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ABSTRACT 

The student thesis Nationalism and Norrientalism: A Discourse Analysis of the Norrlandic 

Independence Debate of Late Summer 2016 and Beyond aims to examine the style and content 

of the recent secession debate in the Swedish and Norrlandic printed press. 

From the late summer of 2016 to the beginning of 2017 the question of Norrlandic 

sovereignty was a prioritized topic in the legacy media debate, as well as in social media. It 

commenced after the Swedish government enterprise Vattenfall planned to relocate forty 

employment opportunities from Jokkmokk, raising the question of Norrlandic independence 

based on a post-colonialist view of the region. This thesis examines how the framing of Northern 

Sweden as a colony has been established, re-established or refuted in the different discourses of 

the printed debate, through a faceted lens composed of various theories of Orientalism and 

nationalism. 

Rooted in the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, merged with the 

critical discourse analysis of Norman Fairclough, and leaning against media theories of 

inoculation and framing, the study takes aim at the myths, metaphors, articulations and 

antagonisms which constituted the polemics in the printed press of the period.  

The results conclude that the debate revolved around independence, resources, and the myth 

regarding Norrland—often described as a barren landscape, marked by vast distances and a lack 

of social services. The term colony was used to describe Norrland as marginalised and robbed of 

its natural resources, whereas the term was met by opposition from the objecting side, who 

emphasised the historic and present representation of Norrlanders in high politics. The colonial 

identity was constituted in the press through internal Orientalism by Stockholm writers and self-

Orientalisation by Norrlandic ones. The most distinct patterns of difference between the objecting 

side and the advocating side of independence was the determination of the real economic loser of 

a Norrlandic secession from Sweden. 

 

KEY WORDS: Norrland, Independence, Swedish press, Media, Orientalism, Nationalism, 

Post-colonialism, Discourse analysis, Saami, Self-Orientalisation, Political journalism, Internal 

Orientalism 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .................................................................................. 1 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................... 2 

2. TIDIGARE FORSKNING ............................................................... 2 

2.1. DEN NORRLÄNDSKA MEDIEBILDEN ......................................................... 2 

2.2. SJÄLVSTÄNDIGHETSFORSKNING .............................................................. 3 

3. TEORI .......................................................................................... 5 

3.1. DISKURSTEORIER OCH MEDIETEORIER ................................................. 5 

3.2. ORIENTALISM .................................................................................................. 7 

3.2.1. INTERN ORIENTALISM ........................................................................... 8 

3.2.2. SJÄLVORIENTALISERING OCH SJÄLVEXOTISERING ................... 8 

3.3. NATIONALISM .................................................................................................. 9 

3.3.1. NATIONALROMANTIK OCH NATION-BRANDING ......................... 10 

4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING ............................................... 11 

5. METOD ....................................................................................... 13 

5.1. METODDISKUSSION ...................................................................................... 14 

6. ANALYS ...................................................................................... 16 

6.1. DEN NORRLÄNDSKA SJÄLVSTÄNDIGHETSDEBATTEN ...................... 16 

6.1.1. INTERTEXTUALITETER INOM DEBATTEN ...................................... 18 

6.2. MYTERNA OM NORRLAND OCH NORRLÄNNINGARNA ..................... 19 

6.2.1. MYTER MOT NORRLAND SOM KOLONI ........................................... 22 

6.2.2. MYTER SOM KRETSAR KRING SJÄLVEXOTISERING ................... 22 

6.3. DEN NORRLÄNDSKA IDENTITETEN: ....................................................... 25 

6.3.1. METAFORER KOPPLADE TILL NATIONALISMEN ......................... 27 

6.4. MENINGSMOTSTÅNDARNAS STILAR ...................................................... 30 

6.5. RESULTAT OCH SAMMANFATTNING ...................................................... 36 

7. DISKUSSION .............................................................................. 37 

7.1. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING .................................................. 38 

KÄLLFÖRTECKNING .................................................................... 39 

TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................. 39 

ELEKTRONISKA KÄLLOR .................................................................................... 41 

ANALYSERAT MATERIAL .................................................................................... 42 

BILAGOR ....................................................................................... 46 

BILAGA 1: ANALYSSCHEMA ................................................................................ 46 



 
1. 
 

1. INLEDNING 
”Mann hoppas här, näst Gudz tillhiälp så skall dät blifua dee Svänskas Wästindienn[.]” Så skrev 

Carl Bonde i ett brev till rikskanslern Axel Oxenstierna år 1635, apropå planerna att etablera en 

silvergruva i Pite lappmark (Bonde 1905, s. 83). Därmed uppstod den svenska statens planer på 

att kolonisera Norrland.  

Sällan letar sig den norrländska frågan upp på riksmediernas agenda, men det som ofta 

gestaltas som en icke-fråga var ändå värt att diskutera denna gång, i ljuset av en ny separatistisk 

iver i västvärlden. Hösten 2014 röstade Skottland om självständighet; hösten 2015 kom tre 

självständighetssökande partier in i Kataloniens parlament, hösten 2016 höjdes röster för att 

Kalifornien skulle lämna USA i och med Donald Trumps presidenttillträde, och samma höst 

vaknade självständighetsdebatten till liv igen i Norrland. Lotta Grönings krönika i Expressen den 

åttonde augusti samma år, om att Norrland skulle söka självständighet, var gnistan som antände 

löpsedlarnas löpeld och förorsakade en intensiv debatt (se Gröning 2016a). Hon påpekade de 

koloniala förhållandena och exploateringen, och hennes utspel bottnade i Vattenfalls beslut att 

utlokalisera 40 arbetstjänster från vattenkraftverket i Jokkmokk – ett beslut som gav upphov till 

det s.k. Jokkmokkupproret. Planerna på att slå ihop de olika norrländska länen till ett 

Stornorrländskt län – utan folklig förankring i beslutsprocessen – medförde också stort missnöje 

bland norrlänningarna. Självständighetsivern blossade nyligen upp på nytt i Skottland, där en 

folkomröstning kan komma inom ett par veckor. Detta belyser självständighetfrågans 

angelägenhet i tid (Björklund 2014; Eriksson & Wågenberg 2015; Holmberg & Petersson 2016; 

Gröning 2016; Holmberg 2017; Åberg 2016).  

Norrlandsdebatten är i högsta grad vid liv. Den tolfte januari 2017 påstod två ekonomer att 

Norrland inte skulle klara sig självt om det blev självständigt, som svar på en tidigare analys av 

en annan ekonom som tidigare förkunnat att Norrland visst skulle klara sig självt (Bergström & 

Englén 2017; Håkansson 2017). Att analysera vad rikstidningarna och de Norrlandsbaserade 

opinionsbildarna har signalerat till läsarna i sina texter under och efter hösten blir viktigt ur en 

demokratisk synvinkel: med vilka diskursiva medel har mediedebatten sökt påverka opinionen? 

I samband med debatten publicerade KIT/Novus en opinionsundersökning om 

norrlänningarnas syn på självständighet (Olsson, 2016). Av de 533 intervjuerna med boende i de 

fyra nordligaste länen skulle 41 procent rösta för norrländsk självständighet, medan 39 procent 

skulle rösta emot. 75 procent instämde med påståendet att ”Norrland borde ha ett större 

självbestämmande över sina naturtillgångar” och 71 procent instämde med påståendet att 

”Norrland [generellt sett borde] ha ett större regionalt självbestämmande”. Endast 19 procent 

instämde med påståendet att ”Norrland har en levande landsbygd”. Dessa resultat, som 

KIT/Novus betraktar som statistiskt relevanta, kräver sin förklaring. I synnerhet när hela debatten 

tycks vila på det orimliga: norrländsk självständighet ses allmänt som en icke-fråga bland en stor 

del av debattörerna, men ändå tar seriösa ledarskribenter upp frågan. 
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1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vårt syfte är att studera hur den norrländska självständighetsdebatten såg ut i rikspressen och 

den norrländska lokalpressen från sensommaren 2016 till början av 2017, och hur bilden av 

Norrland som koloni kom till uttryck i texterna. För att kunna ringa in de norrländska 

självständighetsdiskurserna utgår vi från följande frågor: 

 

☛ Hur såg den norrländska självständighetsdebatten ut? 

☛ Vilka myter om Norrland och norrlänningar framträder i tidningstexterna? 

☛ Hur skapas den norrländska koloniala identiteten i tidningstexterna? 

☛ Hur formulerar sig förespråkare för och emot norrländsk självständighet och finns 

det några mönster som skiljer dem åt? 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Här presenterar vi ett antal tidigare studier om mediebilden av Norrland och forskning om andra 

självständighetsrörelser i Europa som har inspirerat vår studie. 

 

2.1. DEN NORRLÄNDSKA MEDIEBILDEN 

Forskning om den norrländska mediebilden har bedrivits i hög utsträckning av Madeleine 

Eriksson, som i sin avhandling (Re)producing a periphery visar hur Norrland representeras som 

både äkta och primitivt. Hon noterar hur norrlänningar reproducerar myten om sig själva i 

diverse medier, där representationen av Norrland blir av ett ”internt annat” inom Sverige, där den 

norrländska befolkningen återges som underlägsen. Eriksson tillämpar teorin om orientalism på 

den norrländska situationen, och likställer Stockholm med Västvärlden – den civiliserade 

centralmakten – och Norrland med Orienten – den exotiska, eftersatta periferin (Eriksson 2010, 

s. 7; s. 18). 

Inspirerade av Erikssons forskning har det under de senaste åren framträtt några studier som 

velat granska den norrländska mediebilden, vilket visar att det finns ett utbrett intresse för Norr-

land bland blivande akademiker. Mats Andersson och Hampus Hagstedt utförde en beskrivande 

studie om användningen av begreppet Norrland i rikstidningarna, där de undersökte hur rikstid-

ningarnas mediebild av Norrland ser ut, vilka orientalistiskt stereotypa gestaltningar som an-

vänds och hur ofta ett storstadsperspektiv anläggs (se Andersson & Hagstedt 2014).  

Liss Jonasson utförde året efteråt en kvalitativ studie av hur jämtländska nyheter skildras i 

rikstäckande press. Studien visar att Jämtland genomgående presenteras som någonting 

annorlunda och när de diskursiva temana som framträder slås samman framträder denna bild 

ännu tydligare. Detta bidrar till att skapa en makthierarki och motsättningar mellan Jämtland 

och övriga Sverige (se Jonasson 2015). 
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Samma år utförde Elina Hansi en kritisk diskursanalys av TV-serien Höök och dess 

representation av Norrland, genom att granska orientalistiska stereotyper. Den norrländska 

miljön framställdes nästan utan undantag som gles och kall och befolkningen som tystlåten och 

frånvarande (se Hansi 2015). Dessa våra föregångare visar att det onekligen finns ett visst intresse 

för den norrländska mediebilden.  

För vårt forskningsfält är det även brukligt att påpeka hur situationen ser ut för norrländska 

medier i sig. Lars Nord påpekar i ”Det norrländska medielandskapet” att de norrländska 

medierna är starka men splittrade, och han slår fast att de norrländska medierna inte är särskilt 

norrländska, utan snarare sundsvallska, östersundska eller umeanska (Nord 2012). Denna 

bristande homogenitet bland norrländska tidningar motiverar i sin tur vår studie: hur ser den 

koloniala diskursen ut i olika norrländska tidningar? 

 

2.2. SJÄLVSTÄNDIGHETSFORSKNING  

Forskning om självständighetsrörelser och nationalism är ett annat fält som vi lutar oss mot i vår 

studie, även om detta fält i huvudsak inte handlar om medier. Självständighetsforskning är ändå 

relevant i sammanhanget för att enklare kunna synliggöra tonen i den norrländska 

självständighetsdebatten, i jämförelse med andra separatistiska strävanden. 

I Ideology, Mobilization and the Nation visar M. K. Flynn hur de irländska, baskiska och 

carlistiska nationaliströrelserna under arton- och nittonhundratalen har vuxit fram, utifrån olika 

ideologier och olika typer av nationalism, som en protest mot dåvarande liberalpolitiska system i 

Europa. Hon slår fast att den carlistiska nationalismen var dissident, medan den irländska och 

den baskiska var separatistisk (se Flynn 2000). Denna distinktion mellan olika sorters 

nationalism, och den kontext som självständighetsivern är sprungen ur, formar en intressant 

modell och måttstock för vår studie, för att på ett liknande sätt se hur den norrländska 

nationalismen yttrar sig och i vilket sammanhang den blir till. 

Även Jesús Laínz pekar på att parallellerna mellan de baskiska och irländska 

nationaliströrelsernas grunder är många, men visar också på tjugoåtta direkta skillnader mellan 

dem i sin ”Adiós España”. Några skillnader är att irländska nationalister vill förena en separerad 

enhet och ingå i en existerande stat, medan de baskiska vill separera ett samhälle som alltid har 

varit enhetligt och skapa sin egen stat. Vidare har irländarna blivit koloniserade av britterna och 

med våld tvingats angliseras, medan baskerna har varit priviligierade kolonisatörer som resten av 

de spanska regionsmedborgarna. Irland har därtill befolkats av engelska och skotska 

kolonisatörer, medan Baskien befolkades av moriska erövrare – men det var inte spanjorer som 

återtog Baskien, utan baskerna själva som återtog Spanien från morerna (se Laínz 2004, s. 490f). 

Dessa olikheter har inspirerat vår studie, då vi vill undersöka vad som kännetecknar den politiska 

diskursen om den norrländska självständigheten, givet dess skillnader från den faktiska kampen 

ute på kontinenten, och därtill se om den norrländska situationen påminner mer om en situation 

likt den irländska eller baskiska.  
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Även Declan Kiberds forskning är relevant, då han i sin Inventing Ireland pekar på hur 

angliseringen av irländarna (bytet från det gäliska språket och den irländska kulturen till det 

motsvarande engelska) ledde fram till radikal nationalism, kulturrevitalisering och avanglisering 

på Irland. Själva ”skapandet av Irland” ledde till slut fram till 1916 års uppror (se Kiberd 2001). 

För vår studie blir det i sin tur intressant att se på vilket sätt de norrländska 

självständighetsdebattörerna ”skapar Norrland”. 
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3. TEORI  

För vår studie använder vi oss av ett diskursteoretiskt perspektiv, mot bakgrund av olika teorier 

om medier, orientalism, och nationalism, för att se hur adekvata tidningsskribenternas 

omnämnanden av de ”koloniala” förhållandena i Norrland egentligen är.  

 

3.1. DISKURSTEORIER OCH MEDIETEORIER 

Vår studie utgår från en modell inspirerad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 

och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, och vilar på antagandet och förutsättningen att 

den mediala bilden av Norrlands självständighet och koloniala väsen kan nagelfaras diskursivt; 

att en kamp mellan betydelserna föreligger och att tidningsskribenterna konstruerar olika bilder 

som i sin tur bildar olika Norrlandsdiskurser, såväl i det sagda som i det osagda.  

Diskursbegreppet associeras till Michel Foucaults poststrukturalistiska tankeskola, och 

diskursanalysen handlar i huvudsak om att skildra relationerna mellan olika yttranden (se 

Foucault 1993). Begreppet bygger på tanken att diskurser utgör ett regelsystem som tillåter 

somliga uppfattningar av verkligheten men inte andra uppfattningar, samtidigt som dessa system 

är i förändring. 

Sanningen är inte bara någonting som avspeglar verkligheten – den är också någonting som 

skapas genom olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 19; 21; 28). Enligt Foucault 

är det omöjligt att tala från en position utanför diskurserna och det blir därför omöjligt att nå 

fram till sanningen. I stället är målet med diskursanalysen att analysera de diskursiva processerna 

och mönstren som konstruerar vissa diskurser och se hur de ger en sann eller falsk bild av 

verkligheten – inte att uttyda vad människor egentligen menar när de förmedlar ett budskap eller 

vilken verklighet som döljs bakom en diskurs. 

En grundtanke inom diskursanalysen är att vi är förhindrade att kunna säga vad som helst 

på grund av diskurserna vi kommunicerar i (a.a. s. 19). Förmedlaren av ett budskap agerar 

nämligen utifrån sin subjektsposition när hen uttalar sig, d.v.s. från en uppsatt samling regler 

inom diskursen. Ofta måste den som uttalar sig göra det ur olika subjektspositioner under samma 

samtal eller i samma text – i positionen som förälder, som politiker, som akademiker etc. Med 

andra ord kontrolleras vi av diskurserna, och det vi kommunicerar filtreras genom s.k. 

utestängningsmekanismer som skapas i relationerna mellan människor. 

Utestängningsmekanismer uppstår när någonting blir tabu, anses sjukt eller friskt, 

traditionsbrytande eller i enlighet med traditionen, eller rätt eller fel. Diskursanalysen förutsätter 

att ingen innehar makten att bestämma över diskursen; i stället utvecklas makten kollektivt, och 

innebär möjligheter för somliga förmedlare och begränsningar för andra (Bergström & Boréus 

2012, s. 359; 361).  

Diskursanalysens tankar har vidareutvecklats av Laclau och Mouffe. Deras variant av 

diskursanalys brukar benämnas diskursteori, och innebär bland annat att en diskurs skapas när 

flera tecken kopplas till varandra och därmed får sin betydelse (se Laclau & Mouffe 2008). Denna 
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process kallas för artikulation. Enligt diskursteorin pågår det en kamp mellan hur tecknen ska 

tydas eftersom de har olika betydelse i olika sammanhang. Diskursteorin försöker kartlägga 

denna kamp om hur tecknens betydelse ska fixeras, där en diskurs definieras som ett specifikt 

område där tecknen har låsts vid sin mening (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 31–33). 

Även Fairclough har bidragit till teorin, med sin kritiska diskursanalys (se Fairclough 1995). 

Den begränsar studiet av diskurserna till en språklig praktik, och intresserar sig för hur en 

förmedlare kan knytas till ett visst budskap, och hur troligt det är att hen står bakom sitt 

uttalande. Analysen handlar även om att belysa vad som sägs explicit och vad som är underförstått 

(Bergström & Boréus 2012, s. 375f). 

Inom Faircloughs kritiska diskursanalys läggs en tung vikt vid genrer, som påverkar 

diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). Inom nyhetsprosan finns det en tendens 

att polarisera och ställa två sidor mot varandra, vilket kan ha påverkat den norrländska 

självständighetsdebatten. Vi har dock inte analyserat genrer specifikt, utan endast 

innehållsmässigt letat efter mönster inom texterna. 

För att fullborda studiens syfte har undersökningen ställts mot bakgrund av några centrala 

medieteorier. En sådan teori som hänger ihop med diskursbegreppet är gestaltningsteorin eller 

framing (se Goffman 1974). Begreppet beskriver hur en händelse framställs och gestaltas och den 

process som leder fram till en förståelse av detta (Shehata 2012, 327ff). Det är ett resultat av 

samspelet mellan journalister, nyhetsorganisationer, normer, politiska eliter och ideologier som 

ger en händelse sin mening. En händelse kan på det sättet tillskrivas sin mening på flera olika sätt 

och aktörer inom politiken försöker ofta förmedla sina gestaltningar genom massmedier för att 

påverka medborgarna. Sakgestaltningar eller issue frames handlar om hur politiska aktörer 

försöker rama in verkligheten på olika sätt eftersom det är svårt att gestalta händelser på olika 

sätt utifrån exakt samma information. Därför handlar gestaltning inte bara om ett problems 

omfattning utan även om vilka som påverkas och vilka som bär ansvaret. I vår undersöker vi hur 

Norrlandsfrågan har ramats in. 

En annan medieteori som har fått genomslag inom det politiska fältet och som gagnar vårt 

syfte är inokulationsteorin (Severin & Tankard 2014, s. 163ff). Enligt den kan mottagarna av en 

kommunikativ händelse utsättas för meddelanden som nämner ett visst budskap eller ett svagt 

argument i förbifarten, medan tonvikten läggs på det motsatta budskapet och de starka 

argumenten. Följden blir att mottagarna blir vaccinerade mot det hastigt nämnda budskapet, och 

får så sina attityder förändrade eller förstärkta. Tanken är här att ensidiga meddelanden styrker 

redan existerande attityder, utan att nämna de motsägande åsikterna. Tvåsidiga meddelanden, å 

andra sidan, presenterar båda lägren och refuterar (skjuter hål på) de motsägande åsikterna. 
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3.2. ORIENTALISM 

För att kunna belysa den mediala polariseringen i polemiken mellan norr och söder, lutar vi oss 

mot teorin om orientalism. Edward W. Said formulerade orientalismen som ett vi-och-de-

tänkande, där den ena sidan var västerländsk och den andra utgjordes av Orienten. Västvärldens 

kolonialisering hade lett fram till att de båda sidorna beskrevs som varandras motsatser, där 

Orienten var irrationell, lögnaktig, underordnad, initiativlös och slug medan det västerländska 

hade motsatta attribut (Said 2016, s. 111–112). Orientalismen legitimerar med andra ord 

Västvärldens annangörande (othering) av Österlandets befolkning. Ziauddin Sardar påpekar att 

begreppet orientalism inte längre bara åsyftar Orienten, utan även Europa (Sardar 1999: Preface 

vii). Begreppet har således även använts för att belysa skillnaderna mellan det som upplevs som 

det normala Stockholm och det exotiska Norrland (jfr Eriksson 2010, s. 64).  

Sardar menar vidare att orientalismen uppstod på grund av att Västvärlden inte kunde neka 

Orienten dess plats i historien, och de var även tvungna att erkänna dess makt och rikedom. 

Orientens intellektuella och militära makt tillsammans med ekonomisk och kulturell rikedom var 

en frestelse för den västerländska civilisationen, som gav upphov till orientalismen (Sardar 1999, 

s. 2). Han ser dessutom orientalismen som en skapad okunskap och ett medvetet självbedrägeri, 

som till slut projiceras på Orienten (a.a. s. 4). Hur kan då dessa tankar appliceras på Norrland? 

Rikedomen (skogen, malmen och kraften) och makten som kommer av det måste erkännas, men 

en stark militär civilisation med en viktig plats i historien gör sig inte gällande för Norrlands del. 

Som vi ska se är det dock fullt möjligt att orientalistiska drag existerar inom en region eller nation 

inom nationen. 

Said beskriver kärnan i Västvärldens imperialistiska expansion som en eurocentrism, som 

”undertryckte [Orientens folkslag] genom att förvissa deras identitet från kulturen – de fick bara 

plats som några lägre stående varelser” (Said 1995, s. 305). I vår studie ska vi se om vi här kan 

tala om en stockholmscentrism i debattörernas diskurser.  

Jean-Paul Sartre påstod att neokolonialister tänker sig att det finns goda kolonisatörer och 

onda kolonisatörer, men Sartre själv menar att det inte finns någon distinktion: det finns bara 

kolonier och kolonisatörer (Sartre 2001, s. 30–32). Den här studien ska undersöka vilken bild av 

kolonisatörerna som framträder i debatten. 

För enkelhetens skull introducerar vi begreppet norrientalism – en sammanfattande 

kombination mellan de olika orientalistiska teorierna, här applicerade på Norrland. Kan vi då i 

diskursen se en norrientalistisk tendens? 
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3.2.1. INTERN ORIENTALISM 

En variant av orientalismen är den s.k. interna orientalismen. Louisa Schein slog fast att 

fascinationen och exotiseringen av etniska minoriteter i Kina gav uttryck för en intern 

orientalism., som syftade till att bevara bilden av det traditionella eller primitiva i ett land mitt i 

moderniseringsprocessen, genom att koppla samman periferin med minoritetsgrupperna som en 

naturlig och ofrånkomlig relation. Därmed skapade Kina ett internt Andra där minoriteternas 

kultur blev selektivt approprierad och utvald som en del av fullgod kinesisk kultur (Schein 1997, 

s. 73).  

David R. Jansson visade likaledes på en intern orientalism i USA, när han analyserade filmen 

Mississippi Burning. Enligt honom porträtteras amerikaner från sydstaterna som underlägsna 

sina landsmän i nordstaterna. Sydstaterna axlar därmed nordstaternas amerikanska identitet, 

genom den vi-och-de-relation som uppstår (Jansson 2005). I Sverige tycks det geografiska 

förhållandet vara omvänt: norr står under söder. 

Enligt postkolonialismen skapas alla identiteter genom representationen av det Andra, och 

representationerna i fråga skapas alltid under ojämlika maktförhållanden. Likaså måste ett 

centrum ha en periferi för dess blotta existens (Eriksson 2010, s. 64). Po Tidholm skriver i sin tur 

att det speciella med Norrland är hur det ”idealiseras och nedvärderas samtidigt”, vilket för 

tankarna till den interna orientalismen (jfr Tidholm 2014, s. 10f). 

Hechter menar att kollektivet i periferin är så pass genomsyrad av exploatering från kärnan, 

att den blir något av en intern koloni (Hechter 1999, s. 30–32). I en fotnot tillägger han dock att 

intern kolonialism (att nationens kärna politiskt inkorporerar kulturellt distinkta grupper) måste 

urskiljas från intern kolonisation, d.v.s. nybyggandet på tidigare outnyttjade territorier inom 

statsgränserna (a.a. s. 32). 

 

3.2.2. SJÄLVORIENTALISERING OCH SJÄLVEXOTISERING  

Två ytterligare varianter av orientalismen är självorientaliseringen och självexotiseringen. 

Xiaobing Tang menar att vi i moderniseringens tid måste ägna oss åt självorientalisering, där ett 

bestämt ”vi” förvandlas till ett universellt ”de” för att kunna ta del i den universella civilisationen 

och erhålla anonymitet bland alla andra. Enligt honom återföder orientalismen motsättningen 

mellan Självet och det Andra (Tang, 1993. s. 393). 

Inom det konstnärliga fältet har teorin om självorientalisering vunnit gehör. Ignacio López-

Calvo har kunnat uttyda tillblivandet av ett dubbelt medvetande och en självexotisering i olika 

kulturyttringar hos kinesisk-kubanska poeter och målare. Även Julia Chi Zhang har sett hur 

självexotiseringen uppenbarar sig i den moderna kinesiska konsten (se López-Calvo 2008; Zhang 

2016). Vår studie kommer dra paralleller till deras resultat. 

Ibn Warraq, i sin kritik av orientalismen, menar att Said försöker svartmåla Västvärlden 

genom att låta Orienten vara det eviga offret för den västerländska imperialismen. Han menar att 

Orienten aldrig är en agent med fri vilja eller egna idéer, och att detta har lett fram till 

Mellanösterns samtida kultur och självömkan (Warraq 2007, s. 28). Som vi ska se kan denna 
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självömkan göra sig gällande även för den norrländska diskursen. 

Ett ytterligare drag inom självorientalismen som kan gagna vår studie finner vi inom 

fiktionen. John Storey menar att populärkulturella skildringar av det kolonialistiska temat kan 

kokas ned till två sorters fiktioner: en där kolonisatörerna tar efter de koloniserades kultur och 

blir en del av urbefolkningen, och en där kolonisatörerna står upp som överlägsna de koloniserade 

och utövar sin makt över dem (Storey 2015, s. 180).  

 

3.3. NATIONALISM 

Eftersom studiens syfte är att analysera debatten om norrländsk självständighet kan några teorier 

om nationalism vara användbara. M. K. Flynn delar upp nationalismen i två olika läger. Hon visar 

hur den carlistiska och falangistiska nationalismen kännetecknades av en vilja att motsätta sig 

nationens dåvarande politik och i stället etablera en egen statsapparat, s.k. dissident 

statsnationalism (Flynn 2000, s. 178f). Hon betonar också att en skillnad måste dras mellan 

nationalister och patrioter: patrioter är nämligen lojala gentemot staten, och patriotiska 

nationalister är lojala gentemot nationalstaten. Hon visar samtidigt att den irländska och baskiska 

nationalismen präglas av s.k. separatistisk nationalism: en vilja att etablera en egen nation inom 

nationalstaten eller en självstyrande region (s. 186–187). 

Maurizio Viroli ställer också patriotismen mot nationalismen: patriotismen är kärleken för 

landet, och nationalismen är lojaliteten mot nationen. Patrioternas primära prioritet är friheten 

inom landet, medan nationalisternas är den spirituella och kulturella sammanhållningen inom 

gruppen (Viroli 1997, s. 1f). 

Lydia L. Moland sätter i sin tur likhetstecken mellan patriotismen och egoismen. Här handlar 

patriotism inte alls om en osjälvisk lojalitet mot det egna landet; i stället uppstår tanken att 

individer inte har något intresse av att vara lojala mot staten, om deras egenintressen inte också 

tillgodoses (Moland 2011, s. 55). Vår studie kommer ta fasta på vilka egenintressen det är som 

inte tillgodoses bland de norrländska debattörerna som är illojala mot den svenska staten. 

Enligt Craig Calhoun frestas ibland statsvetare att urskilja den goda nationalismen 

(patriotismen) från den onda (chauvinismen) som om de vore sinsemellan skilda fenomen. Han 

ställer det mot Foucaults begrepp, diskursiv formation, d.v.s. ett sätt att tala som skapar vår 

medvetenhet. Enligt honom blir nationalismen därför problematisk eftersom den skapar fler 

frågor och debatter över hur vi ska tänka och tycka om nationalismen än den faktiskt klargör 

(Calhoun 1997, s. 3). Olika kriterier, såsom gemensam kultur, språk, etnicitet, historisk relation 

till ett område, eller viss självbestämmanderätt utgör ofta retoriken som beskriver en nation, men 

dessa kriterier kan inte definiera en nation. Det är snarare nationerna som definierar sig själva 

genom sina anspråk på kollektiv medvetenhet (a.a. s. 5).  
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3.3.1. NATIONALROMANTIK OCH NATION-BRANDING 

Inom kulturfältet har nationalismen grenats ut i olika riktningar. En av dessa är 

nationalromantiken, som härstammar från den period som mellan upplysningen och realismen 

brukar benämnas romantiken. Den var en motreaktion mot det logiska tänkandet som hade 

dominerat upplysningstiden: romantiken lyfte vikten av känslorna över förnuftet. Under epoken 

utvecklades en stark sentimental känsla för naturen och den ”vanliga människan” (Falnes 1933, 

s. 45). Romantikerna visade också ett stort intresse för bonden på landsbygden, naturmänniskan 

bland bergen eller på slätterna, vars naivitet och barnsliga sätt att se på allting enkelt och direkt 

slog sig fri från förnuftets subtilitet och reflektion (a.a. 54). Romantikens bild på naturmänniskan 

står nära Saids tankar om orientalismen, och som den tidigare Norrlandsforskningen har visat 

porträtteras ofta norrlänningar som enkla, naturnära och mystiska i medierna – helt i linje med 

romantikens idealiserade bild (jfr Eriksson 2010). Frågan uppstår då: i vilken mån präglas den 

norrländska självständighetsdebatten av den romantiserade bilden av landsbygden? 

En modern syn på nationalismen som är lämplig att uppmärksamma för Norrlandsfrågan är 

det som kallas nation-branding, d.v.s. att ett land tävlar mot andra länder i hur de marknadsför 

sig själva mot omvärlden, genom att försöka skapa rätt bild av sig själva (i enlighet med rådande 

normer) och samtidigt framstå som unika och äkta (Valaskivi 2016, s. 1f). Målet är inte att ”vinna” 

tävlingen, utan nation-branding handlar snarare om att olika länder vill hålla takten med andra 

mer framåtgångna länder, i rädslan att hamna efter. Här är det även viktigt att poängtera att 

nation-branding inte görs för folkets bästa, utan för marknaden (Bolin & Ståhlberg 2010, s. 97). 
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4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Materialet för vår undersökning har hämtats ur de svenska rikstäckande tidningarna Expressen, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, och Svenska Dagbladet, och de norrländska dagstidningarna 

Västerbottens-Kuriren, Norrbottens-Kuriren, Östersunds-Posten, Örnsköldsviks Allehanda, 

Tidningen Ångermanland, Norran, Sundsvalls Tidning, Norrländska Socialdemokraten, 

Folkbladet (Västerbotten), Hudiksvalls Tidning och Gefle Dagblad. Den stora mängden 

norrländska tidningar baseras på en vilja att få med ledarsidor av varierande färg, och därtill 

tidningar från de olika delarna som ingår i det historiska begreppet Norrland. Vårt urval utgår 

alltså från principen om maximal variation, där målet är att bredda förståelsen för något, och inte 

bara beskriva det som delas av de flesta som ingår i en viss grupp (Hartman 2004, s. 286). 

Själva källorna till materialet har avgränsats till tryckta tidningar. De angivna tidningarnas 

webbversioner har exkluderats, eftersom webben rör sig i gränslandet mellan olika medieformer 

och sammanlänkar dem med varandra (se Weibull & Wadbring 2014, s. 95; s. 203). 

Mediekonvergensen som uppstår på Internet möjliggör t.ex. för public service-medierna SR och 

SVT att publicera tidningsartiklar på sina hemsidor, samtidigt som tidningarna kan lägga upp 

radio- och filmklipp på sina nätversioner, vilket gör distinktionen mellan press och public service 

allt skevare. 

Vårt material har inhämtats utifrån ett stratifierat urval, där vissa kriterier står till grund för 

att källorna ska vara så lika varandra som möjligt men ändå skilja sig på vissa viktiga punkter 

(Larsson 2010, s. 61f; Lantz 2014, s. 103f). De samhöriga kriterierna mellan tidningarna är att de 

alla har en jämn ledar- och opinionssida (och därmed inte blåser upp vissa händelser i ett nummer 

som ska räcka en hel vecka) och en utgivningsfrekvens på sex eller sju nummer i veckan. 

Insamlingen av materialet har avgränsats till tryckta nyhetsartiklar, analyser, krönikor, 

debattartiklar och recensioner, publicerade från och med den åttonde augusti (när Lotta Grönings 

krönika i Expressen publicerades på webben; den utkom i tryck dagen efter) till den 30 januari 

2017. Notiser, osignerade texter och insändare togs från början inte med, då de antogs vara 

antingen (1) för korta för att utgöra relevant stoff för en analys, (2) osignerade och därmed för 

neutrala för att sociala diskurser rimligen ska kunna framstå, och (3) formulerade av (anonyma) 

privatpersoner som inte utgör en bestående del av den mediala och redaktionella verksamheten. 

Dessa togs till slut med i studien ändå, då korta notiser och privatpersoner kan ha väckt opinion, 

och huvudledare ofta publiceras osignerade, även om ledarredaktionen står bakom texten, och 

kan därför visa på diskursiva förhållanden. 

Materialet har samlats in via Mediearkivet Retriever, och sökningen har skett i fem 

omgångar: en gång med hjälp av sökorden ”norrl*” och ”självständig*”, en gång med ”norrl*” och 

”skottl*”, en med ”norrl*” och ”koloni*”, en med ”sápmi” och ”koloni*” och en med ”*sbygd*” och 

”koloni*”, där asterisken möjliggör sökträffar som fyller på bokstäver före eller efter de angivna 

sökorden (”norrl*” kan t.ex. utmynna i såväl ”norrländsk” som ”Norrland” och ”*sbygd*” i såväl 

”glesbygdens” som ”landsbygd”). 

Inom diskursanalysen är inget material mer äkta än något annat, eftersom alla 
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texthandlingar konstituerar verkligheten på sina egna sätt (Börjesson & Palmblad 2007, s. 16–

19). Eventuella systematiska fel i urval och insamling har därmed inte utgjort något problem i vår 

studie. I metoddiskussionskapitlet argumenterar vi vidare för analysens stringens och giltighet. 

Artiklar som inte behandlar den norrländska självständighetsfrågan, men t.ex. en norrländsk 

handbollsspelare och klubbens självständighet, kolonier med norrländska sävsparvar eller 

skräntärnor, den norrländska polisens självständighet, eller artiklar om skottlossning, har 

naturligtvis avlägsnats ur analysen. Rättelsenotiser har också avlägsnats. Tidningarna som tillhör 

Mittmedias koncern har ett tätt samarbete kring åsiktsmaterialet, och tripletter av samma text 

har förekommit i de olika tidningarna. Somliga debattartiklar och insändare i andra tidningar har 

likaså publicerats i två eller fler tidningar med minimala skillnader. Dessa har avlägsnats ur 

materialet, och totalt uppgår vårt analysmaterial till en korpus om 86 texter. Med andra ord har 

vi i vårt stratifierade urval i möjligaste mån försökt uppnå ett helhetsurval, från de tidningar där 

debatten rimligen har ägt rum. Därmed måste tillförlitligheten i studien anses god, då materialet 

är nästintill heltäckande av det aktuella forskningsfältet. 
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5. METOD 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en diskursanalytisk metod, för att finna mönster 

om hur olika diskurser tar sig uttryck. Eftersom diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter 

om det objektiva samhället som antyds i tal och skrift och vilka myter som gestaltas som objektivt 

sanna eller omöjliga, blir en diskursanalytisk metod relevant. Eftersom det föreligger en konflikt 

– ska Norrland eftersträva självständighet eller hålla sig levande inom Sverige – blir 

diskursanalysen återigen relevant: den låter forskaren analysera hur myter tillskrivs olika 

betydelser och innehåll av olika aktörer i en kamp om vem som definierar verkligheten (se 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 47). 

För vår analys har vi skapat en modell som utgår från Laclau & Mouffes diskursteori och 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Språkets atom är dess tecken, som är en bestämd 

beteckning på något som vi har tilldelat betydelse genom sociala konventioner (a.a. s. 16). Ordet 

”snö” får t.ex. sin betydelse genom att det skiljer sig från andra tecken, såsom ”sand” och ”asfalt”, 

och det är i denna struktur eller nätverk som ordet får sin betydelse. Ett element är i sin tur ett 

tecken som ännu inte fått sin mening bestämd och som det råder kamp om, medan en flytande 

signifikant åsyftar ett element som är särskilt öppet för att få en betydelse tillskriven sig. Om 

ingen kamp råder om ett tecken kallas det moment (a.a. s. 34–35). För att beskriva diskursernas 

innehåll undersöker vi i huvudsak element och flytande signifikanter. Ett exempel på ett element 

ur vår studie skulle kunna vara begreppen ”Norrland” eller ”norrlänning”, och en flytande 

signifikant skulle här kunna vara ”den utsatta nationen” eller ”Sverige”.  

För att beskriva diskursernas stabilitet undersöker vi artikulationer, ekvivalenskedjor och 

myter, och för att beskriva diskursernas instabilitet undersöker vi deras antagonismer. 

Artikulationer är processer där olika tecken fogas samman till en diskurs, medan språkets jon i 

diskursanalysen är dess ekvivalenskedja, som kan vara laddad med positiva eller negativa 

betydelser och funktioner i olika diskurser. Ekvivalenskedjorna är alltså sätten på vilka somliga 

tecken är kopplade till varandra. Myter är tecken som skapar identitet och samhörighet, och 

antagonismer är de konflikter eller det krig som pågår mellan meningsskaparna i fråga om 

fastställandet av ett teckens betydelse. Tanken är här att olika identiteter hindrar varandra (se 

mall i Bergström & Boréus 2012, s. 373). En artikulation i vårt fall hade kunnat bestå av elementen 

”naturresurser”, ”exploatering”, ”utsugning” och ”centralisering” som tillsammans konstituerar 

diskursen om Norrland som koloni. Ekvivalenskedjor i vår studie skulle kunna vara att 

”norrlänningar” i en diskurs beskrivs som ”gnälliga”, ”bidragsberoende”, och ”naiva”, medan de i 

en annan beskrivs som ”handlingskraftiga”, ”resursgenererande”, och ”jordnära”. Ett exempel på 

en myt kan vara ”nationen som historiskt offer för kolonialismen”, som syftar till att ena 

norrlänningarna. En antagonism kan i vårt fall vara synen på ”Norrlands invånare” som ”utsatta 

för kolonialt förtryck” eller ”en integrerad del av Sverige”. 

Från den kritiska diskursanalysen lånar vi begreppen intertextualitet och metaforer, för att 

ytterligare fördjupa förståelsen av den norrländska självständighetsdebattens diskurs. 

Intertextualitet innebär att en kommunikativ händelse bygger på en tidigare händelse. En text 
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bygger, exempelvis, på andra texter genom att hänvisa till dem (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 77). Intertextualiteter i vår studie skulle kunna vara referenser till Lotta Grönings krönika 

eller det citat som ofta hävdas att Axel Oxenstierna skulle ha sagt, om att ”Vi i Norrland har ett 

eget Västindien” (Tidholm 2014, s. 10). Metaforer åsyftar bildliga omskrivningar som endast 

fungerar i sitt angivna sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000.s 164). En metafor kan 

i vårt fall vara ett ”sår” i den norrländska bygden eller Norrland som ”kassako”. Vår analys är 

strukturerad efter några nodalpunkter som har framträtt under analysens gång. Nodalpunkter är 

fasta och privilegierade tecken från vilka de andra tecknen underordnas och får sin betydelse (a.a. 

s. 33). Här skulle ”norrlänningarna” utgöra en nodalpunkt, men även så ”självständighet” och 

”resurser”. 

 

5.1. METODDISKUSSION 

Diskursanalysens största fördel är att den möjliggör analyser av material som skiljer sig i karaktär 

(Börjesson & Palmblad 2007, s. 44–50). De texter som vi har analyserat är förvisso alla 

tidningstexter, men genremässigt skiljer sig en ledare från en recension eller insändare. 

Diskursanalysens distanserade förhållningssätt till det analyserade materialet låter även 

forskaren se andra saker än vad andra metoder tillåter. Den kommer dock med sina nackdelar: 

det är bara själva texten som analyseras, och inte sändaren – alltså kan vi inte dra slutsatser om 

samband mellan olika textaktörers attribut och avsikter och de diskurser de skapar. Diskursteorin 

kan dock genom att analysera subjektspositioner visa vad som är möjligt eller inte för individer 

och institutioner, utan att behöva klarlägga textaktörernas avsikter och bakgrunder. Eftersom 

vårt syfte endast är att observera vilka diskurser som finns inom Norrlandsdebatten utgör denna 

begränsning i metod inget avsevärt hinder för vår undersökning, och de individuella 

debattörernas subjektspositioner har därför inte analyserats. 

Eftersom Laclau & Mouffe inte uttryckligen skriver ut hur deras teorier ska tas i praktiskt 

bruk, går det utmärkt att kombinera dem med andra teoretikers tillvägagångssätt, och endast den 

förnuftiga fantasin sätter gränser. Ett problem är att diskursanalyser i sig också är diskursiva kon-

struktioner som bara delger en version av världen och därmed ingår i diskurskampen. Ett sätt för 

oss att uppnå vetenskaplig objektivitet är att uppnå reflexivitet, d.v.s. att använda våra teorier på 

vår forskningspraktik och bedöma vad resultaten spelar för bevarandet eller ifrågasättandet av de 

analyserade maktrelationerna (Winther Jørgensen & Phillips 2010, s. 31; s. 111). 

Den kritiska diskursanalysen kan likaså kombineras med andra diskursanalytiska modeller, 

då den på många sätt tillhör ett tvärvetenskapligt fält (Berglez 2010, s. 286). Vi tror att vår 

kombinerade modell håller för vårt syfte. 

För att en studie ska uppnå en hög reliabilitet eller pålitlighet ska samma observation kunna 

genomföras upprepade gånger med liknande resultat (Hartman 2004, s. 146). För att vår studie 

ska kunna återupprepas på ett liknande material i framtiden krävs det att vår tolkning av de 

diskursteoretiska och kritiskt diskursanalytiska analysverktygen är så pass väldefinierade att inga 
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missförstånd kan uppstå för framtida forskare som ska använda analysmetoden. Det krävs även 

att vi motiverar tolkningarna av vår analys för att resultaten ska kunna förstås intersubjektivt (jfr 

Bergström & Boréus 2012, s. 406). För att försäkra oss om vår studies reliabilitet, krävs det en 

teststudie av begreppen på några artiklar, innan den slutgiltiga analysen inleds. För att öka 

validiteten i vår undersökning har vi lutat oss mot tanken att validiteten i diskursanalyser måste 

bedömas från fall till fall, och de för- och nackdelar som uppträder i analysen måste vägas mot 

varandra för att forskaren ska kunna uttala sig om validiteten (a.a. s. 405). 

I kvalitativa studier undersöker forskaren ett tunnare material än i kvantitativa studier, 

eftersom målet är att gå in på djupet i texterna. Av den anledningen blir urvalet viktigt för att 

forskaren ska kunna försäkra sig om att materialet är adekvat (Hartman 2004, s. 284). Som dock 

tidigare har nämnts förbiser diskursanalysen urvalets höga eller låga kvalitet, då ju all 

kommunikation kan inordnas diskursivt. 

Eftersom vår studie inte syftar till att uttala sig om generella tendenser inom medievärlden, 

utan bevaka och deskriptivt kartlägga de största riks- och Norrlandstidningarna under en 

bestämd period, blir kravet på representativitet likgiltigt. I stället blir relationen mellan 

analysmodellen, resultaten, och det teoretiska ramverket av största vikt för att försäkra 

undersökningens relevans. 

För att kunna analysera vårt material har vi formulerat några frågor i ett analysschema som 

utgår från de frågor som vi har ställt i vårt syfte (se bilaga 1).  
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6. ANALYS 

Vår analys bygger på en diskursanalytisk metod som syftar till att finna mönster kring hur olika 

diskurser har tagit sig uttryck i självständighetsdebatten. Analysen är strukturerad i underrubri-

ker utefter de olika frågor och begrepp som vi har letat efter i enlighet med vårt analysschema (se 

bilaga 1). Vi presenterar först utdrag från ett urval av de texter där de diskursanalytiska begreppen 

tydligt framträder och pekas ut, och utgår tematiskt efter de nodalpunkter som Norrlandsdebat-

ten har kretsat kring, nämligen självständighet, resurser, och myter/självbilder. Därefter analys-

eras diskurserna mot teorierna om medier, orientalism, och nationalism. Avslutningsvis sam-

manfattas våra resultat. 

 

6.1. DEN NORRLÄNDSKA SJÄLVSTÄNDIGHETSDEBATTEN 

För att besvara frågan om hur den norrländska självständighetsdebatten såg ut, inleder vi med 

att problematisera Norrlandsbegreppet. Definitionen av ”Norrland” tycks vara en flytande 

signifikant, eftersom dess egentliga innebörd inte är helt klar i texterna; den varierar; den flyter; 

den bottnar inte i en specifik definition; den är inte fastfrusen i meningstjälen (jfr Laclau & Mouffe 

2008). För vilket ”Norrland” argumenteras det för eller emot självständighet, egentligen? Ett 

exempel på tvetydigheten är uttrycket ”de fem norrlandslänen” där Norrlands gräns sätts vid 

Gävleborgs län och uppåt (Bergström & Englén 2017, Aftonbladet). I andra exempel har 

tidningsskribenterna valt att beteckna Norrland som de fyra nordligaste länen, som förtydligas i 

detta citat: 

 

Enligt en färsk opinionsundersökning från KIT/Novus röstar norrlänningarna för ett 

självständigt Norrland. Undersökningens 533 tillfrågade är boende i landets nordligaste län: 

Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland (Norgren & Joneström 2016, 

Örnsköldsviks Allehanda). 

 

Ibland tycks ”Norrland” rentav vara ett element som det råder kamp om: 

 

Vi ska kräva att Norrlands södra gräns i huvudsak skall vara Dalälven och dess norra 

förgrening västerut. Den gränsen är både bokstavligt och bildligt okränkbar, ristad i sten – där 

är Norrlands gräns för vårt gemensamma kulturarv och gemenskap (Molander 2016a, 

Sundsvalls Tidning). 

 

Här har skribenten, mot bakgrund av den tilltänkta regionindelningen i ett ”Stornorrlands län”, 

tagit ställning för en klassisk definition av Norrland – ”norr om Dalälven”. Genom att göra 

anspråk på den kollektiva uppfattningen att Norrland är nationen norr om Dalälven har en 

avgränsning för den norrländska nationen framförts, men enligt Calhoun är det de nationella 
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grupperna som definierar sig själva (jfr Calhoun 1997, s. 5). Storregionen Norrland var bara tänkt 

att inrymma de fyra nordligaste länen, vilket förklarar varför KIT/Novus valde att tillfråga boende 

i de fyra nordligaste länen om deras syn på självständighet. Detta blir dock problematiskt, givet 

den klassiska definitionen av Norrland. I följande räknas även Gävleborg med – ett län som består 

av de norrländska landskapen Gästrikland och Hälsingland men också en del av det svealändska 

landskapet Dalarna: 

 

Vem är egentligen norrlänningen i dag och [vart] är hen på väg? Det är utgångspunkten för 

utställningen ”Norrland – en konstutställning om halva Sverige” […] Politiska konstnärer från 

Gävleborg och uppåt bjöds in till att delta (Åström 2016, Norrbottens-Kuriren). 

 

Här stämmer inte definitionen av Norrland och norrlänningar överens med definitionen ”norr 

om Dalälven”. Bo Wallin följer den fyra-läns-definition av Norrland som KIT/Novus har 

introducerat, och det blir här tydligt att en ny fastställning av vilka som räknas som norrlänningar 

håller på att karvas fram: ”Syftet med undersökningen är att få en tydligare uppfattning om hur 

utbredd viljan till norrländsk självständighet är bland invånare i Norrland” (Wallin 2016a, 

Västerbottens-Kuriren). 

Och ändå har KIT/Novus inte tagit med alla norrländska landskap. Denna kamp om vilken 

betydelse som ryms i begreppet ”Norrland” kan förklara varför inga tidningar i Gävleborg har 

skrivit om frågan: den tilltalar inte dem. Den norrländska självständighetsdebatten 2016 

handlade inte om alla norrlänningar. Definitionen av vilka som räknas som norrlänningar är 

alltså flytande.  

Själva Norrland och norrlänningarna som nation tycks också vara en flytande signifikant, 

eller rentav ett element, vars betydelse det råder kamp om. Medan röster höjs för ett självständigt 

Norrland, går debatten åt andra hållet – att Norrland inte är enat, och kanske inte ens går att ena: 

”Norrland – lika oenhetligt i konst som i livet i övrigt” (Sundstedt 2016, Norrbottens-Kuriren). 

Otydligheten i Norrlandsbegreppet, som alla debattörer kan uttala sig om utan att först bestämma 

vilken geografisk plats de faktiskt talar om, återanknyter diskursen till norrientalismen – en 

skapad okunskap som projiceras på den norra landsänden (jfr Sardar 1999). 

Det finns också exempel där Stockholm är öppet för att få sin beskrivning fixerad. I en artikel 

beskrivs den globaliserade världen som en plats där beslut tas ”långtbortistan” – i det här fallet 

Stockholm (Stål 2016, Folkbladet). Suffixet ”-istan” anspelar tydligt på det persiska ordet -stan, i 

betydelsen ”land” (jfr Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan etc.). Ordet är även en intertextualitet 

till Kalle Anka där ordet är ett namn på ett påhittat fjärran land, med engelska översättningar 

som Unsteadystan och Bazookistan. Det som framkommer här är att Stockholm nästan 

exotiseras som ”landet långt borta”, landet där ”besluten tas”. Här bryts bilden av att Norrland 

och landsbygden skulle ligga långt borta från det medvetna, och i stället står Stockholm som det 

okända, orientalistiska. Ordet ”långtbortistan” innehåller även betydelsen ”staden” – än en gång 
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Stockholm. Redan här ställs landsbygden mot civilisationen. Medan Stockholm är ”staden” är det 

”långt mellan gårdarna” i Norrland, där avstånden och ”gårdarna” tydligt definierar Norrland som 

eftersatt och primitivt. Detta går att knyta an till Warraqs kritik mot orientalismen – här 

framställs Norrland som en agent utan handlingskraft och egen fri vilja medan Stockholm 

svartmålas som syndabock (jfr Warraq 2007). 

En fråga som mycket väl hade kunnat komma att diskuteras är huruvida ett självständigt 

Norrland skulle bli en republik eller uppgå i något annat statsskick. Det höjs röster för en 

folkomröstning, men endast i ett fall diskuteras det hypotetiska statsskicket, som med största 

sannolikhet skulle utmynna i ”Republiken Norrland” (Håkansson 2017, Aftonbladet).  

 

6.1.1. INTERTEXTUALITETER INOM DEBATTEN 

Norrlandsdebatten grundar sig i och återvänder ständigt till några särskilda urkunder. Främst 

startskottet, med Lotta Grönings krönika, återknyter debattörerna till, i mängd med den skotska 

folkomröstningen. Dagens Nyheters huvudredaktion skriver att ”Lotta Gröning tycker att 

Norrland bör göra som Skottland och kräva självständighet” (2016), Norberg Juuso skriver att 

”[frågan] väcktes av Lotta Gröning […] som tidigare var politisk redaktör på NSD” (Sundsvalls 

Tidning, 2016), och de andra följer i ett liknande mönster. Även kopplingar till andra politiska 

debatter ute på kontinenten som var aktuella under perioden förekommer i diskussionerna: ”En 

del startar då kampanj för att Norrland, likt ett Skottland, Katalonien eller Baskien ska försöka 

bryta sig ur nationalstaten” (Nilshem 2016, Norrbottens-Kuriren). 

Debattörerna anspelar också på Storbritanniens utträde ur den Europeiska Unionen, 

”Brexit”, och de efterskalv som det gav upphov till, i olika varianter, så som ”NORRBEXIT” (Pekka 

2016, Norrländska Socialdemokraten) eller ”Nexit” (Brånfelt 2016a, Sundsvalls Tidning; 

Bergström & Englén 2017, Aftonbladet). Intertextuella anspelningar på Donald Trumps 

valkampanj i USA, där ledordet var ”make America great again”, förekommer också i debatten: 

 

I Expressen föreslog Lotta Gröning att Norrland skulle rösta för självständighet. Det är en 

nyttig påminnelse för makthavare i Stockholm […] Sverige behöver dock inte splittras för att 

göra Norrland great again (Johansson 2016, Sundsvalls Tidning; vår kursiv). 

 

Även intertextuella paralleller till den då aktuella TV-serien Game of Thrones förekommer i 

debatten, såväl implicit som explicit (jfr Fairclough 1995). Underbara Clara avslutar sin kolumn 

om Norrland som koloni med att citera serien: ”Winter is coming” (Expressen, 2016). Även 

Magnus Ericsson anspelar på det välkända citatet, och ger det en ytterligare norrländsk koppling: 

”Vintern kommer, känn ni” (2016). Mats Jonsson formulerar sig sålunda: 

 

Klippet jag tittar på kommer från tvserien ”Game of thrones” […] Ändå känner jag det 
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svindlande suget att kasta av mig alla tvivel, öppna fönstret och skrämma grannarna med 

vrålet om ett självständigt Norrland (Jonsson 2016a, Expressen). 

 

Även Po Tidholms då aktuella dokumentär Resten av Sverige bidrog till att hålla liv i debatten 

och hålla den förankrad i samtiden: ”Nu kastar sig debattörerna över frågan igen, i kölvattnet på 

’Resten av Sverige’, som också granskas och analyseras in i minsta detalj” (Brånfelt 2016b, 

Sundsvalls Tidning). 

På det stora hela var det, utan tvivel, en högst intertextuell debatt, som i enlighet med 

gestaltningsteorin måste ha fått konsekvensen att medieagendan kring Norrland under den här 

perioden uteslutande koncentrerade sig på det som i vissa läger beskrevs som en oseriös, klick-

sensationalistisk icke-fråga och som i andra blev ett tillfälle att belysa frågan om ekonomisk och 

regional ojämlikhet (jfr Shehata 2012). 

 

6.2. MYTERNA OM NORRLAND OCH NORRLÄNNINGARNA 

Vi börjar att besvara frågan om vilka myter om Norrland och norrlänningarna som framträder i 

debatten genom att ta sikte på de geologiska aspekterna. I framställningen av Norrland får platsen 

ofta sin betydelse genom att den beskrivs som en koloni dit utomstående kan komma och skövla 

dess naturtillgångar och samtidigt stannar mycket lite av vinsterna kvar på platsen där de 

genereras:  

 

[S]tora pengar plockas till Stockholm från de statliga skogsbolagen, och vinsterna från gruvan 

hamnar också där. Men inte bara det, politikerna ger också bort malmen till utländska 

gruvbolag som förstör markerna, driver människor från sina hem och ofta slutar i konkurser 

(Gröning 2016b, Expressen). 

 

Resurserna i Norrland beskrivs som något ont i stället för en tillgång. Gruvorna har inte bidragit 

till att bygga Norrland på samma sätt som det byggt upp resten av landet utan beskrivs i stället 

som en av anledningarna till att kolonisera Sápmi och förtrycka dess befolkning:  

 

Gruvor har blivit så mycket mer än en näring. De har blivit en komplex samhällsfråga, som på 

många sätt blottgör de allra smutsigaste och smärtsamma sanningarna. Som förtrycket av 

samer, koloniseringen av Sámpi [sic] men också bristen på jobb samt synen på glesbygd 

(Wallin 2016b, Norran).  

 

Även Norrlands befolkning får sin mening fixerad – i viss mån – i relation till landsändens 

resurser. Trots att Norrland beskrivs som en plats med stora mängder resurser i form av skogen, 

malmen och vattnet så är ändå norrlänningen beroende av bidrag från staten: 
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Då får vi egen ekonomi och behöver inte vara beroende av allmosor i form av skatteutjämning. 

Men svenska staten vill säkert fortsätta att behålla norra halvan av Sverige som en lönsam 

men svältfödd koloni (Olsson et al. 2016, Östersunds-Posten). 

 

Denna ojämlikhet i kapital leder i sin tur till att norrlänningen beskrivs som någon som tär på 

resten av Sverige. Befolkningen är beroende av skatteutjämning och oförmögen att försörja sig 

själv ekonomiskt. Här syns ett vi-och-de-tänkande, som även närmar sig en självorientalisering. 

Staten symboliserar här de som gjort norra halvan av Sverige till en koloni och ställs som motsats 

till norrlänningen. Självorientaliseringen uppstår när tidningsskribenten beskriver ”vi” – som i 

den norrländska befolkningen – som beroende av någon större civilisation för att klara sig: i det 

här fallet staten (jfr Said 2016; Jansson 2005). De försök som görs för att försöka förhindra 

utnyttjandet av naturresurser är oftast fruktlösa:  

 

Folk känner sig utnyttjade, koloniserade och inte tagna på allvar. Utnyttjande av naturresurser 

utan tillräcklig lokal miljöhänsyn pågår ogenerat runtom i landet, och glesbygdens eldsjälar 

som kämpar mot naturskövling blir överkörda av kapitalstarka bolag eller staten (Lundström 

2016a, Västerbottens-Kuriren).  

 

Det framträder att det finns en frustration i att Norrland beskrivs som en del av landet som tär på 

resten av samhället, samtidigt som självexotiseringen i texten leder skribenten till att ställa folket 

mot staten och återföda motsättningen mellan Självet och det Andra (jfr Tang 1993). Inom 

diskursen blir det otänkbart att det inte skulle finnas onda kolonisatörer (jfr Sartre 2001). 

Drastiska åtgärder som att kapa leveranser av råvaror söderut nämns som ett medel för att få 

Norrlandsfrågan att tas på allvar:  

 

Att det dessutom odlats en myt om oss här i norr som tärande på resten av riket är rätt 

provocerande, för mig i alla fall. Klart jag kan känna suget av att kapa alla kraftledningar och 

malmtransporter söderut och räcka fingret åt alla när jag hör sådant yppas […] Det får vara 

nog med arrogansen och storstadschauvinismen (Ericsson 2016, Norran). 

 

Olika försök att förminska debatten om den norrländska självständigheten – eller ignorera den – 

är också något som förekommer. Det missnöje som finns är egentligen inget riktigt missnöje, utan 

det är något som bara blossar upp under vissa tillfällen för att sedan försvinna igen:  

 

Efter några knappar i västen pratar lördagskvällsradikalerna, visserligen enbart mellan skål 

och vägg, om att man ta mej fan borde... och att det skulle räcka med några kilo dynamex så 
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blir det nattsvart i Rosenbad och Berns salonger... andra talar om att voteringsvägen utropa 

en självständig Norrländsk republik. Missnöjet pyr (Sundstedt 2016, Norrbottens-Kuriren). 

 

En ytterligare sak som beskrivs är hur norrländska debattörer upplever att debatten om 

norrländsk självständighet behandlas som en icke-fråga av Stockholmsskribenter: 

 

Det är känsligt att påpeka, men ett av de sätt på vilket landsbygden i allmänhet och norra 

Sverige i synnerhet regelbundet förlöjligas är när debattörer – gärna i Stockholmsmedier – 

poserar med ett ytligt, innehållslöst von oben-beklagande, fullt av falska tårar och dåliga råd. 

Jag har tidigare här på sidan skrivit om det som en drypande blandning av kolonial 

nedlåtenhet och det okunniga medlidandets dödskyss (Nordebo 2016b, Västerbottens-

Kuriren). 

 

De debattörer som upplever att det finns ett hån söderifrån men som ändå inte vill se att Norrland 

enas som land ser ändå ett värde i att föra någon sorts kamp för det. Om ändå bara för att använda 

det som en politisk spelpjäs för att belysa de ekonomiska orättvisor som råder: 

 

Om makten och de som bär upp den inte ens är medvetna om – eller möjligen hånskrattar åt 

– vreden över ekonomiska orättvisor sprungna ur sekler av kolonial exploatering finns kanske 

inget annat hopp än kampen för självständighet. Det är där jag lägger mitt hopp: i kampen, 

inte i självständigheten i sig. När allt kommer omkring vill jag inte sjunga separatismens sång, 

utan ”Internationalen”. Ställd inför ett enat Norrland som seriöst hotar med folkomröstning, 

skulle inte makten ha annat val än att börja lyssna på de tio procent av folket som bor i 

provinsen (Jonsson 2016a, Expressen).  

 

Här blir det tydligt att patriotismen som artikuleras inte handlar om lojalitet mot det egna landet: 

det finns inget intresse för norrlänningarna att vara goda medborgare när deras egenintressen 

inte tillgodoses (jfr Moland 2011). Framställningen av norrlänningen är en flytande signifikant 

där hen inte alltid artikuleras som den tystlåtne, utnyttjade och arga personen. Det framkommer 

också en myt om norrlänningen som en person som inte kräver så mycket. För att bo i Norrland 

krävs det en förmåga att klara sig själv. Det ställs mot tanken att norrlänningarna behöver bidrag 

från Stockholm för att klara sig, och ”vilken självständighet människor som bor där med stor 

sannolikhet måste besitta för att fixa vardagen” (Rosengren 2017, Norrländska 

Socialdemokraten). 

Myten om norrlänningen som motpol till den moderna stadsbon är också något som 

ifrågasätts i tidningsartiklarna (jfr Said 2016). Stereotypen som reproduceras i media om den 

tystlåtne personen som gillar att dricka bestrids: ”Det finns så många stereotyper om 

norrlänningen – att det är en man som snusar, dricker hembränt och är fåordig […] Men vi som 
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bor här vet att den bilden inte stämmer” (Åström 2016, Norrbottens-Kuriren). 

Genomgående i diskursen framträder bilden av norrlänningen som det eviga offret för den 

stockholmska kolonialismen (jfr Warraq 2007). Konsekvenserna blir att den norrländska 

diskursen präglas av självömkan. 

 

6.2.1. MYTER MOT NORRLAND SOM KOLONI 

I motsats till myten att Norrland skulle vara koloniserat av Sverige finns det de som lyfter tanken 

att det är synd om Stockholm på grund av bördan Norrland, och att Stockholm skulle få det bättre 

utan den bördan: ”Nexit? Argumenten är bekanta. Sammanfattningsvis går de ut på att Norrland 

är missgynnat […] faktum är att det bara finns en entydig förlorare: Stockholms län” (Bergström 

& Englén 2017, Aftonbladet). Inom diskursen artikuleras inte Norrland som en landsände som 

blir utnyttjat på det sättet som en koloni skulle ha blivit. Norrland har både rättigheter och 

representation och det nämns att tre av Sveriges statsministrar har kommit från Norrland, 

däribland den nuvarande statsministern Stefan Löfven. Det går helt enkelt inte att jämföra det 

med kolonialism, då det är ”oseriöst” att ”gå från regionalpolitisk frustration till att tala om 

separatism och kolonialism” (Persson 2016, Östersunds-Posten). Att använda sig av begreppet 

kolonialism beskrivs även som ett sätt att vinna politiska poäng och som ett sätt att smita undan 

debatter om skatt som kan börja kännas obekväm: 

 

Om skattebetalarna i de rika kommunerna börjar klaga kan man nämligen alltid peka finger 

åt Stockholm och ropa ”kolonialism!” samt ikläda sig rollen som försvarare av ”våra” 

naturtillgångar, så belönas man av hemmaopinionen som en stor Norrlandsvän (Bergner 

2016, Sundsvalls Tidning). 

 

Här uppstår artikulationen att norrlänningarna inte intresserar sig för att vara lojala patrioter om 

deras egenintressen inte tillgodoses – och att naturtillgångarna är ”deras” länkar patriotismen till 

egoismen (jfr Moland 2011). I enlighet med Sartres tanke att det inte finns någon uppdelning i 

goda eller onda kolonisatörer – de finns eller så finns de inte – framträder det inom diskursen en 

tanke att Norrland inte är någon koloni över huvud taget (jfr Sartre 2001). 

 
6.2.2. MYTER SOM KRETSAR KRING SJÄLVEXOTISERING 

Inom diskursen framträder även passager där tidningsskribenterna själva bidrar till exotiseringen 

av norrlänningen. Det heter t.ex. att: ”Jag har valt att bo kvar i de norra delarna av Sverige av en 

rad olika anledningar. Jag är inte kräsen och nöjer mig med livet ganska enkelt” (Lundmark 2016, 

Norrbottens-Kuriren). Om skribenten inte skulle haft dessa karaktärsdrag utesluts det inte att en 

flytt från de norra delarna av Sverige skulle vara aktuell. Det skapar myten om att det bara går att 

bo i Norrland om du är villig att nöja dig med det simpla och det mindre. Med andra ord återföder 

skribenten motsättningen mellan Självet och det Andra, och tar här rollen som den 
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självexotiserade norrlänningen (jfr Tang 1993). Dessutom återvinner skribenten den 

nationalromantiska bilden av det enkla livet på landsbygden (jfr Falnes 1933). Den exotiserande 

myten om att Norrland ska vara en motpol mot den urbaniserade södern – ren luft utan 

kriminalitet men även mindre utvecklad – tydliggörs här:  

 

Att man vill ta del av samma fördelar som staden kan erbjuda men sällan, för att inte säga 

aldrig, pratar om stadens nackdelar. Ställt på sin spets vill ofta landsbygdens företrädare ha 

utökad service och bredband men det hörs sällan önskemål om att få dålig luft eller 

gängkriminalitet ”till byn” (Englund 2016, Örnsköldsviks Allehanda). 

 

En annan exotiserande framställning av Norrland är att ”framtidens” jobb ännu inte kommit och 

etablerat sig i den norra landsänden och det skulle krävas en investering i järnvägen från staten 

för att möjliggöra det:  

 

Den har också betydelse för att forskning, utbildning och andra förädlings-, tjänste- och 

specialiseringsföretag – de som kommer att skapa framtidens jobb – ska kunna etablera sig i 

norra Sverige, och växa här på ett sätt de annars inte skulle klara av (Nordebo 2016b, 

Västerbottens-Kuriren). 

 

Citatet visar en exotisering av norrlänningen som går emot bilden av den självständige personen 

som bor isolerat och klarar sig själv: det behövs hjälp från staten för att utveckla Norrland. Det 

tydliggörs ytterligare här: ”I stället för att se till att vi själva får mer att säga till om så ropar vi 

som så ofta på hjälp från staten. Vi borde ha lärt oss att vi måste göra det själva” (Braveheart 2016, 

Norrbottens-Kuriren). 

Ojämlikheten mellan Norr och Söder har här blivit så påtaglig att diskursen kräver en 

uppdelning mellan de två (jfr Jansson 2005). Härnäst är det dags att belysa vilka ekvivalenskedjor 

som framträder i diskurserna, d.v.s. hur olika tecken kopplas till varandra (se Bergström & Boréus 

2012, s. 373). ”Norrland” ingår i olika betydelser: Norrland som rikt men missgynnat och 

Norrland som fattigt men gynnat: ”[P]olitikerna ger också bort malmen till utländska gruvbolag 

som förstör markerna, driver människor från sina hem och ofta slutar i konkurser” (Gröning 

2016b, Expressen). Genom att binda ihop tecknen ”malmen” med ”utländska gruvbolag” och 

”konkurser” till en ekvivalenskedja skapas bilden av att Norrland är rikt på naturresurser men 

staten väljer att i stället ge bort malmen i form av en alldeles för låg mineralskatt. Tecknen ”förstör 

markerna” och ”driver människor från sina hem” hjälper till att visa hur norrlänningen 

missgynnas på fler sätt än ekonomiskt – de drivs från sitt territorium. I följande citat framgår det 

att Norrland inte kommer vara missgynnat längre om det blir en självständig stat med egen 

beslutsrätt om sin ekonomi: ”Då får vi egen ekonomi och behöver inte vara beroende av allmosor 

i form av skatteutjämning” (Olsen et al. 2016). 
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Tecknen ”ekonomi”, ”beroende” och ”skatteutjämning” bildar en ekvivalenskedja som 

artikulerar diskursen om Norrland som kapabel att klara sig själv med en självständig ekonomi. 

Inramningen av Norrland som fattigt men gynnat tar sig ofta uttryck med hjälp av tecknet 

”skatteutjämning”. I motsats till att Norrland skulle klara sig bättre självständigt, och nu tvingas 

ta emot skatteutjämning, syns det i den andra diskursen att det är Stockholm som är missgynnat 

av Norrland: ”[F]aktum är att det bara finns en entydig förlorare: Stockholms län” (Bergström & 

Englén 2017, Aftonbladet). Norrland blir här en börda uppe i norr som Stockholm måste hjälpa 

till att hålla flytande. Utan hjälpen med skatteutjämningen skulle Norrland inte ha den 

levnadsstandard den har i dag. Om landsänden skulle bryta sig loss skulle ekonomin försämras 

ytterligare utan att ha möjlighet att gynnas söderifrån. 

Härnäst är det dags att ta sig an några artikulationer som har varit bärande i 

Norrlandsdiskurserna. Betrakta följande meningar: ”Det finns en berättigad regionalpolitisk 

frustration att hämta stöd från” tillsammans med ”Nedmonteringen av statlig närvaro i form av 

service och myndigheter har skadat sammanhållningen” och ”minskade klyftor mellan stad och 

land är något som gagnar hela det svenska samhället” (Persson 2016, Östersunds-Posten). Denna 

artikulation konstituerar diskursen om Norrland som missgynnat, men det är inte genom 

självständighet som det ska bli bättre. Det krävs en bättre politik som minskar klyftorna i landet, 

som skulle gynna hela Sverige. 

Ett annat exempel på en diskurs där Norrland framstår som missgynnat men inte kapabelt 

till att ta hand om sig självt får sin artikulation genom tecken som ”skatter”, ”skatteuttag”, 

”skattekvoten” och ”skattechock” (Bergström & Englén 2017, Aftonbladet). Där knyts de tecknen 

till Norrland i en diskurs där just skatter beskrivs som en stor bidragande faktor till att landsänden 

inte skulle klara sig självständigt. Det bristande folkunderlaget skulle leda till höga skattekvoter 

trots att Norrland skulle äga LKAB och Vattenfalls nordliga anläggningar. 

Debatten rymmer även exempel på ett missgynnat Norrland men där självständighetsfrågan 

i stället ses som ett uttryck för missnöje. Det får sin artikulation genom tecken som ”uppsägning”, 

”Norrlandsorter”, ”ont blod”, ”Idén om självständighet för Norrland är nog mest ett uttryck för 

vredesmod, måhända berättigat, snarare än ett realistiskt alternativ” (Isaksson 2016, 

Västerbottens-Kuriren). Artikulationen konstituerar diskursen om det missgynnade Norrland 

där befolkningen fått nog och höjt rösterna om självständighet som ett sätt att belysa den 

ekonomiska ojämlikheten.  

På andra sidan debatten finns det exempel där självständighet för Norrland beskrivs som 

fullt möjligt där resten av Sverige skulle förlora på en norrländsk utbrytning: ”Norrland skulle 

klara sig ypperligt som ett eget land. Stackars Sverige säger jag bara”, ”Vi har allt man behöver” 

och ”Det skulle vara fullt möjligt, teoretiskt möjligt, att bli självständigt. – Samtidigt tillkommer 

det massa andra kostnader” (Håkansson 2017, Aftonbladet). Diskursen medger att Norrland har 

allt som krävs för att klara sig som suverän stat med sina naturresurser, forskning och turism. 

Den stora utmaningen för nationen Norrland skulle vara att lösa politiken och kraven på 

decentraliserad service. Om bara Norrland fick behålla sina resurser och inte skicka dem söderut 
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skulle det gå att beskriva landsänden som en rik oljenation. Det finns ett stort utbrett missnöje 

där människor blir mer och mer medvetna om den ekonomiska situationen: 

 

Enigheten är större, kommunpolitikerna är också förbannade och stöd kommer utifrån […] 

Århundraden av exploatering av landsbygden har gjort att klyftan mellan stad och land är 

större än någonsin […] Jokkmokk skulle kunna vara Nordens Kuwait (Gröning 2016a, 

Expressen).  

 

Debatten om den norrländska självständigheten innehåller också artikulationer där diskursen om 

norrlänningen framträder på olika sätt: ”färdas tre mil till närmsta samhälle”, ”Någon vars vackra 

utsikt förstörs av en vindkraftsspark” och ”Vad vill de där vildarna från norr?” (Underbara Clara 

2016, Expressen). Här beskrivs norrlänningen som någon som måste kämpa bara för att ta sig 

genom vardagen. Ingenting finns tillgängligt och den stora fördelen med att bo i Norrland – 

utsikten – förstörs av vindkraftsparker. Diskursen om norrlänningen får egentligen sin betydelse 

genom att beskrivas som den primitiva, ”vilda” motsatsen till stockholmaren. Här görs 

självexotiseringen till ett effektivt retoriskt medel (jfr López-Calvo 2008; Zhang 2016). 

 

6.3. DEN NORRLÄNDSKA IDENTITETEN:  

METAFORER KOPPLADE TILL KOLONIALISMEN 

På frågan om hur den norrländska koloniala identiteten manifesteras i debatten, inleder vi med 

att analysera koloniala metaforer. Generellt har Norrlandsdebatten kännetecknats av rikliga 

mängder metaforer som länkar debatten till kolonialismen. En skribent beskriver Norrland som 

”[j]uvelen i kungadömets krona” och jämför Norrbotten med Indien under det Brittiska imperiet 

(Skarin 2016, Norrbottens-Kuriren). En annan skribent liknar Norrland vid ”ett skatteparadis”: 

”Norrland känner sig utnyttja[t] eftersom det välstånd som springer ur skogen, malmen och 

vattenkraften inte kommer dem till del […] i dag skulle Norrland åter kunna blomstra” 

(Johansson 2016, Sundsvalls Tidning; vår kursiv). Här får den naturnära ”skogen” stå som en 

symbol i ett större system: för de norrländska resurserna, jämte malmen och vattenkraften, och 

det ”välstånd” som ”springer” därifrån. Även ”blomstra” åberopar naturen: hur välmående den 

skulle vara om resurserna stannade inom Norrland. Även gruvnäringens konsekvenser 

framträder i Norrlandsdebattens metaforik: ”Sverige gröper ur den lappländska kroppen” 

(Brodrej 2016, Expressen). Här är det hela ”Sverige” som ”gröper” (med sina grävmaskiner) i den 

lappländska ”kroppen”. Att det är just kroppen som gröps ur förstärker känslan av lidande, och 

att det är just den ”lappländska” kroppen får här sin historiskt dubbla bemärkelse: det är både 

landskapet Lappland, såväl som Sameland, som Sverige gröper ur. Här ställs även samernas 

situation mot den nordamerikanska ursprungsbefolkningens, genom den symboliska och inom 

populärkulturen ikoniska fredspipan: ”Vad gör jag här? För att röka fredspipa med samerna?” 
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(Ibid., vår kursiv). Skribenten beskriver även en av de samiska personerna i sin text på ett sätt 

som sammanlänkar samerna med typiska drag i den samiska kulturen: ”Hon uttrycker sig precist, 

som täta stygn av tenn” (Ibid., vår kursiv). Att här binda det beskrivna folket med dess kulturella 

särart närmar sig det nationalromantiska perspektivet (jfr Falnes 1933) men också det 

norrientalistiska perspektivet – närmare bestämt den inre orientalismen. Hela texten läser, i 

själva verket, som en exkursion eller en safariresa till kolonin, där skribenten känner sig ”[e]nsam 

i Sápmi” och gör sig själv till den Andre – som en omvänd variant av självorientalismen (jfr López-

Calvo 2008; Zhang 2016). Diskursen i texten närmar sig den andra varianten av den 

imperialistiska fiktionen, där kolonisatören står upp som överlägsen de koloniserade, i stället för 

att bli en del av urbefolkningen (jfr Storey 2015). 

Bilden av svenskarna som kolonisatörer och norrlänningarna eller samerna som de 

koloniserade, i likhet med de amerikanska nybyggarna och den amerikanska 

ursprungsbefolkningen, är återkommande i diskursen (jfr Said 1995). Den konflikt mellan 

”cowboysare och indianer” som många gånger har skildrats inom populärkulturen, under 

genrebeteckningen ”vilda västern”, kommer till uttryck metaforiskt även här, där Norrland 

beskrivs ”som ett slags folktomt skafferi”, där ”[d]et har blivit rena vilda västern” (Ring 2016, 

Svenska Dagbladet). 

Norrland och landsbygden som laglöst land, som civilisationens utkanter och vidder, smälter 

samman med bilden av Norrland som en resursrik och råvarutung koloni, beroende av sin export: 

 

[O]m bara regionen finge behålla alla intäkter från malmen och vattenkraften och därutöver 

lämnades i fred så skulle de norrländska vidderna snart förvandlas till ett nordiskt Dubai […] 

Vattenkraften och gruvindustrin är alltså inte den potentiella kassako för ett självständigt 

Norrland som många tycks tro (Bergström & Englén 2017, Aftonbladet). 

 

”Kassakon” i form av de norrländska naturresurserna skulle enligt motståndarna till 

självständighet inte gagna Norrland på samma sätt som den norrländska kassakon gagnar 

Sverige. Vad gäller exploateringen av landsbygden talar metaforiken om en svensk självgodhet: 

 

”Dagbrott” är ett konstnärligt manifest mot utsugningen av norra Sverige, det är en stillsam 

men brinnande protest mot koloniseringen av Sámpi [sic]. Med andra ord, den är ett viktigt 

slag i Sveriges självgoda ansikte (Wallin 2016b, Norran). 

 

Metaforen ”Sveriges självgoda ansikte” riktar tanken till den goda, toleranta svenska självbilden, 

som här antas blunda för sin koloniala historia och samtid. Den norrländska delen av landet 

framträder även i metaforiken som eftersatt och primitiv: ”’Det är halt och jävligt guppigt’ […] 

Han synliggör glesbygdens förutsättningar” (Rosengren 2017, Norrländska Socialdemokraten). 
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Här liknas glesbygdens situation vid oplogade vintervägar, som ingen vill befatta sig med.  

En annan skribent frågar sig om den norra landsändan ens är en viktig del av Sverige, givet 

hur oprioriterat den ter sig i jämförelse med det övriga landet stadiga utveckling, där ”Norrland 

allt för ofta står som en naken förlorare” (Norberg Juuso 2016, Sundsvalls Tidning). Här talar 

metaforiken om ett nedvärderat Norrland – den nakna förloraren, fråntagen sitt värmande skydd 

av naturresurser, förödmjukad inför resten av landet, och förpassad till ett primitivt, lägre 

stadium i samhällsutvecklingen (jfr Said 2016).  

 
6.3.1. METAFORER KOPPLADE TILL NATIONALISMEN 

Norrlandsdebatten har även kännetecknats av olika metaforer som länkar debatten till 

nationalismen och som markerar debattens vikt, tyngd och spridning. I Expressen heter det att 

debatten har ”exploderat” efter Lotta Grönings krav om ett självständigt Norrland (Samuelson 

2016, Expressen). Detta ställs mot separatismen ute på kontinenten, där det ”sköljer en 

separatistisk våg över Europa och nu höjs det till och med röster för att Norrland borde kräva 

självständighet” (Bergström & Englén 2017, Aftonbladet). Självständighetsfrågorna som går likt 

vågorna fram och tillbaka återvinns inom diskursen: ”Frågan har stötts och blötts i hela landet 

och inte minst i Norrlandslänen har förslagen varit många och kovändningarna desto fler” 

(Melinder 2016, Norran). 

Vattenfalls planer på att lägga ned de 40 tjänsterna i Jokkmokk står som metafor och 

startskott för den frustrationen som ”till slut [fick] bägaren att rinna över” (Lahti och Svenneling 

2016, Sundsvalls Tidning). Dagens Nyheter går så långt att ta till den skenande tågvagnens 

metaforik i sitt inlägg i debatten, när de förkunnar att det ”är det dags att dra i nödbromsen” när 

det norrländska missnöjet och tankarna om ett självständigt Norrland kommer på tal (Dagens 

Nyheters huvudredaktion 2016).  

I de norrländska tidningarna beskrivs det norrländska missnöjet som ett metaforiskt 

”muller”. Där heter det att ”[g]lesbygdens röster mullrar alltmer högljutt” (Eskilsson 2016, 

Västerbottens-Kuriren). Eller: ”I dag mullrar missnöjet i norra Sverige så pass mycket att hela 41 

procent skulle rösta för ett självständigt Norrland” (Bergström 2016a, Folkbladet). Detta muller 

artikuleras ytterligare i den konstnärliga skildringen av Norrlands situation och recensionerna av 

denna, där ”[u]ppror tar plats i konsten”, där det ”lyser ilska” om konstnären, ”mot 

Stockholmsmaktens förlängda arm och läpp” (Bergsten 2016, Norrländska Socialdemokraten). 

Här heter det att ”[u]tställningens skyltar skriker ut sitt hat” (Nolervik 2017, Östersunds-Posten). 

Separatismens konsekvenser framträder i en metaforisk språkdräkt av liknande brinnande 

kaliber som resten av debatten: ”Ett självständigt norr är bara tändvätskan” (Frost 2016, 

Expressen).  

I diskursen mot norrländsk självständighet framträder en annan metaforik, som tar strid mot 

”[s]jälvständighetskraven som förlöjligar och förytligar debatten om norra Sverige” (Nordebo 

2016a, Västerbottens-Kuriren). Här kallas tanken på självständighet för Norrland som en 

”återvändsgränd” som stänger ute omvärlden mer än det inkluderar den inre gruppen (Nordebo 

2016b, ibidem). Därtill jämställs tanken om norrländsk självständighet med att vara ”[v]ilse på 
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dårskapens väg”: 

 

Vi lever i en tid när jordbruk stängs, poliser slutar och rubriker om Norrländsk självständighet 

blir klickfest […] Vi lever i en tid när man ropar om folkomröstningar så fort en fråga verkar 

gå mot den egna uppfattningen […] En tid där visheten vandrar dårskapens väg trots att vi 

aldrig haft det bättre än nu i mänsklighetens historia (Oksanen 2016, Östersunds-Posten). 

 

Inom diskursen heter det att ”Stockholm behöver norra Sverige” (Bergström 2016a, Folkbladet) 

och debattörerna anspelar på att den ensamme ”är allt annat än stark” och parallellerna till 

separatismen ute på kontinenten ifrågasätts: 

 

Brexit-såret är fortfarande vidöppet, men att ett land vill lämna en politisk union går inte att 

jämföra med en region vars utträde söndrar ett land. Banden är starkare, identiteten är 

grundmurad, värderingarna är gemensamma (Perlenberg 2016, Norran). 

 

Även här talar metaforiken om ett sår i den gemensamma kroppen, men den inre förblödningen 

på hemmaplan kommer inte till uttryck. Här förekommer även metaforen om den svenska 

identiteten som ”grundmurad”, som vidare artikuleras med att värderingarna är gemensamma. 

Enligt denna metaforik skulle norrlänningar och sörlänningar vila på samma värdegrund och 

världssyn – en verklighetsåskådning som inte delas av självständighetsivrarnas diskurs. 

Självständighetsdebatterna gestaltas även som ”populistiska skott i luften” som åtminstone skulle 

kunna fungera ”som ett slagträ i debatten” om ekonomisk jämlikhet i hela landet (Larsson 2016, 

Norrbottens-Kuriren).  

Över lag är självständighetsmotståndarna eniga om att populismen inte räddar Norrland, 

men att de ändå ”behöver ett uppror för Norrland”, då ”mycket av Norrland [ligger] i Stockholms 

händer” (Sedholm 2016, Folkbladet).  

Givet metaforiken verkar det vara ett slut på kolonialiseringen som är den högsta prioriteten, 

”[d]å Vattenfalls- och glesbygdsfrågan tigs ihjäl av Stockholms makthavare”, och exploateringens 

konsekvenser är en privilegierad punkt: ”I Lilla Luleälv finns Europas längsta torrlagda älvfåra, 

närmare två mil stenöken som tidigare var ett fiskeeldorado med laxar på 30 kilo” (Lundström 

2016b, Norrbottens-Kuriren). Tanken att Norrland dräneras på ”sina” resurser står i klar kamp 

med följande metafor, som ställer sig frågande om ”Robin Hood-skatten” bör avvecklas i ett 

självständigt Norrland: 

 

[D]raget till sin spets är argumentet om att enbart norrlänningar har rätt till överskottet från 

skogen, malmen och vattenkraften allt annat än solidariskt. Vad ska till exempel hända med 

all den gles- och landsbygd i resten av Sverige som saknar värdefulla exportvaror? Ska den 

lämnas åt sitt öde? Och vad innebär kraven för resten av skattesystemet? Att Robin Hood-
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skatten bör skrotas? (Kronqvist 2016, Expressen). 

 

Här krossas även myten om Norrland som en enhetlig nation, och den koloniala bilden av 

Norrland ställs mot att naturresursernas ”kassako” inte spänner över hela den norrländska 

regionen – med andra ord närmar sig diskursen en bild baserad på intern orientalism eller 

kolonialism. Argumentet vilar på tanken att de resursfattiga delarna i ett självständigt Norrland 

inte skulle få ta del av rikedomarna, och att en inre kolonialism därmed skulle kunna uppträda. 

En förutsättning för den norrländska tillväxten är utbyggnaden av järnvägen, som i diskursen 

inte framträder som en kompensation från stockholmskt håll: ”Norrbotniabanan är ingen 

regional tröstnapp” (Nordebo 2016b, Västerbottens-Kuriren). I stället framträder 

Norrbotniabanan som ”en nordlig länk för handel, industri, arbetsmarknad, akademi och 

kulturutbyte”:  

 

Nu är den spårbundna trafiken på väg att få ett nytt uppsving – som en följd av ökad klimat- 

och miljömedvetenhet. Men det sker i vad många kallar ett slags postindustriell epok där 

tjänstenäringar och upplevelseekonomi får växande betydelse. I det perspektivet är både 

Botnia- och Norrbotniabanan särskilt intressanta också som brobyggare mellan och förenare 

två ekonomiska epoker. För samtidigt som kustjärnvägen blir viktig för pendling, i en 

tjänstebaserad regionförstoring, är det också ett projekt med industriell tyngdpunkt i skogs- 

och gruvnäringarna (a.a., vår kursiv).  

 

Tågrälsens metaforik närmar sig ett uttalat exempel på norrländsk nation-branding, där 

järnvägen kommer underlätta för pendlingen i en stor norrländsk region, för transporten av de 

norrländska naturresurserna, och som ett led i utvecklandet av den norrländska 

upplevelseekonomin. Det är dock inte norrlänningarna i första hand som kommer bli förtjänta av 

det, utan målet är att utveckla regionen (jfr Bolin & Ståhlberg 2010). Bland 

självständighetsivrarna beskrivs ett fritt Norrland med metaforen ”Nordens Kuwait” som tydligt 

bidrar till en nation-branding där Norrland ställs mot ett rikt resursland i Orienten (Gröning 

2016a, Expressen; Håkansson 2017, Aftonbladet). I somliga fall approprieras metaforen 

”Nordens Kuwait” och det fria Norrland gestaltas i stället som ”ett nordiskt Dubai” (Bergström & 

Englén 2017, Aftonbladet). 

Från det önskade varumärkesbildandet av den norrländska nationen till den faktiska 

framträder i diskursen även denna bild av verkligheten: 

 

Det handlar om vägar som behöver underhållas, bredband till alla hushåll och en 

mobiltäckning som är värd namnet […] Det är inte dags att göra Norrland självständigt, men 

det är dags att politiken bryr sig och skapar justa villkor för framtidens utveckling (Lahti och 

Svenneling 2016, Sundsvalls Tidning). 
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Den nation-branding av Norrland som kommer till uttryck i ovanstående artikulation belyser 

grundläggande medborgerliga rättigheter i ett utvecklat industriland som saknas i vissa delar av 

Norrland (jfr Valaskivi 2016). Den bild av den norrländska nationen som gestaltas är inte lika 

säljande eller visionär, och visar två frånskilda riktningar inom den norrländska tillväxtens 

diskurs, och på frågan ”Vad bör göras?” framträder två olika svar. 

Inom debatten ställs även frågan om norrländsk självständighet mot frågan om en 

norrländsk storregion – en genomgående stötesten i hela diskussionen. Somliga sidor menar att 

Norrland inte får ”[m]er självstyre än så här” samtidigt som ”[i]ngen ska inbilla sig att en 

norrländsk storregion blir ett Alexanderhugg som på något magiskt sätt löser alla problem som 

Norrland har” (Bohlin 2016, Sundsvalls Tidning). Inom metaforiken blir regionaliseringens 

konsekvenser att ”Sverige förvandlas till ett lapptäcke”, samtidigt som regionaliseringen ”innebär 

större muskler” att stå upp mot ”maktens korridorer” (Bergström 2016b, Folkbladet). Här 

framträder inom metaforiken en splittring: ”Jag ser gärna ett samtal om hur vi tillsammans kan 

ta makt över vår egen framtid. Men det måste göras just tillsammans. Västerbotten är ingen ö” 

(Bergström & Johansson 2016, Folkbladet). Tanken att Norrland skulle regionaliseras gav 

förespråkarna hoppet om en enad väg för norrlänningarna, och vilade på tanken om 

norrlänningarna som en homogen grupp med liknande förutsättningar och viljor. Detta står dock 

i kamp mot en ny form av centralisering, som den ovanstående självständighetsdebatten ville slå 

sig fri från. Debatten kan delas upp i tre tydliga sidor: en dissident sida med en klar definition av 

norrlänningarna som nation som vill slå sig fritt från Sverige och etablera en egen statsapparat; 

en separatistisk sida som betonar regionaliseringens positiva följder och vill etablera ett självstyre 

inom Sverige; och en patriotisk sida som vill förbli inom Sverige men ändå förbättra de 

norrländska levnadsvillkoren (jfr Flynn 2000; Viroli 1997). 

Genomgående i debatten framträder synen på kolonialismen i Norrland som en intern 

kolonialism (att nationens kärna inkorporerar kulturellt distinkta grupper) och inte som en intern 

kolonisation (att nybyggandet sker på tidigare outnyttjade territorier inom statsgränserna). Inom 

debatten om norrländsk självständighet görs nämligen ingen distinktion mellan norrlänningar 

och samer, utan dessa inkorporeras som en helhet (jfr Hechter 1999). Att Norrland skövlas på 

sina resurser blir hela Norrlands fråga, och inte uteslutande samernas fråga. 

 

6.4. MENINGSMOTSTÅNDARNAS STILAR 

Avslutningsvis har det blivit dags att besvara frågan om vilka mönster som synliggörs bland den 

norrländska självständighetens förespråkare och motståndare. Diskurserna klargör att 

debattörerna för respektive emot norrländsk självständighet, och debattörerna för respektive 

emot bilden av Norrland som koloni, har sina två motstridiga definitioner av Norrland och 

Sverige, och sina motstridiga betydelseladdningar av begreppet koloni. Den tydligaste 

antagonismen i debattens två läger är konflikten mellan ”Norrland/Storsverige” (Norberg Juuso 
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2016, Sundsvalls Tidning) eller konflikten ”Stockholm vs. Norrland” (Brånfelt 2016b, Sundsvalls 

Tidning). Antagonismen gäller i huvudsak vem av Nord och Syd som förlorar på norrländsk 

självständighet. Å ena sidan finns motståndarsidan som menar att Stockholm och södra Sverige 

förlorar på norrländsk självständighet, i ordalag som: ”Lämnar Norrland riket skulle det innebära 

en stor ekonomisk smäll för Sverige […] Stackars Sverige, säger jag bara” (Håkansson 2017, 

Aftonbladet). Eller: ”Faktum är att det bara finns en entydig förlorare: Stockholms län” 

(Bergström & Englén 2017, Aftonbladet). Å andra sidan finns självständighetsivrarna som ser 

utarmandet av Norrland som Stockholms skuld, och självständighetsdebatten blir ett sätt för dem 

att hävda sin rätt till resurserna: 

 

För det första är ett självständigt Norrland snarare en protest än ett seriöst förslag för de allra 

flesta som förespråkar det. Syftet är att skapa debatt kring det Sverige där vi i Norrland styrs 

från Stockholm. Det är helt enkelt inte en ekonomisk vinst att satsa på Norrland (Utflyttad 

norrlänning 2016, Norrländska Socialdemokraten; vår kursiv). 

 

Här vilar diskursen på tanken att Norrland styrs från Stockholm, i mängd med förslaget att 

vinsterna från natursresurserna ska återgå till de skövlade regionerna: 

 

Vi i Vänsterpartiet har tagit fram förslag med modeller som innebär att man får tillbaka 

pengar från gruvnäring, vattenkraft och vindkraft. Att pengarna går tillbaka till regionen 

och att man får styra över dem (Lahti & Svenneling 2016, Sundsvalls Tidning; vår kursiv). 

 

En tredje sida i debatten ställer sig i mitten, och argumenterar för att ”hela landet ska leva” (Skarin 

2016, Norrbottens-Kuriren). Olika varianter av argumentet förekommer, såsom: 

 

I stället för att verka för att Norrland ska bryta sig loss ska man kräva att hela Sverige ska leva 

– och Norrland tillhör Sverige. Det är dags för regeringen att kraftigt markera detta. Att låta 

Jokkmokksborna behålla de jobb som tillhör dem är ett sätt (Norberg Juuso 2016, Sundsvalls 

Tidning). 

 

Inom denna tredje diskurs är Sverige ett moment med sin betydelse fixerad – tanken på att bryta 

loss Norrland helt är otänkbar: ”Men jag tror inte på att Norrland ska göra sig fritt från Sverige, 

säger han. Därför har han valt titeln ’Länge leve kampen för ett någotsånär fritt Norrland’” 

(Bergsten 2016, Norrländska Socialdemokraten). Inom diskursen ryms också tanken att varken 

Norrland eller Sverige tjänar på att göra sig av med den andre: ”Samtidigt är det viktigt att Sverige 

håller ihop. Varken Norrland eller Sverige blir starkare av att brytas i sär. I stället behövs en annan 

politik som ger justare förutsättning för Norrland att utvecklas” (Lahti & Svenneling 2016, 
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Sundsvalls Tidning). 

Som samtliga ovanstående exempel visar genomsyras debattens tre fält av en stil som följer 

inokulationsteorins principer, nämligen att i förbifarten nämna de argument skribenterna 

motsätter sig, och sedan lägga all kraft på att argumentera för sin egen sak (jfr Severin & Tankard 

2014). 

En intressant aspekt av debatten är att varken de norrländska självständighetsivrarna eller -

motståndarna lyfter det samiska perspektivet på självständigheten. Det närmaste de kommer är 

en inflikning om samisk upprättelse: 

 

Där ryms politisk konst men inget uttryck för ett Norrlandsuppror. I stället ett uppror mot 

den statliga makten i Norrbotten, mot Stockholmsmaktens förlängda arm och läpp. Det är 

Anders Sunna som målar och klistrar i protest mot hur hans familj behandlats av en rad 

landshövdingar när det gäller möjligheterna att bedriva renskötsel (Bergsten 2016, 

Norrländska Socialdemokraten). 

 

Inom debatten mot självständighet framträder en kritik mot den inre orientalismen som Gröning 

anspelat på, och självexotifiseringen som norrländska självständighetsivrare begagnar sig av:  

 

Den största tragedin är inte att sätta ord på upplevelsen av utanförskap, utan att faktiskt få 

den bekräftad […] Om självständighetsivrarna menar att Norrland är isolerat och bortglömt 

idag, vänta bara hur ensamt det är att vara själv (Perlenberg 2016, Norran). 

 

Här blir den från rikshåll applicerade känslan och upplevelsen av utanförskap en tydlig koppling 

till den inre orientalismen. Riksbilden av att det är synd om norrlänningarna problematiseras 

ytterligare i diskursen: 

 

Allra värst är det när obetänksamma landsbygdsaktörer alltför tacksamt tar emot den 

inlindade nedlåtenheten, i desperat längtan efter varje form av uppmärksamhet och 

bekräftelse […] Tro inget annat än att de, litegrand i alla fall, driver med oss, och ler i mjugg 

över de knutna nävar som vill skilja Norrland från Sverige (Nordebo 2016a, Västerbottens-

Kuriren). 

 

Även historiskt har den inre orientalismen och självexotiseringen av Norrland förekommit och 

kritiserats. Förenklat kan vi säga att folk blir kränkta av att höra hur dåligt de har det. Sara Lidman 

möttes exempelvis av hårt motstånd under 50-talet, ”då några tyckte hon skämt ut byfolket för 

att hon skrivit böcker om deras fattigdom” (Holmlund 2016, Sundsvalls Tidning). 

Konsekvenserna av det norrländska ”gnällandet” väntas inom diskursen även kunna få negativa 
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följder: ”Annars är risken stor att vi i Norrland, lika snabbt som debatten kom, också gnällt oss ut 

ur det politiska samtalet genom en verklighetsfrånvänd retorik” (Persson 2016, Östersunds-

Posten). Inom den norrländska kolonidiskursen ryms även en inre kolonialism, där inlandet ser 

kuststäderna som kolonisatörer (jfr Hechter 1999):  

 

Ett begrepp som kolonialism har använts allt oftare i det offentliga samtalet under de senaste 

två åren […] Men det gäller inte bara norr mot söder. I inlandet tycker många att de rikare 

kustkommunerna i exempelvis Norrbotten roffar åt sig allt på deras bekostnad och det finns 

mycket som pekar åt det hållet. Luleå, Umeå och deras beslutsfattare är i dag i många 

avseenden mycket mer lika en stad i Mälardalen än vad de är Pajala och Jokkmokk. Nu är det 

som om alla nyanser utplånats från jordens yta. Det är svart eller vitt (Frost 2016, Expressen). 

 

Klyftorna mellan Norr och Söder är inom Norrlandsdiskursen inte den enda antagonismen: även 

klyftor mellan norrländsk stad och norrländsk bygd, alltså en inre kolonialism (jfr Eriksson 2010), 

gör sig gällande: 

 

Det finns centra som Gävle, Östersund, Luleå och så vidare som säkert vill stanna i Sverige. 

Men människor som bor på glesbygden skulle till övervägande del ha röstat för ett urträde […] 

Byar och glesbygd lämnas åt sidan. Det finns ingen som bryr sig (Håkansson 2017, 

Aftonbladet). 

 

Denna antagonism bottnar i en bild där Norrland är tärande på resten av landet, i form av tunga 

bidrag söderifrån. Jämför t.ex. följande uttalande om Jokkmokk: 

 

En av Sveriges fattigaste kommuner, Jokkmokk som i storstadsmedia framställs som 

bidragstagare, är landets största elkraftproducent och bidrar till statskassan med intäkter per 

person som är tre gånger högre än rikssnittet. Det är oetiskt (Lundström 2016a, 

Västerbottens-Kuriren). 

 

Myten om de bidragsberoende norrlänningarna ställs i ljuset av de skilda levnadsförhållanden 

som råder i land och stad. Jessica Rosengren lyfter bland annat artikulationen att 

landsbygdsborna måste klara sig själva för att kunna leva där de lever: ”Och vilken självständighet 

människor som bor där med stor sannolikhet måste besitta för att fixa vardagen” (Rosengren 

2017, Norrländska Socialdemokraten). Den omvända bilden av att Stockholm är den som är 

beroende av bidrag ställs mot Norrland som bidragsberoende: 

 

Man måste också anföra de här bidragsberoende stockholmarna. Landets mest 
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bidragsberoende invånare bor enligt SCB (Statens statistiska Centralbyrå) i Danderyd om man 

räkna rut- och rot-avdrag som bidrag (Brånfelt 2016, Sundsvalls Tidning). 

 

Utöver den antagonistiska kampen om vem av Norr och Söder som tjänar eller förlorar på en 

splittring råder det även en kamp om vilket som är det huvudsakliga problemet i själva 

Norrlandsfrågan: vad det är som måste lösas för att ”de som vill leva i glesbygd [ska] kunna göra 

det” (Dagens Nyheters huvudredaktion 2016). Några tydliga läger framträder i diskursen:   

antingen ska de norrländska kommuner ”som hyser naturtillgångarna” få ”ta del av vinsterna”, 

för att Norrland ska förbli blomstrande, då det inte ”är skäligt att de som bidrar mest till Sveriges 

välfärd också ska vara de fattigaste” (Gröning 2016b, Expressen). Eller så ska det satsas mer på 

utbyggnaden av den svenska välfärden i Norrland, i form av ”bostäder, bredband, kollektivtrafik, 

skolor, polis och service på landsbygden” (Englund 2016, Örnsköldsviks Allehanda). Eller så ska 

det till ett nytt skattesystem, en ”självständig skattebas som inte dikteras från […] Stockholm”, 

där varje Norrlandslän inom Norrlandsregionen själv ska ”bestämma över sin egen 

administration och åtaganden” medan Norrlandsregionen endast ska styra över ”vad de fem länen 

gemensamt måste förvalta”, där för ”Försvaret är det enda vi svenska medborgare gemensamt 

behöver förvalta i hela riket” (Molander 2016b, Folkbladet).  

Andra menar att det är nedvecklingen av statliga myndigheter från landsbygden som är det 

stora problemet: 

 

Alla kan nog vara överens om att statens snabba reträtt från landsbygden måste stoppas […] 

För så länge Norrland är beroende av och tacksamt tar emot statligt stöd förblir man i mångas 

tankevärld en bidragstörstande koloni. Det är bara ett gott lokalt och regionalt företagsklimat 

och ett livskraftigt näringsliv som på sikt kan skapa ett uthålligt välstånd (Bengtsson 2016, 

Norran). 

 

Andra menar att det ”stora hotet mot Norrlands glesbygdskommuner” inte är ”att skattesystemet 

ger dem för lite tillbaka från råvaruexporten”, utan att ”de exporterar något mycket värdefullare 

– sina ungdomar” som ”flyttar alldeles frivilligt och ofta även om det finns arbeten på hemorten” 

(Kronqvist 2016, Expressen). Andra menar att det är nedläggningen av lokaltidningar som främst 

hotar Norrland just nu: 

 

Och när regeringens förslag till större regioner diskuteras beskriver hon och många andra det 

som en avdemokratisering […] Finns inga lokaltidningar kan varken regionfrågan diskuteras, 

regionpolitiker granskas eller beslut fattade där avslöjas. Det är ett riktigt hot mot demokratin 

(Swedenmark 2016, Aftonbladet). 

 

Som vi redan har nämnt föll den samiska självständighetsfrågan bort i Norrlandsdebatten den 
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här gången. Somliga skribenter kunde dock se den norrientalistiska problematiken i ljuset av det 

samiska perspektivet. Inom diskursen artikuleras två huvudteman. Antingen är det den mediala 

porträtteringen av samerna som behandlas i debatten, med en inre orientalism som konsekvens 

(jfr Schein 1997): 

 

Problemet är väl snarare svenska statens roll, som i klassisk kolonial anda, använder 

naturresurser som inte kommer lokalbefolkningen till gagn. Istället vänder man olika grupper 

mot varandra. Nu kan alla i den södra landsändan bekvämt luta sig tillbaka i TV-soffan och 

förundras över och beklaga de illasinnade och rasistiska norrlänningarna utan att behöva 

rannsaka sig själva […] Något som serien ”Midnattssol” verkligen bidrar till (Tolerant 

Kirunabo 2016, Norrländska Socialdemokraten). 

 

Eller också är det hur den koloniala situationen i samernas områden inte vinner gehör från 

svenska statens håll: 

 

Staten är inte villig att göra avkall på de avtal som har gjorts med olika prospekteringsbolag. 

Inte heller att ratificera ILO 169 om urfolkens rättigheter. Enligt den konventionen borde 

samernas renskötselrätt respekteras på samma sätt som andra markrättigheter i Sverige 

(Brodrej 2016, Expressen). 

 

Artikulationen av den koloniala situationen i Sápmi utmanas dock, och antar en ställning som ett 

element: andra menar nämligen att exploateringen av historiskt samiskt territorium ändå leder 

till arbetsmöjligheter på landsbygden: 

 

Norrlandspubliken lär känna igen sig. Över hela landsändan vill bolag öppna gruvor och 

provborra. […] Olika värden står på spel. I ena vågskålen möjligheten till nya jobb och 

glesbygdsutveckling. I den andra en miljöpåverkan som är svår att överblicka (Busck 2016a, 

Hudiksvalls Tidning). 

 

En antagonism som inte förekommer i debatten, som rimligen borde göra det, är frågan om den 

historiska kolonisationen av samernas marker, som inom debatten får duka under för det 

helhetliga Norrlandsbegreppet. En skribent beskriver samerna som 

 

en genom århundraden förföljd och diskriminerad grupp människor. […] Det handlar alltså 

om kolonialism. Majoritetsstatens utsugning och exploatering av de marker där samer genom 

årtusenden har drivit sin näring. Människors forna hemtrakter och hembygder har utan 

vidare skövlats och utplånats och grupper av människor har trängts undan i de statliga 

exploateringarnas framfart. De har fått kliva undan för byggande, turism och 
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kraftexploatering (Nolervik 2017, Östersunds-Posten). 

 

Här artikuleras svenskarnas kolonisering av samerna, med bannlysning av deras kultur och 

identitet som följd av stockholmscentrismen (jfr Said 1995). Utöver detta inlägg i debatten har 

det samiska perspektivet på kolonialismen i Norrland inte nämnts annat än som en historisk 

bakgrund i olika kulturtexter. I självständighetsdebatten är det samiska perspektivet helt 

frånvarande: neokolonisatörerna ser det som sitt land att förvalta, söndra och härska. Paradoxen 

som ingen har pekat på är att de norrlänningar som antas vara utsatta för kolonialismen i själva 

verket är ättlingar till kolonisatörerna som tog samernas land ifrån dem. Ironin som uppstår är 

att kolonisatörerna har blivit de koloniserade.  

Den norrländska självständighetssituationen påminner snarast om en kombination av den 

baskiska och den irländska: en vilja bland debattörerna att slå sig fria från en stat som de länge 

har varit en del av bland kolonisatörernas ättlingar, blandad med en längtan att återta koloniserad 

mark och revitalisera undanträngd kultur bland ättlingarna till de koloniserade samerna (jfr Laínz 

2004). 

 

6.5. RESULTAT OCH SAMMANFATTNING 

Som har framgått av våra textexempel nämner självständighetsförespråkarna genomgående den 

nedlåtande, oseriösa inställningen mot självständighet innan de lyfter sin egen ståndpunkt, 

medan självständighetsmotståndarna nämner de huvudsakliga koloniala problemen innan de 

skjuter hål på självständighetstankarna, allt i enlighet med inokulationsteorins strategi att 

vaccinera läsarna mot den oönskade ståndpunkten. 

I texterna framgår det att norrlänningen ofta beskrivs som underordnad de människor som 

bor söderut. Norrlänningen är gnällig och initiativlös och ses som beroende av allmosor – 

skatteutjämning – för att klara av vardagen. Norr och Söder presenteras som varandras 

motsatser, och debatten präglas av ett norrientalistiskt perspektiv. 

De stockholmsbaserade tidningsskribenterna anlägger ofta ett förhållningssätt som liknar 

intern orientalism, där de förminskar eller tycker synd om norrlänningarna, medan de 

norrländska självständighetsivrarna i sin egen självömkan begagnar sig av självorientaliseringen 

för att motivera sin egen separatistiska agenda. 

Den nation-branding av Norrland som äger rum inför de norrländska läsarna och inför riket 

i stort är koncentrerad till de rika resurserna och det stora behovet för Sverige att behålla 

Norrlands gunst. Samtidigt framstår Norrland som någonting värt att satsa vidare på – att det 

kan bli ”Nordens Kuwait” eller ”ett nordiskt Dubai” om det blir fritt, samtidigt som det kan bli en 

”länk för handel, industri, arbetsmarknad, akademi och kulturutbyte” mellan Norden och Europa.  
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7. DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att analysera den norrländska självständighetsdebatten under 

sensommaren 2016 och början på 2017 ur ett diskursivt och norrientalistiskt perspektiv. De frågor 

som vi har ställt ämnar vi nu besvara och därmed redogöra för studiens viktigaste resultat. 

På frågan om hur den norrländska självständighetsdebatten såg ut har vi sett att den 

kännetecknades av en hög grad av intertextualitet och metaforik. Kampen om bilden om Norrland 

kretsade främst självständighet, resursfördelning, och den norrländska självbilden. 

Det som vi har kallat för en norrientalistisk diskurs var ofta framträdande. Gällande de myter 

om Norrland och norrlänningar som framträdde i tidningstexterna har vi sett att de tydligaste 

myterna beskrev Norrland som det karga landskapet befolkat av människor som tvingats bli 

självständiga på grund av avstånden och den bristande samhällsservicen. Debattörerna använde 

ofta begreppet koloni för att beskriva Norrland, där norrlänningen reducerades till en 

marginaliserad och missgynnad person som möts av stort motstånd av företag och staten när de 

försöker försvara de få naturresurser de har kvar. Samtidigt möttes användandet av ”koloni” av 

motstånd från de debattörer som inte vill se ett självständigt Norrland. De tryckte på att Norrland 

har representation i form av statsminister Löfven och historiskt sett har flera partiledare kommit 

från Norrland och användandet av begreppet är ett billigt sätt att vinna politiska poänger. En 

annan myt som odlades var att Norrland inte blev taget på allvar. Det upplevdes som 

självständighetsdebatten ständigt förminskades och möttes av oförstående eller falska sympatier 

och löften som tacksamt togs emot av norrländska kommuner. 

I tidningstexterna konstituerades den norrländska koloniala identiteten genom intern 

orientalism och självorientalisering. Stockholmsskribenterna skrev om Norrlandsfrågan på ett 

orientaliserande sätt, där landsbygdens situation beskrevs som blödande, eftersatt och i behov av 

nationell upprättelse, medan de norrländska självständighetsivrarna tog till självömkan, 

självexotisering och revirtänkande för att befästa sina respektive ståndpunkter. 

De mönster som främst skilde sig åt i debattörernas stilistik var vem av Norr och Söder som 

skulle förlora på ett norrländskt utträde ur Sverige. Konsekvenserna som den norrientalistiska 

debatten har lett till är en fortsatt skev mediebild av Norrland och en fortsatt intensiv debatt om 

dess resurser och regionala politik. Diskurskampen om Norrland utspelade sig i en stormig tid då 

populism och frihetslängtan fyllde det kollektiva medvetandet, och Brexit kännetecknade 

tidsandan. Konstruktionen av Norrland fick platsen att framstå som den förlorade landsändan 

som – om det bara det satsades på den – skulle kunna bli det förlovade landet. 

Den norrländska självständighetsdebatten visade att ett sensationalistiskt utspel på 

populistisk grund kan leda till att viktiga problem diskuteras som annars inte lyfts i den allmänna 

debatten – men det krävs att debatten lyfter det samiska perspektivet på kolonialismen och att 

den inte bara snöar in sig på vem det är synd om utan att den i stället koncentrerar sig på hur den 

ojämlika resursfördelningen kan åtgärdas så hela landet kan leva!  
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* * * 

 

Diskussionerna om Norrland och landsbygden fortsätter. I luften ligger just nu det kommande 

resultatet av landsbygdskommitténs slutbetänkande, med förslaget att flytta 10 000 statliga jobb 

från Stockholmsområdet ut i landet (se Rosengren 2017). På kultursidorna recenseras den 

svenska statens koloniala historia genom filmen ”Sameblod” och den norrländska 

självständighetsivern genom premiären av Västerbottensteaterns föreställning ”Darling Dorotea” 

(Wallin 2017; Andersson 2017). På utrikesscenen fortsätter Skottlands och Kataloniens 

självständighetssträvanden, och frågan om Kaliforniens utträde ur USA växer sig allt verkligare 

(Eriksson & Wågenberg 2015; Holmberg & Petersson 2016; Holmberg 2017). Visserligen har 

polemiken successivt tonats ned i den tryckta pressen, men polariseringen mellan Nord och Syd 

fortsätter på Internet. 

 

7.1. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

För att följa upp Norrlandsdebatten i den tryckta pressen föreslår vi följande upplägg för framtida 

forskning:  

 

☛ Utgå från resultaten i vår analys och ställ den samtida Norrlandsdebatten mot den 

dåtida, för att belysa dess historiska sammanhang. Exempelvis kan debatten under 

1950-talet, när Norrlandsförbundet startades, eller debatten under 1970-talet när Vi 

flytt’ int’-kampanjen lanserades, studeras i ljuset av dagens läge. 

☛ Analysera debatten på Internet (alla de analyserade tidningarnas webbupplagor, 

såväl som SVT och SR). På dessa kanaler frodades även debatten, och många av de 

insändare som finns publicerade på nätet kom aldrig med i de tryckta upplagorna. 

☛ Analysera den politiserade kommunikationen om Norrland på sociala medier. En 

kanal där självständighetsivern är påtaglig är på Facebook-sidan ”Republiken 

Norrland”. Att analysera kommentarsfälten där kan ge intressanta uppslag för den 

politiska aktivismen, debatten och organisationen i de sociala mediernas dunkla 

tidevarv. 

☛ Analysera Norrlandsfrågan med en ännu större koncentration på det samiska 

perspektivet. I år är det hundra år sedan det första samiska landsmötet anordnades, 

och under hela 2017 firas detta jubileum. Detta har redan väckt frågor och debatt om 

samisk nationalism kontra svensk nationalism – och som vi har varit inne på, kan 

den samiska och norrländska nationalismen rimligen ställas mot varandra, i 

vetenskapens namn. 
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BILAGOR 
 
BILAGA 1: ANALYSSCHEMA 

För att besvara frågan om hur den norrländska självständighetsdebatten ser ut analyserar vi hur 

diskursernas innehåll ser ut: 

☛ Vilka element förekommer? 

☛ Vilka flytande signifikanter förekommer? 

☛ Vilka intertextualiteter förekommer? 

 

För att besvara frågan om vilka myter om Norrland och norrlänningar som framträder i 

tidningstexterna, analyserar vi hur diskursernas stabilitet framträder: 

☛ Vilka artikulationer förekommer? 

☛ Vilka ekvivalenskedjor förekommer? 

☛ Vilka myter förekommer? 

 

För att besvara frågan om hur den norrländska koloniala identiteten skapas i tidningstexterna, 

analyserar vi vilka debattens kritiskt diskursanalytiska stildrag: 

☛ Vilka metaforer förekommer? 

 

För att besvara frågan om förespråkare för och emot norrländsk självständighet formulerar sig 

och mönster som skiljer dem åt, analyserar vi den norrländska diskursens instabilitet och 

relationerna diskurserna och textförfattarna: 

☛ Vilka antagonismer förekommer? 


