnvägsförbindelsen Landskrona-København, kan hantera alla slag av 
järnvägstransporter: godståg, höghastighetståg och regionaltåg. Detta är unikt. De andra 
studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta. Den skapar stora 
restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen.” (Landskrona stad 
2015:4). 

 
Landskrona stad, som hade svårt att få genomslag för sin diskurs i förhandlingen, pekade på ett 
flertal tekniska brister i HH-förbindelsen, men även Öresundsmetron. Landskrona stad menade 

                                                 
5 För att se originaltexten se bilaga 1  
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att järnvägsförbindelsen Landskrona-Köpenhamn kan hantera alla slag av järnvägstransporter: 
godståg, höghastighetståg och regionaltåg etc., vilket kommunen menade var unikt och ”de 
andra studerade alternativen till ny Öresundsförbindelse klarar inte detta”.  De två andra 
förslagen skulle inte kunna möta det riktiga problemet som Fehrman Bält medför: den ökade 
godstågstrafiken. I diskursen Europaspåret artikuleras elementen ”godståg” höghastighetståg” 
och ”regionaltåg” i diskursen, då Landskronas stad konstruerar en förståelse för vad som behövs 
för den regionala utvecklingen i Skåne: en förbindelse som i första hand kan klara de ”verkliga 
problemen” för regionen. Citatet visar även på att Diskursen Europaspåret utmanat Malmös 
förslag i förhandlingen. Öresundsmetron, tillsammans med HH-förbindelsen, konstrueras i 
diskursen som något nedvärderande, de kan inte möta de ”riktiga” problemen som 
Öresundsbrons kapacitetsbrist kommer medföra, medan Europaspåret konstitueras som 
lösningen. Planeringsförslaget kan hantera ”alla typer av järnvägstransporter”, något som, 
Landskrona stad menar, ”är unikt” då ingen av de andra planeringsförslagen kan tillhandahålla 
det. Diskursen frambringar med andra ord inte bara Öresundsbron som problem, utan även HH-
förbindelsen och Öresundsmetron. Till en följd av detta hålls diskursen ”stabil”, den 
nedvärderar, förskjuter och utesluter de andra planförslagen, vilket blir roten till dess uppkomst 
och stabilitet.  
 

- I Skåne har en konflikt redan blossat upp mellan Landskrona och Region Skåne kring 
tankarna på vilken väg höghastighetstågen bör ta över Öresund (Sydsvenskan 28 juni 
2015a) 

 
Jämfört med de två tidigare diskurserna saknade Europaspåret politiskt stöd i Skåne. 
”Kommunalråd[et] i Landskrona, säger att man är överens om det mesta i dokumentet, förutom 
delen om sundsförbindelserna” (Sydsvenskan 28 juni 2015b) vilket gjorde att Landskrona stad 
tillslut lämnade förhandlingarna för att driva sitt eget förslag i Sverigeförhandlingen 
(Sydsvenskan 28 juni 2015b).  
 

- Landskrona var från början inbjudna att vara med i det här arbetet men ville inte 
fortsätta med det eftersom de ville driva sitt eget förslag istället (Sydsvenskan 28 juni 
2015b) 

 
- Till vår förvåning har Region Skåne uteslutit både Landskrona stad och stadens arbete 

med Europaspåret. Det är mycket olyckligt och märkligt. Bara utifrån fakta kan hållbara 
och långsiktiga beslut fattas (Sydsvenskan 12 juli 2015) 

 
Det finns en tvetydighet i den insamlade empirin och citaten ovan är två utsagor som ger två 
olika beskrivningar av vad som hände i antagonismen mellan Europaspåret och HH-
förbindelsen/Öresundsmetron. Region Skåne, som å ena sidan menade att Landskrona stad 
lämnade förhandlingen för att driva sitt eget förslag och Landskronas kommunalråd, som å 
andra sidan menade att Region Skåne uteslutit dem ur förhandlingen. Utsagorna lämnar ett visst 
utrymme för en spekulation kring händelseförloppet men det verkar som att agonismen mellan 
HH-förbindelsen och Öresundsmetron konstruerade en bredare diskurs om vad som kommer 
bidra till den regionala utvecklingen och vad som inte kommer göra det - Europaspåret. 
Agonismen tydliggör även att Skånebilden är en tillslutning i betydelsefixeringen om vilka 



 57 

element som artikuleras med regional utveckling i Skåne, där Europaspåret som element blev 
uteslutet ur diskursen genom en differenskedja. Agonismen som uppstod i förhandlingen 
mellan HH-förbindelsen och Öresundsmetron konstruerade en förståsele om ”vad som är rätt” 
och ”vad om är bäst” för den regionala utvecklingen, vilket uteslöt Europaspåret. 
 
Det framkommer nämligen i empirin att en hegemonisk intervention skett i förhandlingen som 
skapade entydighet i Skånebilden. I en artikel som kom några år efter beslutet om Skånebilden 
beskrev Region Skånes ordförande att de förhandlande kommunerna och regionorganet 
bedömde att HH-förbindelsen och Öresundsmetron var:  
 

- ”bäst utifrån infrastrukturbehov och kostnadseffektivitet” (Helsingborgs dagblad 9 
januari 2017b). 

 
En hegemonisk föreställning att satsningar i första hand behöver göras i region där det redan 
finns pendling, men också att satsningen ska, likt Öresundsbron, kunna betala tillbaka sig själv. 
 

- I det läget försöker Landskrona sälja in idén om järnvägstunneln till Köpenhamn och 
andra danska kommuner. Den ger den unika fördelen att tågen inte belastar det ömtåliga 
danska spårnätet norr om Köpenhamn. Men det är en utmaning för Landskrona att 
alternativet, en fast förbindelse Helsingborg–Helsingör, nästan är en etablerad sanning 
(Helsingborgs dagblad 9 januari 2017a) 

 
Emellertid ger utsagan ovan även en indikator på vad som faktiskt var Landskrona stads största 
utmaning i förhandlingen kring Skånebilden. HH-förbindelsen hegemoniska ställning som 
andra alternativ efter Öresundsbron har normaliserat ”en sanning”, och blivit ett förgivettaget 
antagande i förhandlingen, befäst i en idé om regionen, och de argument samt analyser som 
togs fram gjordes eventuellt enbart för att rättfärdiga ett val snarare än att komma fram till 
objektiva beskrivningar av verkligheten. Landskrona stad beskrev själva, i sin nyttoanalys, att 
”även efter tillkomsten av förbindelsen Malmö- København har diskussionen om HH-
förbindelsen pågått. Främst är det Helsingborgs stad som varit pådrivande men även hos Region 
Skåne har förbindelsen haft starkt stöd”. I ett flertal debattartiklar kritiserade även Landskronas 
kommunalråd Regions Skånes ordförande med argument som: 
 

- Varför fortsätter man att prioritera ett flera decennier gammalt föreslag på lösning (…) 
Den nya Öresundsförbindelsen som tillslut blir verklig måste vara den som ger störst 
nytta för oss som bor i regionen” (Dagens Samhälle 28 augusti 2017). 
 

- HH-förbindelsen löser inga problem. Den tycks bara vara en symbolfråga (Sydsvenskan 
9 december 2017).  

 
Den befästa positionen som diskurserna HH-förbindelsen, men även Öresundsmetron hade fått 
i Skånebilden gjorde att Landskronas kamp mot den enade linjen tillsynes ansågs vara en 
avvikande företeelse i den framförhandlade förståselen för regionens utveckling. När 
kommunerna/regionorganet inte kunde tillrättalägga den till vad som ansågs vara ”rätt” eller 
”sant” uteslöts även Europaspåret från de politiska samtalen i öresundsregionen: 
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- Greater Copenhagen, samarbetsorganisationen för Skåne och Själland, talar bara om 
HH-förbindelsen och en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn. Inte ett ord om 
Europaspåret. Den politiska ledningen i Region Skåne kör i samma spår (Helsingborgs 
dagblad 9 jaunari 2017a) 

 

5.4 Förhandlingen om höghastighetståget 
 
5.4.1 Diskursen Höghastighetståg i Hässleholm 
 

- Utvecklingen det senaste decenniet har varit relativt god, men nordöstra Skåne har inte 
riktigt kunnat ta del av samma tillväxt som västra delen av länet (Hässleholms kommun 
2015:1) 

I beslutet om Skånebilden enades de åtta kommunerna och Region Skåne att det första 
höghastighetstoppet i Skåne skulle vara i Hässleholm. Hässleholms kommun var dock inte 
ensam i att föra fram sin talan, utan hade under förhandlingen slutit en diskursiv allians med 
Kristianstad kommun. Kommunerna menade att tillsammans är de en av Skånes tillväxtmotor 
(Hässleholms kommun 2015:1) och utgångspunkten i samarbetet var att Hässleholm får 
höghastighetsbanan och Kristianstad får en upprustad Skånebana. I förhandlingen pekar de  
tillsammans ut nordöstra Skånes negligering i den regionala utvecklingen, vad som i sin tur har 
gjort att de inte kunnat ta del av samma tillväxt som västra delen av länet. Negligeringen har 
utgjort en av anledningarna till att upprusta Skånebanan, och var på grund av att Kristianstad 
och närliggande kommuner i Nordöstra Skåne skulle få bättre tillgänglighet till 
höghastighetsbanan, men också får att kunna knyta Skåne och Blekinge närmre varandra 
(Hässleholms kommun 2015:10). Nyttoanalysen belyser uppkomsten av en diskurs i 
förhandlingen: nordöstra Skånes utveckling, som i det här kapitlet benämns Diskursen 
Höghastighetståg i Hässleholm. Diskursen är nödvändigtvis inte ny i regionen utan härrör 
troligtvis ur farhågorna kring en regional obalans mellan västra och östra Skåne i samband med 
länssammanslagningen. Huruvida uppkomst artikuleras elementen ”Hässleholm”, 
”Kristianstad”, ”Skånebanan” och ”Blekinge” med nyttan genom en ekvivalenskedja. De 
skapar tillsammans en förståelse att den regionala utvecklingen i nordöstra Skåne har gynnats 
av närheten till Blekinge. 
 

- Kristianstad och Hässleholm integreras med västra Skånes arbetsmarknad, Hässleholm 
knyts närmare regioncentrum för Kristianstad-Hässleholm arbetsmarknad, som nu 
sträcker sig in i Blekinge (Hässleholms kommun 2015:14).  
 

Citatet ovan är ett framtidsscenario som nyttoanalysen lyfter vars innebörd belyser anledningen 
till att nordöstra Skåne har gynnats av närheten till Blekinge. Det har formats en arbetsmarknad 
i öster och när de inte tagit del av västra Skånes tillväxt har det valt att närma sig Blekinge, 
vilket gör att elementet ”arbetsmarknad” [i öst] artikuleras in i diskursen. I ljuset av 
framtidsscenariot belyser diskursen ett samtida problem i Nordöstra Skåne. Hässleholm är i 
dagsläget för långt bort från en framtida arbetsmarknad mellan Kristianstad, Hässleholm och 
Blekinge, där lösningen ligger i upprustningen av Skånebanan österut.  
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- Nordöstra Skåne är i dagsläget inte en del av Malmö-Lund arbetsmarknad, eller snarare 
västra Skånes arbetsmarknad. Pendlingsrelationerna med såväl Malmö-Lund som 
Helsingborg är dock i tillväxt och kan stärkas ytterligare med den nya stambanan och 
en upprustad Skånebana. (Hässleholms kommun:13) 

Höghastighetsbanan som i början av förhandlingen var beslutad att sträcka sig ner till Malmö 
gjorde att Hässleholms kommun kunde artikulera ytterligare element till diskursen: 
”arbetsmarknad” [i västra Skåne] och ”pendlingsrelation”. Artikuleringen påvisar en 
förskjutning inom diskursen. Förståelsen kring en arbetsmarknad tolkas som dels en östlig 
arbetsmarknad och dels en västlig, men inte som en gemensam. Citatet ovan ger en 
fingervisning till vad Hässleholms kommun pekar ut som det ”stora problemet i regionen idag”, 
vilket gjort att nordöstra Skåne inte fått tagit del av tillväxten på samma sätt. Det finns en 
tudelad arbetsmarknad där Malmö-Lund [tillsammans med Helsingborg] utgör ena 
arbetsmarknaden och, som föregående citat belyste, Hässleholm-Kristianstad den andra, där en 
ny stambana från Hässleholm, genom Lund, till Malmö gör att nordöstra Skåne kan utnyttja 
Västra Skånes arbetsmarknad, och med det också västra Skånes tillväxt. I diskursen artikuleras 
därefter höghastighetståg [stambana] in i diskursen samtidigt som ett element implicit stängs 
ute ur diskursen: en tudelad arbetsmarknad. Tillsammans med ovannämnda element formar 
diskursen en förståelse av att nyttan för den regionala utvecklingen kommer ur en fortsatt 
sammankoppling av Blekinge, Nordöstra och Västra Skåne. Med andra ord ska inte 
regionaliseringen enbart ske åt väster utan åt både väst och öst.  
 

- Detta innebär sammantaget att Hässleholm kan flytta sig uppåt i kommunhierarkin och 
både bli en del av en huvudkommun och en kommun i en större region i form av Malmö-
Lunds arbetsmarknadsregion. På samma sätt kan Kristianstad sannolikt behålla 
fördelarna med att vara huvudkommun i ett nordöstra Skåne samtidigt som kommunen 
blir en tydlig del av västra Skånes arbetsmarknad (ibid) 
 

Utbyggnaden av stambanan ska dock inte enbart gynna nordöstra Skåne, utan även de två  
kommunerna som förhandlar. Den tudelade arbetsmarknaden som lett till den negativa 
konsekvensen på tillväxten har inte enbart skapat två regioner utan även olika poler i 
regionerna, där Malmö-Lund utgör ena och Kristianstad den andra. De framställs i citatet som 
”huvudkommuner” i regionerna. Hässleholms kommun som menar att det idag inte är en tydlig 
huvudkommun vill flytta sig närmre västra Skåne för att utgöra ena polen. Kristianstad som å 
andra sidan vill stärka sin egen roll i den östra delen av Skåne, samtidigt som det flyttar sig 
närmre Västra Skåne. I citatet framträder en förklaring på diskursens stabilitet och vad som 
håller den samman. Samtidigt som kommunerna vill utveckla östra Skåne tenderar Hässleholms 
kommun att vilja förflytta sig närmre Malmö-Lund, vilket kan ha skapat instabilitet i diskursen. 
Viljorna drar med andra ord åt olika håll kring vart regionaliseringen och utvecklingen ska ske, 
även fast det finns en konsensus att de båda vill förflytta sig närmre Västra Skåne. Genom att 
artikulera in Skånebana skapas troligtvis en stabilitet  i diskursen som inte hade funnits om 
enbart stambanan varit ett element. Tillsammans skapar elementen en förståelse att Hässleholm 
och Kristianstad kan samexistera som en pol i nordöstra Skåne, även fast regionaliseringen går 
åt både väst och öst. Det blir med andra ord ett centrum, likt Malmö-Lund, i den regionala 
utvecklingen. 
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5.4.2 Hässleholms kamp mot hegemonier 
 

- Grundtanken med höghastighetståg är att de ska spara tid och bli ett miljövänligare 
alternativ till flyg. Därför är det viktigt att tågfärden från en storstadsmetropol till en 
annan inte bryts av onödiga stopp. Det är det som gjort snabbtågen från Madrid till 
Barcelona, från Bryssel till London, från Milano till Rom och från Paris till Lyon så 
framgångsrika. Tidsfaktorn är essentiell. Alla dessa tågresor går på mindre än tre 
timmar. Det är tveksamt att särskilt många höghastighetståg kommer att stanna i lilla 
Hässleholm eller att tågen kan göra uppehåll i både Lund och Malmö (Sydsvenskan 28 
juni 2015c) 

Skånebildens linjedragning mellan Hässleholm, Lund och Malmö har, enligt den insamlade 
empirin, formats av nationella diskurser om höghastighetstågets ”faktiska nytta” som utgår från 
tidsfaktorn mellan Sveriges tre storstäder. Genom omvärldsbevakning och internationella 
studier har Sverigeförhandlingen försökt bygga olika linjedragningsscenarier som grundar sig 
på en tidsram att färden från Stockholm till Malmö ska gå på mindre än tre timmar. Tidsramen 
byggde på Trafikverkets (2015) prognoser för höghastighetstågets restid. Citatet belyser en 
hegemoni att storstädernas närhet till varandra ska styra förhandlingen, där nytta artikuleras 
med elementet (res)tid och storstadsmetropol. Hegemonin görs synlig genom de europeiska 
exemplen men också hur Hässleholm framställs. Att ”Lilla Hässleholm” överhuvudtaget ska få 
ett höghastighetstågstopp konstrueras som något hämmande för höghastighetståget. Den 
artikuleras med ett negativt element som ”lilla” och framstår som ett onödigt stopp på vägen 
ner till Malmö. Med andra ord utesluts den, genom en differentskedja, från den nationella 
diskursen om höghastighetstågets nytta. Uteslutningen belyser en av Hässleholms kommuns, 
men även Lunds kommuns och Skånebildens, antagonistiska kamper mot nationella diskurser 
och hegemoniska förståelser om tidsfaktorn och större städers betydelse för höghastighetståget.  
 
I ytterligare en artikel belyses Lunds närhet till Malmö som problematiskt: ”Lund är den 
Skånekommun som har starkast skäl att vara osäker på om de snabbare snabbtågen verkligen 
har tid att stanna där” (Sydsvenskan 6 oktober 2015). Det fanns dock en skillnad mellan Lund 
och Hässleholm. Lunds kommun hade andra förutsättningar att argumentera för ett 
höghastighetsstopp då forskningsanläggningar IVV och MAX kunde kopplas, genom den nya 
spårvagnsbanan, till centralstationen och därmed höghastighetsbanan (Lunds kommun 2015). 
Att tåget skulle stanna i Lund utmanades därmed inte i förhandlingen kring Skånebilden. 
 

- Att bedöma effekterna av en ny stambana för höghastighetståg är behäftat med stora 
osäkerheter (…) Man kan prata om viljedriven utveckling. När osäkerheten är stor och 
i många fall genuin, är viljedriven utveckling en idé och ett scenario och inte någon 
prognos. Det är så denna nyttoeffektbeskrivning skall tolkas, som ett uttryck för en stark 
vilja att utveckla nordöstra Skåne som en regional tillväxtmotor i Öresundsregionen, 
Sydsverige och Sverige. (Hässleholm kommun 2015:11)  

Hässleholms kommuns diskurs tenderar dock att ha blivit mer utmanad. Citatet belyser en 
annorlunda syn på både hur deras nyttoanalys ska tolkas men även utveckling som helhet. Ett 
avstamp om att den regionala utvecklingen, och var de olika satsningarna ska prioriteras, inte 
alltid behöver förstås genom prognoser. En tillsynes mindre diskurs om förståelsen om regional 
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utveckling som artikuleras genom en ekvivalenskedja med elementen ”vilja”, ”scenario” och 
”idé”, samtidigt som den utesluter elementet ”prognos”. 
 
Diskursen om regional utveckling genom ”viljedriven utveckling” kan dock inte enbart ses som 
en egen diskurs utan också som en del i Hässleholms diskurs. För att enbart förstå regional 
utvecklingen, och specifikt vart höghastighets ska gå, genom prognoser hotar Hässleholms 
kommuns chanser i förhandlingen. Därför artikuleras även elementen ”vilja”, ”scenario” och 
”idé” in i Hässleholms diskurs medan elementet prognos utesluts. Prognos som element hotar 
nämligen diskursens stabilitet för att den är starkt betingad med en hegemoni att regionen ska 
förstås genom kvantitativa glasögon, där utvecklingen exempelvis mäts i dagens 
utvecklingskurva. Istället hålls diskursen stabil genom en förståelse att regional utveckling kan 
förstås genom kvalitativa värden, där utvecklingen inte nödvändigtvis behöver mätas utan 
istället förstås ur ett framtidsscenario. Förhandlingen belyser en intressant aspekt om varför 
vissa element kan artikuleras in i en diskurs. Hade elementet prognos artikulerats in i diskursen 
hade de varit på grund av en specifik kunskap eller förståelse över (regional) utveckling. I det 
här fallet uppstod en antagonism som hotade Hässleholms diskurs, vilket gjorde att vissa 
element fick artikuleras in i diskursen för att kunna bringa stabilitet till den och samtidigt 
utmana hegemonin. 
  

- Höghastighetståget till Stockholm ska ha skånska stationer i Malmö, Lund och 
Hässleholm. Det har de skånska kommunerna enats om (Sydsvenskan 26 juni 2015) 
 

- En höghastighetsbana med stopp i Malmö, Lund och Hässleholm i kombination med 
satsningar på Skånebanan innebär en god tillgänglighet till höghastighetsbanan i Skåne. 
Satsningen skapar förutsättningar för utökade godstransporter och regionaltrafik för 
persontåg på den befintliga stambanan som är hårt belastad. En utbyggnad av två nya 
spår mellan Lund och Hässleholm behöver påbörjas så snart som möjligt. Med möjlighet 
att koppla samman höghastighetsbanan med Skånebanan till Kristianstad skapas 
möjlighet till regional snabbtågstrafik och sammanlänkning av Skånes två 
arbetsmarknadsregioner. (Region Skåne 2015:36) 
 

Givet tidsaspekten att tåget skulle nå Malmö inom en tidsram tenderar Hässleholms kommuns 
diskurs ha vunnit mark i förhandlingen. Utsagan visar att Region Skånes förståelse över vilken 
nytta ett höghastighetsstopp skulle ge regionen genomsyras i mångt och mycket av Hässleholms 
kommuns förståelse. Ett exempel på att en hegemoni för regional utveckling kan  utmanas, men 
också att en diskursiv allians mellan två kommuner som i vanlighetens namn inte brukar 
betraktas som ”bärande” för den regionala utvecklingen kan nu gemensamt utmana större 
kommuner. 
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5.4.3 En agonism ”utanför” Skånebilden – Diskursen höghastighetståg i Helsingborg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Skåne var det primärt fyra scenarier som påverkade den regionala förhandlingen 
(Trafikverket 2015): U21 [via Helsingborg], US2A [via Värnamo och raka vägen till Malmö], 
US2B [via Värnamo och Hässleholm] och US5 [via Växjö och Hässleholm]. Scenarierna var, 
som omnämnt ovan, baserade på trafikverkets prognoser, där tidsfaktorn var en aspekt. 
Scenarierna angav olika stopp som tåget skulle göra på sin färd ner till Malmö. Tre av 
scenarierna pekade ut en östlig sträckning i Skåne varav två drogs genom Hässleholm. Den 
fjärde hade en västlig stäckning och drogs genom Helsingborg.  
 

- ”Helsingborg godtar Skånebilden. Likväl argumenterar kommunen i 
Sverigeförhandlingen för en alternativ sträckning (…) Enligt Helsingborg har 
Trafikverket i sina analyser presenterat ett stationsläge för höghastighetståg som inte 
kommunen ser som optimalt. Därför har det varit extra viktigt för Helsingborg att ge 
rätt bild i underlaget ” (Sydsvenskan 6 oktober 2015). 
 

Trafikverkets linjedragningar tenderar att ha gett upphov för två diskurser inom förhandlingen 
kring höghastighetståget. Citatet belyser dock en intressant aspekt om diskurserna i 
förhandlingen. Det har uppstått en agonism mellan Helsingborgs stads diskurs, Hässleholms 
kommuns diskurs och hela Skånebildens diskurs. För trots att Helsingborgs stad ”godtar” 
Skånebilden är det inte helt eniga i linjedragningen mellan Hässleholm, Lund och Malmö. 
Kommunen vill ge ”rätt bild” i sitt underlag, det vill säga nyttoanalys, vilket symboliserar en 
annorlunda förståelse kring nyttan med höghastighetståget som utmanar Hässleholm och hela 
den framförhandlade konsensusen. Tillskillnad från tidigare förhandling om sundsförbindelsen 
och Landskronas stads kamp, är Helsingborgs stad fortfarande en del av de regionala beslutet 
om Skånebilden. Trots detta utmanar dem förståelsen i Skånebilden, vilket gör att agonismen i 
någon mening hamnar ”precis utanför” och utmanar stabiliteten i Skånebilden. 
 

- I ett större perspektiv behöver Malmö, Lund och Helsingborg knytas samman med 

Figur 3 - En rumslig representation av Trafikverkets linjedragningsscenarior under 2015 
Trafikverket (2015) 
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Stockholm och Göteborg/Oslo. Det är också viktigt att södra Sverige och hela Skåne får 
en ökad tillgänglighet till Köpenhamn, Copenhagen Airport och Hamburg. Tillsammans 
med Köpenhamn och Själland kan vi skapa en större arbetsmarknad och bli en ännu 
viktigare tillväxtmotor för Skandinavien (Helsingborg Stad 2015:72) 
 

- Dessutom innebär ett stationsläge för höghastighetståg i Helsingborg att Sveriges 
åttonde största stad får en konkurrenskraftig direkttågsförbindelse till Stockholm 
(ibid:73) 
 

Den diskursiva kampen blottar två skilda diskurser om den regionala utvecklingen i 
förhandlingen. Likt Hässleholm använder Helsingborgs stad ett ”bredare perspektiv”, men 
istället för att blicka österut mot Blekinge pekar kommunen istället västerut. Det vill säga inte 
enbart till västra Skåne utan över region- och nationsgränsen. Helsingborg stad framhäver en 
diskurs om regional utveckling som i går i linje med deras egen position i regionen: satsa på de 
stora kommunerna, vilket utesluter Hässleholm och Kristianstad, då de i jämförelse med 
Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö och Helsingborg konstrueras som mindre betydelsefulla 
kommuner för utvecklingen.  I diskursen artikuleras elementen ”tillväxtmotor”, ”större 
arbetsmarknad”, ”Stockholm” och ”Göteborg”, vilket utmanar Diskursen ett höghastighetsstop 
i Hässleholm genom att peka ut Hässleholm som hämmande för den regionala utvecklingen, då 
Hässleholm, enligt Helsingborg Stad, inte tillhör någon av de större kommunerna i Sverige. 
Diskursen blir även tydlig i det nedre citatet. Helsingborgs stad framhäver stadens hierarkiska 
läge i Sverige genom: ”Sveriges åttonde största stad”, vilket även belyser hur Helsingborgs stad 
kan använda den kvantitativa hegemonin om regionen för att utmana Hässleholm.  
 
Citatet belyser även hur elementet ”tillgänglighet” artikuleras in i Helsingborgs stads diskurs 
och hur det användas mot Hässleholm. Tillgänglighet får sin betydelse, och tyngd i argumentet, 
när den sammansätts med andra element som ”Köpenhamn”, ”Copenhagen Airport” och 
”Hamburg”, där nyttan för den regionala utvecklingen förstås genom en fortsatt regionalisering 
västerut i Europa. Återigen kan Helsingborgs stad använda en hegemonisk förståelse till sin 
fördel för att ge tyngd i sin diskurs. Att utvecklingen primärt gynnas av Skånes fortsatta närhet 
till europeiska storstadsmetropoler.  
 

- Malmö, Lund och Helsingborg är starka tillväxtmotorer och spelar en central roll för 
hela Skånes utveckling (Helsingborgs stad 2015:77) 
 

- Malmö, Lund och Helsingborg är starka tillväxtmotorer med en central roll för hela 
Skånes utveckling (Malmö stad 2015:10) 
 

- Dessa tre städer (Malmö, Lund och Helsingborg) är skånska tillväxtmotorer som var 
för sig och tillsammans har en mycket betydelsefull funktion för Skånes utveckling 
(Region Skåne 2015:9).  

Den insamlade empirin ger dock en inblick att förståelsen kring tillväxtmotor(er) är en av 
det mest rotade hegemoniska förståelsen om Skånes regionala utveckling. Förståelsen kring 
elementet är tämligen flytande och i Skåne får den sin betydelse när den, tillsammans med 
elementen Helsingborg, Lund och Malmö, artikuleras till nodalpunkten Skånes (regional) 
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utveckling, vilket gav Helsingborgs stad ett huvudargument om vad som kommunen anser 
är ”rätt bild” i förhandlingen: 
 
- Malmö, Lund och Helsingborg är Region Skånes tre utpekade tillväxtmotorer. Det är 

viktigt att städerna även fortsättningsvis kan generera positiva effekter till hela Skåne. 
En station i Helsingborg innebär att Skånes tre största städer knyts samman med 
varandra och med Stockholm. Det stärker städernas roll som tillväxtmotorer och ökar 
förutsättningar för agglomerationseffekter inom näringsliv och utbildning (ibid:73) 
 

Argumentet tydliggör vad som stabiliserar Helsingborgs diskurs vilket är att artikulera in 
elementet tillväxtmotor. Tillväxtmotor har varit återkommande i flera delar av den 
analyserade empirin, och används även av Hässleholm: ”en stark vilja att utveckla nordöstra 
Skåne som en regional tillväxtmotor i Öresundsregionen, Sydsverige och Sverige”, men 
även som anledningen till Hässleholm och Kristianstads diskursiva allians (se ovan). 
Skillnaden mellan diskurserna är dock att Helsingborgs stad kan använda elementet mer till 
sin fördel och hota att upplösa Hässleholms diskurs. Jämfört med Hässleholms kommun är 
de inte beroende av en annan kommun för att kunna ”titulera” sig som en tillväxtmotor för 
regionen, vilket gör att linjedragningen via Helsingborg, Lund och Malmö framstår som 
mer självklar, enligt Helsingborgs stad, för att den knyter samman ”Region Skånes tre 
utpekade tillväxtmotorer”, där det inte är själva kommunen som ska vara bärande för den 
regionala utvecklingen utan ”tillväxtsstäderna” i regionen.   
 
- Det är viktigt att vi enas i Skåne för att få större tyngd mot andra regioner och staten. 

Det innebär att man måste kompromissa och för att vi skulle få det tydliga stöd som vi 
nu får för HH-förbindelsen och upprustningen av Västkustbanan har vi gått med på att 
höghastighetståget i en första utbyggnad ska gå i mitten av Skåne, säger Peter 
Danielsson. (Sydsvenskan 28 juni 2015b) 
 

- Det hade blivit mycket, mycket tufft för östra Skåne, för Blekinge och för delar av 
östra Småland. Detta är en ren överlevnadssak för näringslivet i nordöstra Skåne på 
lång sikt (Kristianstadsbladet 28 juni 2015) 
 

Trots en agonism ”utanför” Skånebilden kunde, som sagt, Helsingborgs stad acceptera 
Hässleholms diskurs tillräckligt mycket för att diskursernas kamp inte skulle ta en antagonistisk 
form. Det första citatet kaster ett ljus på (en av) anledning(arna)en till att kampen inte tog en 
antagonistisk form. HH-förbindelsen och den diskursiva kampen mellan Malmö, Landskrona 
och Helsingborg drevs parallellt i förhandlingen. I övervägningen kring Helsingborgs båda 
anbud i förhandlingen valde kommunen att prioritera HH-förbindelsen, men för att kunna 
släppa höghastighetståget skulle kommunen få politiskt stöd för HH-förbindelsen av resterande 
förhandlingsparter. Upplösningen av den diskursiva kampen mellan både Landskrona och 
Helsingborgs diskurser om sundsförbindelsen samt Hässleholm och Helsingborgs diskurser om 
höghastighetståget symboliserar i någon mening den maktposition som Helsingborg har i 
regionen. Med hjälp av två diskurser kan de styra och forma förhandlingen genom att utmana 
Skånebildens stabilitet och hela enigheten kring de gemensamma utgångspunkterna. Med sin 
diskurs om höghastighetståget, hotas konsensusen att upplösas om inte kommunen får stöd för 
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sin andra diskurs, samtidigt som det andra citatet belyser Hässleholms och Kristianstads 
kommuns underläge i förhandlingen. De kan enbart driva en diskurs om höghastighetståget i 
förhandlingen och om den inte hade vunnit mark hade regionsdelen och dess utveckling fått 
negativa konsekvenser i framtiden.  
 

5.5 Skånebilden – En specifik diskurs om vad som är bäst för ”hela 
regionen” 
 
Till ytan ser Skånebilden ut som en harmonisk konsensus av olika planförslag som ska genera 
nyttor till den regionala utvecklingen. Konsensusen ger dock en missvisande bild då kamp och 
konflikt har genomsyrat förhandlingen, diskurser har kolliderat med varandra och antagonismer 
och agonismer har uppstått. Slutligen har resultatet blivit att åtta kommuner och regionorganet 
enats i den regionala diskursen om regionens utveckling: Skånebilden. 
 

- (…) Analyserna visar att alternativ US2B via Värnamo och Hässleholm ger störst samlad positiv 
effekt av restidsnyttor (alla kommuner) och att detta alternativ även ger störst nyttor för Höörs 
kommun. Kommunen har inga redskap för att ifrågasätta eller kasta ökat ljus över de siffror som 
Trafikverket med konsulter räknat fram (Höör kommun 2015:4) 
 

- En bild säger mer än tusen ord. Titta på kartan[Skånebilden]. Sydöstra Skåne är helt tomt, och 
vidare menar politikern att sydöstra Skåne inte får någon plats i de regionala dokumenten:  ” 
(…) det är sorgligt att infrastrukturen i sydöstra Skåne inte får större plats i dokumentet och drar 
paralleller till diskussionerna om Öresundsregionen (…) Regionen borde arbeta för hela Skåne” 
(Ystads Allehanda 22 juni 2016) 

Den insamlade empirin belyser dock en baksida av förhandlingen och konsensusen. Citaten 
ovan är i någon mening ”två sidor av samma mynt”. Det vill säga två kommuner som, å ena 
sidan, accepterar Skånebilden men inte har haft möjlighet att utmana den. Höör kommun, som 
förvisso gynnas av spårdragningen, belyser, i sin nyttoanalys, att de saknar redskap för att 
ifrågasätta linjedragningarna. En kommunalpolitiker från Ystads kommun belyser ett missnöje 
för Skånebilden, trots att hens kommun är en av de åtta kommuner vars underskrift återfinns i 
beslutet om Skånebilden (Region Skåne 2015:49), och i någon menig, ska representerar den 
sydöstra delen av Skåne i förhandlingen, utrycker hen sig att regionen borde arbeta för hela 
Skåne. Hen pekar på sydöstra Skånes negligering i de regionala dokumenten, vilket tenderar att 
ha pågått sedan än längre tid tillbaka. Ystadspolitikerns uttryck kaster ett visst ljus på att 
element som ”sydöstra Skåne” har uteslutits ur Skånebildens diskurs. Uteslutningen av 
elementet kan ha gett upphov till diskursen stabilitet.  Trots att de skånska aktörerna pekade på 
att Skånebilden är en konsusen om ”ett antal utgångspunkter som är viktiga för hela Skåne” 
visar citatet på att det finns en divergerad förståelse om vad som är viktigt för hela Skåne, vilket 
gör att Skånebilden i slutändan är en diskurs om regionens utveckling som konstruerats av vissa 
inblandade parter. I förhandlingen om sundsförbindelsen var exempelvis Landskronas stad inte 
överens med att Skånebilden representerar vad som är bäst för regionen. Citaten ovan, men 
även föregående kapitel, belyser att förhandlingen om höghastighetståget inte nödvändigtvis 
heller ligger i linje med alla kommuners uppfattning om vad som är bäst för hela regionen. 
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Figur 4 - En rumslig förklaringsmodell som representerar vilka diskurser som format Skånebilden 

Hade exempelvis Helsingborgs stad vunnit över Hässleholm och spårdragningen blivit US1 
hade inte Höör kunnat motsätta sig det.  
 
Skånebilden är med det en regional diskurs, formad av andra kommuners diskurser i 
förhandlingen, som var och en har vunnit sina kamper mot andra diskurser, och som i slutändan 
får forma en konsensus om ”vad som är bäst för den regionala utvecklingen”: 
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6. Diskussion 

 
Utifrån den analyserade empirin ämnar detta kapitel att diskutera den generella 
problemformuleringen utifrån uppsatsens teoretiska positionering och det diskursiva fältet. 
 
Den generella problemformuleringen för uppsatsen har varit: påverkas, och i så fall hur, den 
regionala utvecklingen, i regionala förhandlingar, när kommuner och regionorganet försöker 
nå en konsensus i plan- och utvecklingsambitionerna för regionen. Med en teoretisk 
positionering att allt kan studeras utifrån makt ger Skånebilden en fingervisning om 
problematiken kring kommuners och det regionala organets försök att framförhandla en 
samtämdbild kring plan- och utvecklingsambitionerna för regionen.  
 
6.1 Föreställningar, (planerings)normer och en ”ontologi att vara” 
 
Hur formas regionala förhandlingar?  
 
Till att börja med visar skåneförhandlingen på hur vissa föreställningar får forma den 
samstämda bilden. Närheten till en stad som Köpenhamn, vilket i det specifika fallet inte är en 
del av Sverige, men i ett annat fall skulle kunna vara lokaliserade i grannregionen. Vars 
utvecklingspotential redan idag har en hög takt, får i mångt och mycket forma flera delar av 
förhandlingen och olika kommuners argument. Ett oemotsagt hegemoniskt narrativ som drivs 
av de ”större” kommunerna att deras fortsatta tillväxt kommer gynna ”hela” regionen, vilket 
även anspelar på vad som händer när regionen kvantifieras, och föreställningarna kring ens 
egen region enbart utgörs av ”horisontella egenskaper” som pendlingsmönster eller [största] 
arbetsmarknaden, där kommunernas [i dagslägets] funktionella och hieratiska lägen sätts i 
förhållande till varandra. Narrativet och regionsförståelsen ger vissa kommuner ett ”naturligt 
överläge” att få inflytande i förhandlingen och därmed påverka utfallet, det vill säga det 
regionalpolitiska beslutet kring regionens utveckling i framtiden: ”Vi, de sju skånska 
tillväxtmotorerna/regionala kärnorna och Region Skåne, har inför Sverigeförhandlingen enats 
kring ett antal utgångspunkter som är viktiga för hela Skåne”. Citatet speglar en tydlig tilltro 
att det är just de större kommunerna som ska driva utvecklingen och vara ”frontfigurer” i 
förhandlingen. I förhandlingen finns det en genomsyrande förståelse kring hur regionen 
uppfattas. Arbetsmarknad, pendling och (internationell) konkurrenskraft är tre återkommande 
förståelser som i mångt och mycket definierar regionsförståelsen. Dessa förståelser är inte 
frånkopplade från varandra, utan de rör sig in och ut genom varandra för att ge endera part sin 
betydelse för regionen. Arbetsmarknaden behöver pendlingen och vice versa, och utan dessa 
skapas inte konkurrenskraft etc.. Tillsammans formar de en föreställning av vad regionen är, 
vilken utveckling regionen ”behöver”, samt vart i regionen utvecklingen behöver ske.  
 
Även i andra citat som: ”det är oerhört avgörande att Skåne kan enas kring en linje och tala med 
en enad röst när vi ska ge oss in i kampen gentemot staten och kampen gentemot andra regioner 
och län”, finns det en underliggande ton av att de större kommunerna ska driva förhandlingen. 
Det ska poängteras att det är regionorganets ordförande som uttalar sig och hen framställer en 
föreställning av att det nästan är ett ”krig” med ordval som ”kampen” där den enade linjen är 
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Skånebilden (som utgörs av de största kommunerna). För att vinna ”kriget” behöver de större 
kommunerna driva kampen, det vill säga förhandlingen. 
 
Intressant i fallet med Skånebilden var att det fanns två sidor till vilka ”vi” var i förhandlingen. 
Landskrona Stad, men även i viss mån Ystads kommun, var inte en del av det ”vi” som tyckte 
att regionen hade enats kring vad som var viktigt för den regionala utvecklingen. Två mindre 
kommuner som reser en intressant frågesättning kring förhandlingar som leder fram till 
konsensusbildningar i regionen. Dels visar studien på att en mindre kommun kan bli utesluten 
ur förhandlingen och konsensusen, samtidigt som regionorganet ställer sig bakom den. Studien 
visar också på att en mindre kommun kan ställa sig bakom konsensusen utan att egentligen få 
några satsningar. Är det utfallet när mindre kommuner förhandlar med större? 
 
Delar av förhandlingen kring Skånebilden tydliggör även hur (större) kommuners planförslag 
blir till (planerings)normer inom den regionala utvecklingen. ”Vi har vetat så länge att HH-
förbindelsen är rätt för Skånes utveckling” är ett talande exempel på Berglund-Snodgrass 
(2016:24): ”Spatial planning can be described as being based on specific knowledges of the 
world. Knowledges that, in turn, are constituted through processes of power” och Healeys 
(1997) tes att maktrelationer inte behöver uttrycka dominans och förtryck genom materiella 
resurser utan istället genom förgivettagna antaganden. Cementerade förståelser för vad regional 
utveckling är i regionen ger kommuner ett ”maktövertag” över resterande kommuner att forma 
förhandlingen efter deras egna intressen. Utsagorna från Healey och Berglund-Snodgrass är 
tämligen abstrakta men de ger en teoretisk förklaring till hur maktordningar i regionala 
förhandlingar formas efter specifika kunskaper och förståelser om vad regioners utveckling är 
och kan bli. I det specifika fallet har Helsingborg stad varit en drivande aktör, tillsammans med 
Region Skåne, i arbetet att normalisera ett planförslag till en norm inom den regionala 
utvecklingen. Normaliseringen av ett planförslag problematiserar i sin tur mindre kommuners 
möjlighet att föra fram sina egna planförslag och ge dem ”slagkraft”, och tyder på att 
etableringen av en sanning kan bli ett maktmedel för att legitimera materiella praktiker (se Stein 
& Harper 2003:128; Waever et al 2013:18) i regionen: ”I det läget försöker Landskrona sälja 
in idén (…) Men det är en utmaning för Landskrona att alternativet, en fast förbindelse 
Helsingborg–Helsingör, nästan är en etablerad sanning”. I Skånebilden tydliggörs det i 
Landskrona Stads fall, där de till en början använder tekniska och (transnationella) politiska 
argument som inte får något genomslag, för att sedan peka på att HH-förbindelsen bara är en 
”symbolfråga”, och ifrågasätter varför Region Skåne prioriterar ett ”flera decennier gammalt 
föreslag på lösning”. Landskrona stads val av ordet ”symbolfråga” kan diskuteras vara ett mer 
konkret begrepp för planeringsförslag som tagit en normativ form. 

Landskrona stads argument tydliggör även att det finns bredare idéer kring regionen och dess 
utveckling, som formas historiskt och formar, men även styr, den regionala förhandlingen idag. 
Idéen om en HH-förbindelse, som varit på agendan i regionen sedan 1800-talet, visar hur 
planförslag kan forma en maktordning i regionen, som tar sig i uttryck i regionala förhandlingar. 
Den har skapat en idé om regionen som Helsingborgs stad sedan kan använda till sin fördel i 
båda delarna av förhandlingen. Har en kommun ”greppet” om den regionala utvecklingen 
historiskt kan den, genom denna idémässiga skapelseprocess, forma förståelsen om den 
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regionala utvecklingen idag, vilket leder till att de i dagsläget kan styra förhandlingarna till sin 
fördel. Något som i sin tur problematiserar en form av ”transformativt tänkande” i både 
förhandlingen, men även mer generellt om förståelsen kring regionens utveckling. Kommuner 
kan [fortsätta att] cementera vad Albrecht (2010) betecknar som en ”ontologi att vara” i 
regionen och om dess utveckling. När andra kommuner försöker göra anspråk på något ”nytt”, 
utmanar de inte enbart planeringsförslaget i förhandlingen, utan även ”regionens 
[utvecklings]ontologi”.   

Utfallet blir, enligt den här studien, att om planeringsförslaget är för ”nära” att rubba och 
omforma ontologin, som i fallet med Europaspåret och HH-förbindelsen, kan den uteslutas helt 
ur förhandlingen och diskussionen om regionens utveckling. Håller planeringsförslaget ett 
”tillräckligt stort avstånd”, som i fallet med Öresundsmetron och HH-förbindelsen, hotar den 
inte att omforma ontologin vilket gör att planeringsförslagen kan samexistera i förhandlingen 
och diskussionen om regionens utveckling: ”Greater Copenhagen, samarbetsorganisationen för 
Skåne och Själland, talar bara om HH-förbindelsen och en tunnelbana mellan Malmö och 
Köpenhamn. Inte ett ord om Europaspåret”. Intressant att tillägga är att Öresundsmetron och 
HH-förbindelsen inte kunde samexistera som ”jämlikar”, utan HH-förbindelsen skulle både 
byggas före samt ha högre prioritet än metron. Trots att de samexisterar hotas fortfarande HH-
förbindelsen av Öresundsmetron till den grad att en hierarki behöver upprättas mellan dem. 
Behovet av en hierarki kan ha att göra med den antagonism som uppstod mellan Helsingborg 
och Malmö under förhandlingen om den första sundsförbindelsen, vilket i fallet tyder på att 
historiska förhandlingsprocesser om(formar) dagens förhandling, men primärt visar det på att 
olika förståelser inte kan samexistera som jämlikar i en konsensus om den regionala 
utvecklingen. Deras närvaro hotar konstant varandra och eventuellt den omnämnda ontologin 
som tenderar att finnas i en region.  

Malmö stad tenderar även de att forma förhandlingen efter en gammal idé om regionen: 
Örestaden. Den utopiska metropolidén som fanns mellan kuststäderna i sundet mellan västra 
Skåne och östra Själland under 1900-talet, som Ek (2003) beskrev som ett negativt laddat 
begrepp då den urbana föreställningen inte gick i linje med Skånes Landsbygdsideal. I 
förhandlingen menar de både på att höghastighetståget ska fortsätta mot Köpenhamn och 
Hamburg men också att Öresundsmetron ska knyta samman Malmö-Köpenhamn, nästan till 
”en enda stad”. Återigen tenderar idémässiga skapelseprocesser att forma förhandlingen. 

Studien påvisar dock att kommuner kan ta kampen mot hegemoniska förståelser och vinna mark 
i förhandlingen. Hässleholms och Kristianstads kommun, vars planförslag om ett 
höghastighetstågstopp, motsatte sig flera rotade förståelser om den regionala utvecklingen som 
den tydliga utvecklingslinjen västerut, att ”tillväxtmotorerna” ska driva utvecklingen men 
också höghastighetstågets tidsfaktor. Hässleholm och Kristianstads kommuns kamp formade 
förhandlingen till att inte enbart utgå från hårda värden som prognoser utan även mjuka värden 
som vilja. Emellertid visar det också att förhandlingen inte enbart behöver utgå från kommuner 
som har Sveriges största städer i sig. Utan istället från städer som är i ett större behov av 
utvecklingssatsningar. Att utvecklings- och regionaliseringsriktningen kan påverkas till 
fördelen för delar av regionen som har negligerats i den regionala utvecklingen.  
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6.2 Pragmatism, konflikt och meningsskiljaktigheter 
 
Hur når det regionala organet och kommunerna fram till en konsensus i en förhandling?  
 
I studien har de tre sätten en samarbets- och inlärningsprocess, en förhandlingsprocess och en 
övertalningsprocess tagits fram för att förstå processen fram till en konsensus.  Skånebilden 
framhäver dock en annan förståelse, där de tre olika processerna inte kan förstås som helt 
separerade från varandra utan istället som en del av samma process, men att de utgör olika 
”faser”, där den pragmatiska fasen i slutändan fick dominera och forma konsensusen.    
 
Sverigeförhandlingen menade att de ville ”finna ett gemensamt intresse för resultatet på såväl 
nationell, regional som lokal nivå” eller ”identifiera de kommuner som gynnas mest av att tågen 
stannar där” vilket indikerar på något ”sökande” efter exempelvis kunskap i kommunerna eller 
regionerna. Sökandet i frågan utgår från kommuner och regionernas ”lokalkännedom” som 
skickas in genom nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Underlagen blir en form av inlärning 
och kunskap som ska utgöra förhandlingen och konsensusen, för att sedan ge ”möjligheten att 
i en förhandling diskutera parternas olika intressen i syfte att hitta den mest värdefulla 
överenskommelsen för inblandade parter”. Sverigeförhandlingen ville ge kommunerna och 
regionen en möjlighet att framhäva och driva sina intressen inom ramen för en [värdeskapande] 
förhandlingsstruktur som skulle mynna ut i ett ”gemensamt intresse”, det vill säga en 
konsensus, där kommunala och regionala intressen får möjlighet att konkurrera eller samarbeta 
sinsemellan om de statliga investeringspengar som ska fördelas i Sverige. Sverigeförhandlingen 
ville i någon mening blottlägga vilka kommuner/regioner som har möjlighet att ingå i en 
medfinansieringsöverenskommelse: ”Nyttorna (…) speglar de motiv kommuner och regioner 
har för att ingå överenskommelse om medfinansiering”.  
 
I just den här regionala förhandlingen fanns det vissa metoder som Sverigeförhandlingen 
upprättat, vilket blev en bredare ram att förhålla sig till. En ram som visar på att det finns inslag 
av både de delibrativa och pragmatiska i förhandlingen. ”Alla” kommuner kan få lägga fram 
förhandlingsförslag men i slutändan ska parternas olika intressen diskuteras för att hitta den 
mest värdefulla överenskommelsen. I någon mening genomsyras förhandlingens ”grundtanke” 
till största del av en pragmatisk förhandlingsprocess vilket även syns i Skånes tolkning av vad 
en värdeskapande förhandling är: ”Beslut fattas utifrån helhetsbilden. Enkelt uttryckt betyder 
det att de som kan redovisa störst nyttor har starkast position i förhandlingen”. Återigen syns 
en förställning av att de största, eller i just det här citatet ”de starkaste”, kommunerna ska vara 
drivande i förhandlingen. Samtidigt visar det också en tilltro till att pragmatiska ideal ska vara 
styrande. Med andra ord ska förhandlingen utgå från ”vad som fungerar”. De som exempelvis 
har resurserna att driva fram sina intressen i förhandlingen kommer att ha en stark position, för 
att de anses mer ”realistiskt”, vilket ”tränger bort” de mer deliberativa idealen att konsensusen 
i slutändan ska vara moraliskt grundad i en ”jämställd dialog”.  

I ljuset av studien kan även en annan diskussion om konflikter i förhandlingen föras, vilket 
påverkar de deliberativa idealens möjlighet att genomsyrar en konsensus. Studien visar att 
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konflikter i regionala förhandlingar är ett vanligt inslag när olika kommuners intressen och 
planförslag, men även förståelser kring den regionala utvecklingen, kolliderar, där en konsensus 
i slutändan blir en form av ”upplösning” som mynnar ut i ett regionalpolitiskt beslut om den 
regionala utvecklingen. Processen fram till konsensusen, eller beslutet, präglas dock i mångt 
och mycket av Hultens ”konfliktlösande dimension”. I det specifika fallet med Skånebilden är 
förhandlingen kring den nya förbindelsen över till Danmark ett sådant exempel. Det finns ett 
problem som Malmö stad, Landskrona Stad, Helsingborgs stad och Region Skåne kan enas 
kring: Öresundsbron. Problemet betraktas som givet och istället uppstår en konflikt mellan 
parterna kring att få egna problemdefinitioner och åtgärdsförslag accepterade av de andra 
kommunerna och regionorganet. Studien påvisar dock att det finns en konsensus kring vissa 
problemdefinitioner som exempelvis trafikökningen efter att Fehrman bält öppnar. I andra fall 
finns det inte, eller enbart en viss, enighet kring problem som exempelvis att Malmös 
förbindelse inte löser de ”riktiga problemen” med trafikökningen. I slutändan handlar 
förhandlingen i mångt och mycket om att just få sitt åtgärdsförslag accepterat av de andra. I 
regionala förhandlingar blir detta påtagligt intressant för det blottlägger kommuners tolkningar 
av den regionala utvecklingen och hur svårt det kan vara att enas i en samstämd bild. Speciellt 
när åtgärdsförslaget i första hand gynnar den specifika kommunen och i andra hand regionen, 
vilket mynnar ut i att regionorganet behöver ta ett beslut, tolkat på vad den anser gynna regionen 
som helhet, och beslutet gynnar sällan alla: ”En bild säger mer än tusen ord. Titta på 
kartan[Skånebilden]. Sydöstra Skåne är helt tomt” (…) det är sorgligt att infrastrukturen i 
sydöstra Skåne inte får större plats i dokumentet och drar paralleller till diskussionerna om 
Öresundsregionen (…) Regionen borde arbeta för hela Skåne”. Citatet återspeglar vad som 
händer när de pragmatiska idealen får genomsyra förhandlingen. Resursstarka kommuner får 
styra den regionala utvecklingen så det främst gynnar deras egen geografi, samtidigt som 
regionorganet har svårt att påverka de resursstarka kommunernas ”vilja” i den regionala 
utvecklingen, vilket gör att en framförhandlad konsensus kan beskrivas som något 
återspeglande för vad starka kommuner anses vara i första hand politiskt acceptabelt, och i 
andrahand tekniskt och ekonomiskt möjligt i regionen. 

Studien visar även en intressant aspekt av vad som händer när pragmatiska ideal får genomsyra 
förhandlingen. Hulten skrev i sin avhandling att  ”Aktörerna behöver inte analyser för att veta 
vad de vill. Arbetet inriktas istället på att få genomslag för egna intressen”. Likt detta citat 
speglar förhandlingen att kommuner inte accepterar den samstämda bilden, om deras eget 
intresse anses vara större än de ”gemensamma intresset”. I det specifika fallet var det tydligast 
i konsensusen kring var de två nya förbindelserna skulle gå över sundet. Mycket på grund av 
att Landskrona Stad vägrade acceptera Skånebilden och troligtvis använde media som ett sätt 
att försöka kommunicera sin syn på förhandlingen och beslutet. Hultens förståelse kring 
pragmatismen ger även en förklaring på hur komplext det är att förhandla fram en konsensus 
kring den regionala utvecklingen. Kommuner vill åstadkomma förändring som gynnar deras 
egen geografi men behöver driva igenom sina planförslag på ett sett som anses ”realistiskt”. En 
anledning till att HH-förbindelsen och Öresundsbron ansågs mer realistisk i förhandlingen 
kring Skånebilden var för att de är ”bäst utifrån infrastrukturbehov och kostnadseffektivitet”. 
Något som implicit betydde att Europaspåret inte var det. Trots detta gör Landskrona Stad en 
helt annan tolkning av verkligheten. Från deras perspektiv är exempelvis Europaspåret bäst 
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utifrån infrastruktursbehov, för att det löser problemen med godslogistiken i regionen, en 
tolkning som inte delades av resterande parter i förhandlingen. Kontentan av det hela blir i 
någon mening att förhandlingen blir en tolkningskamp kring vad som anses vara ”realistiska 
lösningar”, och följer till viss del Allmendingers (2002) tes att ” pragmatismen (…) är djupt 
teoretisk då den har blivit ett subjekt för att studera vad som egentligen menas med att vara 
praktisk [i denna studie tolkad som realistisk] i en värld av maktojämlikheter. Att vara praktisk 
i den här förhandlingen är att på ett ”realistiskt sätt” redovisa olika nyttor för den regionala 
utvecklingen. Maktojämnlikheter i det här fallet kan vara den starka tilltron till att större 
kommuner ska driva utvecklingen, men även mer kvantitativa synsätt som befolkningstal i 
städerna. I flera anseende får förhandlingen formas kring tolkningen av ”nytta” (vilket var ett 
av huvudsyftena inom Sverigeförhandlingen) och hur det kan förstås i 
”regionalutvecklingstermer”. Två återkommande tolkningar av nyttan är fokuserad på 
arbetsmarknad och pendling vilka båda två kvantifieras och ger större kommuner som Malmö 
och Helsingborg tolkningsföreträde kring vad som anses ”realistiskt”. Det syns exempelvis i 
skillnaden mellan Helsingborg stads och Hässleholms kommun argument om ett 
höghastighetsstopp. Från Helsingborgs stads tolkning av nytta menar de att: ”det är också 
viktigt att södra Sverige och hela Skåne får en ökad tillgänglighet till Köpenhamn, Copenhagen 
Airport och Hamburg. Tillsammans med Köpenhamn och Själland kan vi skapa en större 
arbetsmarknad och bli en ännu viktigare tillväxtmotor för Skandinavien”. I argumenten ligger 
en tolkning av vad som är realistiskt: nyttan för hela regionen kommer ur en polarisering av 
resurser där det redan finns en arbetsmarknad. Hässleholms kommun som försöker formulera 
mer ”kvalitativa argument” och pekar på ”viljedriven utveckling”, faller sen tillbaka i 
Helsingborgs tolkning hur regional utveckling skapas och vad som är realistiska satsningar:   
”Utvecklingen det senaste decenniet har varit relativt god, men nordöstra Skåne har inte riktigt 
kunnat ta del av samma tillväxt som västra delen av länet”; ”På samma sätt kan Kristianstad 
sannolikt behålla fördelarna med att vara huvudkommun i ett nordöstra Skåne samtidigt som 
kommunen blir en tydlig del av västra Skånes arbetsmarknad”. Argumenten undergrävs av en 
”acceptans” till att tolka den regionala utvecklingen genom enbart arbetsmarknaden även fast 
det inte är till kommunernas fördel. Samtidigt finns det en acceptans till Helsingborgs tolkning 
av att fortsatt polarisering är en realistisk lösning. Polariseringen kan göra att Hässleholms och 
Kristianstads kommun upprätthåller sig själva som ”självklara” kärnor i den nordöstra/östra 
delen av regionen, samtidigt som de närmar sig västra regionen och får ta del av någon form av 
”trickel down-effekt”. 

Som en sista del av diskussionen kring pragmatismens påverkan på regionala förhandlingar kan 
Wotljers (2000) förståelse för förhandlingsprocessen som en ”win-win-situation” diskuteras. I 
det diskursiva fältet tolkas en framförhandlad konsensus som ”en konsensus som uppfinns”. 
Det vill säga att den tar olika former beroende på aktörers utrymme att byta intressen med 
varandra tills en ”win-win-situation” är nådd. Två sådana situationer tenderar att ha uppkommit 
i både förhandlingen kring höghastighetståget och den nya förbindelsen: ”Det är viktigt att vi 
enas i Skåne för att få större tyngd mot andra regioner och staten. Det innebär att man måste 
kompromissa och för att vi skulle få det tydliga stöd som vi nu får för HH-förbindelsen och 
upprustningen av Västkustbanan har vi gått med på att höghastighetståget i en första utbyggnad 
ska gå i mitten av Skåne”. Citatet är ett tecken på att kommunerna i slutändan har ”bytt” 
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intressen med varandra tills en konsensus kunde konstrueras på ett sådant sätt att den 
tillfredsställer båda parterna, men återigen syns ett maktövertag från en större kommuns sida. 
För att kunna acceptera konsensusen behövde resterande parter acceptera HH-förbindelsen som 
ett legitimt förslag. En möjlighet som inte Landskrona Stad hade med Europaspåret i 
förhandlingen. 

Förståelsen kring en ”uppfunnen konsensus” och vissa kommuners maktövertag kan även 
jämföras med Mouffes (2008;2013) förståelse kring meningsskiljaktigheter i en konsensus. Det 
vill säga att meningsskiljaktigheter ska implementeras in i konsensusen istället för att uteslutas. 
Vad studien, till viss del, visar är att bara en viss grad av meningsskiljaktigheter går att acceptera 
bland inblandade kommuner och regionorgan. Dels kan meningsskiljaktigheter accepteras om 
de uppstår en form av agonism, exempelvis mellan Helsingborg stads och Malmö stads 
förbindelseförslag som hade motsatta meningar men inte utmanade varandra tillräckligt mycket 
för att det skulle uppstå en antagonism. Till viss del kunde en meningsskiljaktighet accepteras 
mellan Helsingborgs stad och Hässleholms kommun om vart höghastighetståget skulle stanna. 
Det vill säga att även fast Helsingborgs stad inte fick höghastighetståget, ”accepterar” de 
nödvändigtvis inte att Hässleholm fick den, men tillräckligt mycket för att kunna enas i 
konsensus kring den, tillräckligt i den bemärkelsen att de fick politiskt stöd för HH-
förbindelsen. Förhandlingen om sundsförbindelsen visar dock på att vissa 
meningsskiljaktigheter inte kan accepteras och någonstans kanske det hela återvänder till ett 
tolkningsföreträde (av vissa kommuner) och konflikten kring vad som anses ”realistiskt” i 
förhandlingen. Meningsskiljaktigheter kring planförslag kan enbart accepteras om parterna är 
överens om vad som anses realistiskt. Här ska inte realistiskt enbart tolkas om vad som är 
ekonomiskt och tekniskt möjligt men även vad som anses vara realistiska 
utvecklingslinjer/trender i regionen. I det specifika fallet fanns det en gemensam mening om att 
regionen behövde en ny sundsförbindelse, men en meningsskiljaktighet om vilken 
sundsförbindelse som var realistisk.  

6.2.1 Lobbyism, dragkamper och politiska geografier 
 
Bland ett flertal av argumenten som förs av kommunerna i förhandlingen finns det en 
underliggande ton av lobbyism och manipulation. Manipulation i den bemärkelsen att det finns 
en ”dragkamp” mellan kommuner som vill bevara den regionala utvecklingen och de som vill 
nyskapa den. Falkemark (1999) menade att politik ska betraktas som en dragkamp mellan två 
konstellationer av politiska krafter: de som utnyttjar och vill bevara status quo och de som söker 
att upphäva och ändra den. Det blir påtagligt i flera delar av förhandlingen, speciellt i frågan 
om västra och östra delen av regionen.  

Lobbyism i den bemärkelsen att förhandlingen i mångt och mycket handlar om att kommuner, 
genom planeringsförslag, ”lobbar” för olika sätt att skapa regional utveckling genom deras 
planeringsförslag, något som till viss del kan ses som att driver sitt intresse i förhandlingen, 
men de argument som förs fram kring exempelvis närheten till Köpenhamn blir nästan till 
lobbyism då det i mångt och mycket handlar om att stärka opinionsbildningar kring olika 
utvecklingstrender.  
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Skånebilden visar dock på att lobbyismen och manipulationen ska förstås som två begrepp, vars 
innebörd i den här studien, ”går in och ut i varandra”. Det vill säga att dragkampen uppstår 
genom lobbyism och vice versa, där status quo i den här situationen är den pågående 
utvecklingstrenden mot västra Skåne och Köpenhamn, medan ”de som söker att upphäva den” 
är motparten Östra Skåne. Dragkampen i sin tur skapar en förhandlingssituation där 
kommunerna behöver lobba fram olika opinionsbildningar kring den regionala utvecklingen.  

Dragkampen som uppstår belyser hur en region, och den regionala utvecklingen, kan förstås 
som olika politiska geografier. Det vill säga att det finns ”informella regioner inom den formella 
regionen” som har olika uppfattningar om regionens framtid. Två exempel i studien är Malmö 
som tillsammans med närliggande kommuner bildar en politisk geografi eller Hässleholm och 
Kristianstad. Emellertid kan konsensusen kring hela Skånebilden belysa en politisk geografi för 
hela regionen och vad som kan hända när en politisk geografi uppstår, nämligen när kommuner 
blir exkluderade. Det ska återupprepas att studien inte kan säkerställa händelseförloppet men 
ett beslut togs utan Landskrona Stad, vilket tyder på att det uppstått en form av politiskt geografi 
genom exkludering där en part inte var bered att acceptera konsensusen. Något som är, enligt 
det diskursiva fältet, en manipulation av förhandlingen och konsensusen. Den politiska 
geografin syns även efter beslutet, genom Landskrona stads försök att motsätta sig Skånebilden.  

De politiska geografierna är inte ett resultat av Sverigeförhandlingen utan av pågående 
processer som fortgått sedan exempelvis regionsammanslagningen 1997. I Eks avhandling 
myntades en oro bland vissa kommuner som ”ville bygga in mekanismer i den regionala 
beslutsstrukturen så att det inte blev möjligt för en geografiskt sett smal remsa av västra Skåne 
att köra över östra delen av Skåne”. Det finns än idag inga mekanismer i den regionala 
beslutsstruktur som motverkar att visa delar av regionen får dominera över andra. Något som 
även blir tydligt i en regional förhandling där olika delar av regionen gynnas olika mycket av 
ett framförhandlat beslut. Sverigeförhandlingen försökte i någon mening bygga in en mekanism 
genom deras ”värdeskapande förhandlingsmodell”. Mekanism gynnade dock inte kommunerna 
som reste oron i Eks avhandling utan gav istället västra Skåne en större chans att cementera den 
regionala utvecklingsriktningen. 

6.3 Morot eller piska? Statens påverkan och den regionala planeringens roll 
i framtiden 
 
Vilka implikationer eller konsekvenser kan en konsensus få i en regional förhandling? 
 
I början av uppsatsen beskrevs Sverigeförhandlingen som ett ”street-smart” sätt av staten att få 
regioner och kommuner att våga samarbeta och finna gemsamma intressen. Istället för att piska 
fram utvecklingen kunde staten erbjuda en morot, i form av statliga investeringspengar, för att 
driva kommuner och regionorgan till ett samarbete för att skapa en samstämd bild av plan- och 
utvecklingsambitionen. Statens ambition är något som är värt att diskutera, för ”på pappret” 
eller ”i teorin” kan det vara ett sätt att forma den regionala planeringen efter mer 
samarbetsprinciper mellan kommunen och regionorganet, där ett konsensussökande oftast 
förankras i samarbetet mellan regionorganet och regionens kommuner. I verkligheten är dock 
samarbetsprinciper svåra att hantera. Den regionala planeringen är en komplex process, som 
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sker i en pluralistisk geografiska med kommunala maktojämlikheter, vilket blir synligt när 
regionorganet och kommunerna ska förhandla fram en samstämd bild för regionens utveckling. 
Det tenderar att vara omöjligt att frångå en viss konkurrens mellan kommunerna, speciellt i 
regionala förhandlingar, för alla kommuner driver sina egna intressen och det blir i någon 
mening upp till regionorganet att kunna hantera intressena för att driva processen fram till en 
konsensus.  
 
Studien har enbart studerat en typ av process, vilket problematiserar generaliseringen kring 
processen fram till en regional konsensus om utvecklingen, men utifrån perspektivet att 
processen sker genom förhandling blir statens agerande problematiskt. De samarbeten som 
önskas att se för att finna ett gemensamt intresse driver kommunerna till att konkurrera med 
varandra. Till följd av detta, och i avsaknaden av formella ramar att hantera 
förhandlingsprocessen och de intressen som formar den, kan större kommuner utnyttja olika 
”övertag”, som omnämnts ovan, för att styra utvecklingen till deras egen vinning. Det här 
betyder dock inte att statens ambitioner, eller förhandlingsprocessen, varken kan uttryckas som 
”rätt” eller ”fel”. Däremot är det viktigt att belysa vilken problematik det kan medföra för den 
regionala planeringen om staten fortsätter med ”morotsmetoder”.  
 
Problematiken reser nämligen viktiga frågor kring den regionala planeringens framtid och 
vilken roll regionorganet får i kommande processer för att skapa samstämda bilder av 
regionutvecklingen. Ska förhandling som planeringsverktyg formaliseras och ges utrymme i 
lagen? Ska regionorganet ges mer stöd i lagen för att få utökade [makt]medel att ”ha kontroll” 
över den regionala utvecklingen? Ska planmonopolet ses över för att kunna skapa 
”demokratiska förhandlingsprocesser”? Alla frågor är komplexa men kan komma att påverka 
den regionala planeringen i framtiden. Dels kan frågor som dessa leda till en följdfråga om 
ansvarsutkrävande i dagens regionala planering. Formellt har regionorganet ansvar för den 
regionala utvecklingen, men som studien visar finns det ett större utrymme för vissa kommuner 
att påverka utvecklingen. Ska ansvaret för den regionala utvecklingen i så fall utgå från vissa 
kommuners vilja att utveckla ”hela regionen” i förhandlingen? Eller ska ansvaret för den 
regionala utvecklingen utgå från regionorganets kapacitet att kunna fördela makten bland alla 
kommuner i regionen så konsensusen som nås gynnar alla? Är det ens möjligt i en region? 
Slutligen summerar frågorna, och hela diskussionen, att makten i den regionala utvecklingen 
behöver belysas och beaktas för att den regionala planeringen ska kunna utvecklas till ett 
planeringsverktyg för ”hela regionen”.  
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7. Slutsats 

Utifrån den analyserade och diskuterade empirin ämnar detta kapitel till att ge en generell 
slutsats kring studien och dess generella problemformulering: påverkas, och i så fall hur, den 
regionala utvecklingen, i regionala förhandlingar, när kommuner och regionorganet försöker 
nå en konsensus i plan- och utvecklingsambitionerna för regionen.  
 

7.1 Maktperspektivet behöver belysas och beaktas för att synliggöra 
problematiken bakom en framförhandlad konsensus 
 
Jag kan inte annat än hålla med Cars et al uttryck: ”förhandling som det ”nya normala” kan inte 
behandlas som elefanten i rummet”, men, och det här är ett stort men, för att kunna erkänna det 
som en legitim lösning på komplexa samhällsutvecklingsproblem, speciellt i en regional 
kontext, behöves maktperspektivet i regionen belysas och beaktas. 
 
En regional förhandling är en komplex process, fylld av geografiska ojämlikheter, historiska 
processer, och cementerade förståelser för vad som är, men också vad som skapar, regional 
utveckling. I en regional förhandling är det omöjligt att meningsskiljaktigheter inte uppstår och 
det tydliggörs när de kolliderar i förhandlingen, primärt för att olika kommuner har olika 
intressen och uppfattningar om vad ”som är bäst för regionen”  och utvecklingen. 
Meningsskiljaktigheterna grundas i att de vill åstadkomma förändringar, eller bibehålla en 
status quo i den regionala utvecklingsriktningen, som i förstahand gynnar deras egen geografi, 
och andrahand regionen som helhet, vilket alla ger upphov till konflikter som påverkar 
förhandlingsprocessen och i slutändan även konsensusen. Förhandling är en 
konflikterhanteringsprocess som inte kan likställa alla kommuner, samtidigt som vissa 
kommuner gynnas av att (intresse)konflikter uppstår, framförallt för att det finns hegemoniska 
förståelser för vad som skapar regional utveckling, men även för att pragmatiska ideal 
genomsyrar förhandlingsprocessen och i slutändan konsensusen. Förhandlingen är en 
tolkningskamp mellan olika kommuner, men också regionorganet, om vad som skapar regional 
utveckling, där de hegemoniska förståelserna och pragmatiska i förhandlingsprocessen kan 
nyttjas av större och resursstarkare kommuner. Deras planeringsförslag går exempelvis ”i linje” 
med att större och resursstarka kommuner i första hand ska driva den regionala utvecklingen, 
vilket ger dem ett tolkningsövertag i förhandlingen om vad som är ”realistiska” 
planeringslösningar. En framförhandlad konsensus, som mynnar ut i ett regionalt beslut om 
regionens plan- och utvecklingsambitionen, kan därefter formas mer efter vissa kommuners 
perspektiv på den regionala utvecklingen, där deras inflytande inte enbart gynnar dem själva i 
beslutet, utan också i kommande beslut. Beslutet reflekterar att de hegemoniska förståelserna 
om regionens utveckling inte kunnat utmanas tillräckligt mycket för att upplösas, utan istället 
förstärkts till förmån för de kommuner som redan har makten i regionen.  
 
Om förhandling är det nya normala i den regionala planeringen, behöver makten, som 
harmoniseras bakom den ”konfliktfria”  konsensusen (Mouffe 2008:19; 2013:3), belysas och 
beaktas för att synliggöra problematiken med en framförhandlad konsensus.  
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Bilaga 1 – Originaltext  

 
"Hvis Ring 5 bliver til noget, vil det blive efter en pinefuld proces med mange protester og 
problemer. Jeg er lidt skeptisk over for, om det kan lade sige gøre," siger Per Homann 
Jespersen, lektor på RUC. Det aktuelle behov for en ny Øresundsforbindelse mellem Helsingborg 
og Helsingør og udbyggelsen af Ring 5 er dog ikke særlig stort, konkluderer Per Homann 
Jespersen. 
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