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Inledning 
 

 

”Norrland” är ett begrepp som väcker känslor. För vad är egentligen Norrland? I en 

norrländsk uppslagsbok från 1995 så beskrivs Norrland som den nordligaste och till ytan 

största landsdelen i Sverige, med en landarea på hela 242 735 km² (Edlund & Frängsmyr, 

1995). Landsdelen består av fem olika län, nämligen: Gävleborgs, Jämtlands, 

Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Den mer vanligt förekommande 

definitionen är den som istället omfattar de nio landskap som tillsammans utgör området, 

nämligen: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad, Ångermanland, 

Västerbotten, Norrbotten och Lappland (Nationalencyklopedin, 2015). Trots den stora 

geografiska ytan så uppgår den sammanräknade fastboende befolkningen till ungefär 1.16 

miljoner, vilket utgör cirka 12 procent av hela Sveriges befolkning (SCB, 2014).      

 Så här långt i texten så har jag redogjort för åtminstone tre olika sätt att tala om Norrland, 

det vill säga Norrland som landsdel, Norrland som en geografisk yta och Norrland som ett 

befolkningsområde. Dessa tre olika perspektiv på Norrland kan vid första anblick tyckas vara 

synonymer till varandra eller åtminstone vara tre olika delar som tillsammans konstituerar 

en definition av Norrland. I relation till medier så kan dock vissa av perspektiven lyftas fram 

mer än andra. Den franska sociologen Pierre Bourdieu skriver i sin bok On television att 

nyheter och nyhetsreportage produceras med begränsningar på såväl utrymme, tid och 

selektivitet (Bourdieu, 1996:18ff). På grund av dessa begränsningar så leder denna 

selektivitet till att vissa ämnen och genrer prioriteras, viket även gäller i diskussioner om 

Norrland. I avhandlingen (Re)producing a periphery så redogör kulturgeografen Madeleine 

Eriksson för hur Norrland gestaltats inom svensk populärkultur genom en analys av filmen 

Jägarna (Eriksson, 2010:67ff). Filmen som tydligt målar upp en bild av ett ruralt och 

mysteriskt, men ändå traditionellt och exotiskt Norrland är kanske en av de mest tydligt 

symboliska gestaltningarna av det geografiska området. Utöver att Erikssons analys visar på 

hur Norrland som plats representerats inom svensk film, så visar hennes analys även på 

begreppets gäckande karaktär. Norrland är nämligen inte bara en geografisk plats. Det är en 

kombination av olika områden, historier, gränser, kulturer och föreställningar. Det är en idé, 

en tanke, ett koncept och en metonymi, som beroende på person, kan vara såväl ett resemål, 

ett hem eller en främmande vildmark.               

 Norrland är även relationellt. Beroende på vem du frågar så kan du få en mängd olika 

svar om vad Norrland är. Frågar du en lulebo så kan svaret vara att det är en plats som tar 

slut vid Sundsvall. Frågar du en stockholmare så kan det vara morföräldrarnas 

barndomshem. Trots att Norrland på detta sätt kan betyda allt mellan familj och natur till 
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geografisk plats så är det område i Sverige som ofta generaliseras genom medier. Vare sig det 

handlar om väderrapportering, ”det är soligt i Norrland”, eller sport, ”nu är det 

norrlandsderby!”, så kan nyhetsrapporteringen få invånare i Norrland att sucka av 

frustration. Är det soligt i hela Norrland eller varierar vädret från kust till fjäll? Räknas en 

match mellan Kiruna och Gävle som norrlandsderby eller måste idrottslagen vara 

grannstäder till varandra?                   

 Dessa frågor, som handlar om medier, makt och plats, föranledde mitt intresse att 

undersöka hur politiker diskuterar och framhäver Norrland i mediala sammanhang. Politiker 

förväntas, i sin yrkesroll, att arbeta för ett bättre och starkare Sverige. Parallellt med detta så 

förväntas även lokala och regionala politiker att tala för de egna verksamhetsområdena. Så 

hur och vad diskuterar politikerna när Norrland kommer på tal? Vilka föreställningar 

reproducerar politikerna om platsen och vilka effekter kan dessa ha för Norrland? I denna 

studie som jag döpt till Från norr till söder och tillbaka? så undersöks politikernas mediala 

utsagor i form av de diskurser, samtalsämnen och föreställningar som politikerna skapar, 

återskapar och kämpar för att förändra i talet om Norrland.   

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur politiker producerar, reproducerar och 

utmanar föreställningar om Norrland i rikstäckande nyhetsmedier. Genom att analysera 

nyhets- samt debattartiklar från tre rikstäckande tidningar så ämnar jag synliggöra vilka 

diskurser och ämnen som politikerna skapar, återskapar samt utmanar i talet om Norrland, 

varför jag sedan fördjupar mig i de argumentationer och föreställningar som tillskriver 

platsen betydelse. Frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är enligt följande: 

- Vilka övergripande diskurser relaterar politikerna till Norrland?  

- Vilka betydelser tillskriver politikerna området?  

- Hur påverkar politikernas föreställda framtidsvisioner om landsdelen föreställningar 

om Norrland som plats? 
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Material och metod 

 

Materialet som ligger till grund för uppsatsen består av sammanlagt 60 artiklar från tre 

rikstäckande tidningar, nämligen Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet1 samt kvällstidningen 

Aftonbladet. Valet av dessa tre tidningar har till största del motiverats utifrån deras storlek, 

eftersom det oberoende liberala DN, oberoende moderata SvD2 samt oberoende 

socialdemokratiska Aftonbladet, tillsammans har över 15,8 miljoner besökare på deras 

tidnings- samt mobilsajter varje vecka (TU, 2015:11). Utöver själva besökarstatistiken så har 

valet även motiverats utifrån tidningarnas nationella förankring. Detta kan kortfattat 

förklaras som det sätt hur DN och SvD fungerar i egenskap av rikspress, samt den nationella 

koppling som kvällstidningen Aftonbladets har i form av att den ges ut över hela landet. 

 På grund av tidningarnas räckvidd, spridning och storlek så besitter nyhetsagenturerna 

en viktig roll som både granskare och spridare av information i samhället, varför tidningarna 

även fungerar som plattformar för Sveriges politiker. Det är genom mediala plattformar som 

exempelvis DN, Aftonbladet och SvD som politiker offentliggör sina ställningstaganden 

beträffande olika fenomen i det svenska samhället. Oavsett om ställningstagandet sker i form 

av en intervju eller en egenförfattad debattartikel, så bekräftar politikernas närvaro i de 

samtida tidningarna deras roll som demokratiskt folkvalda representanter. Även om nyheter 

tenderar att produceras och påverkas av begränsningar gällandes urval, deadlines och 

selektivitet så synliggör de publicerade artiklarna politikernas resonemang och argument för 

allmänheten (jfr Bourdieu, 1996:18ff). Med bakgrund av detta så finns det alltså ett syfte med 

att analysera politikernas uttalanden inom rikstäckande media, eftersom det oftast är genom 

dessa som allmänheten informeras om det politiska klimatet.         

 De 60 artiklarna som utgör det empiriska materialet består av både nyheter samt 

debattartiklar som har hittats via sökningar i respektive webbtidnings sökmotor. Sökorden 

har främst bestått av kombinationen ”Norrland” samt ”politik”, men har sedan utökats till att 

även omfatta begrepp som utveckling, resurs, turism och teknik. Mot bakgrund av faktumet 

att en plats kan diskuteras utan användandet av dess konkreta benämning, även kallat för 

metonymi, så kan användandet av enbart ”Norrland” som sökord te sig problematiskt. 

Begreppet ”Norrland” är inte bara ett namn, utan är även en idé, en tanke, ett koncept och en 

föreställning som förändras, produceras och associeras med olika fenomen beroende på den 

sociala och kulturella kontexten (jfr Woods, 2011:16). På grund av detta så skulle ett explicit 

                                                        
1 Jag kommer i det följande att referera till Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet utifrån deras 
vedertagna förkortningar DN samt SvD. 
2 I början av uppsatsprocessen så var det tänkt att kvällstidningen Expressen skulle användas som 
källa för material, men blev på grund av en otillräcklig sökmotor (kunde ej avgränsa träffar med hjälp 
av dubbla sökord) ersatt med morgontidningen SvD. Valet av SvD föll sig naturligt i och med att 
webbtidningen, tillsammans med de andra tre agenturerna, är top fyra gällandes besökare per vecka. 
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användande av begreppet ”Norrland” som sökord kunna föranleda ett material med ett starkt 

fokus på just skillnadsgörande, varför jag med bakgrund av etnologerna Bo Nilsson och Anna 

Sofia Lundgrens artikel Logics of rurality, valt att även använda mig av begreppen 

”landsbygd” och ”glesbygd” i sökningarna. Valet av dessa två begrepp skedde till följd av att 

Nilsson och Lundgren uppmärksammat att Norrland ofta representerades i form av ett ruralt 

område i materialet, varför dessa begrepp indirekt associerats med området (jfr Nilsson & 

Lundgren, 2015:85). Då sökmotorerna, trots sökorden, genererade hundratals artiklar som ej 

möjligtvis behandlade studieämnet3 så infördes även avgränsningar beträffande urval. Ett 

exempel på en avgränsning är det som jag valt att kalla för ”politisk närvaro”, vilket kan 

förklaras som ett krav på att en politiker antingen citerats, intervjuats eller varit skribent av 

artikeln så att syftet med uppsatsen kunnat efterföljas. I och med detta krav så har jag även 

valt att bortse från krönikor samt debattinlägg skrivna av privatpersoner, fackliga ombud och 

dylikt, men har tagit dem i beaktning i analysen av materialet. Andra artiklar som sållats bort 

inkluderar partiledarchattar samt artiklar berörandes opinionssiffror och valmätningar. 

Urvalet resulterade i att av de 60 artiklar, som befinner sig i ett tidsspann från januari 2005 

till februari 20164, så består sammanlagt 19 artiklar från DN, 34 stycken från SvD samt sju 

från Aftonbladet. Det asymmetriska antalet artiklar från respektive tidning har inte upplevts 

som ett problem i analysen av materialet, utan har istället setts som en naturlig följd av att 

vissa debatter föranlett replik på replik inom en och samma tidningssajt.      

 Valet att använda elektroniska artiklar som material till uppsatsen har motiverats utifrån 

två faktorer, varav det första grundar sig på faktumet att det mediala landskapet är under 

förändring. Parallellt som allt fler läser nyheter via mobilen, datorn eller plattan, så visar en 

SOM-undersökning från Göteborgs universitet att antalet hushåll med tidnings-

prenumerationer minskat inom alla samhällsgrupper (Nilsson, Ohlsson, & Sternvik, 

2007:355). Förklaringen till detta menas dels vara en upplevelse av att tidningarna kostar för 

mycket i samband med att antalet alternativa nyhetsmedier blivit allt fler, vilket i längden 

inneburit att etablerade tidningar varit tvungna att stärka deras närvaro på nätet. Den andra 

faktorn som föranlett beslutet grundas i sin tur på det sätt som internet förändrat 

människors möjligheter för social handling. Medieteoretikern Nick Couldry skriver i boken 

Media, Society and World att nätets spridning i samhället konstruerat nya digitala rum för 

människor att interagera inom, vilket har utvecklat människors möjlighet för social 

organisation (Couldry, 2012:17f). Med bakgrund av detta så kan således politikernas mediala 

utspel leda till reaktioner som i längden kan komma att påverka de dominerande diskurserna 

i samhället.     

                                                        
3 Exempel på detta är väderleksrapporter, sportresultat och dylikt.  
4 Valet av tidsperioden 2005-2016 skedde till följd av att det initialt fanns få artiklar med koppling till 
ämnesområdet under den senaste femårsperioden, men även för att ge mig som undersökare en 
överblick över vilka teman som politiker diskuterar i talet om Norrland.  
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Bearbetning av material 

Det empiriska materialet har efter insamling bearbetats i datahanteringsprogrammet Atlas.ti, 

där jag systematiskt analyserat materialet med hjälp av de verktyg som programmet 

tillhandahåller. Atlas.ti är ett kvalitativt dataanalyseringsprogram som tillgodoser 

undersökaren möjligheten att systematiskt markera, koda samt kommentera intressanta 

fenomen i primära data-dokument (som exempelvis texter, ljud, videos, bilder och dylikt) 

(Atlas.ti, 2016). Efter att undersökaren markerat och kodat valda dokument så kan personen 

utvärdera och visualisera de komplexa relationerna dem emellan genom nätverksbyggande i 

form av mindmaps eller grafisk statistik. Användandet av dataanalyseringsprogram inom 

kvalitativ forskning har många fördelar. Som exempel kan undersökaren på ett enkelt sätt 

samla allt material inom ett och samma dokument, lättare analysera stora textfiler, spara tid 

och arbeta med stora mängder material av olika sorter parallellt med varandra.    

 Men det finns även vissa risker med att använda program som Atlas.ti som hjälpmedel i 

kvalitativ forskning. I en studie vid namn The Pros and Cons of Data Analysis Software for 

Qualitative Research menar författarna Winsome St John och Patricia Johnson att 

användandet av dataanalyseringsprogram, även förkortat QDAS eller CAQDAS5, kan bland 

annat leda till att forskningsprocessen blir deterministisk och stel samt att det kan öka 

pressen på forskaren att fokusera mer på volym och bredd istället för materialets djup och 

mening (St John & Patricia, 2000: 393). Eftersom jag i min uppsats valt att undersöka 60 

artiklar samt analysera alla dessa konsekvent och systematiskt efter samma mall så anser jag 

inte att min forskningsprocess blivit negativt påverkad av användningen av programmet. 

Istället anser jag att programmet erbjudit användbara verktyg som förenklat forsknings-

processen, samt gett mig fullgoda möjligheter att tillämpa min diskursanalys. 

 

 

Diskursanalys som teori och metod 

 

I boken Diskursanalys som teori och metod beskriver författarna Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips begreppet diskurs som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000:7). Med bakgrund i en strukturalistisk och 

poststrukturalistisk tradition så utgår diskursanalysen ifrån att människors språkbruk följer 

strukturella mönster som är relativa och kontextuella beroende på social praktik. 

Statsvetarna och de kända diskursanalytikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

                                                        
5 Qualitative Data Analysis Software (QDAS) och Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis 
Software (CAQDAS). 
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exemplifierar detta via användandet av naturkatastrofer. De menar att faktumet att en 

jordbävning äger rum inte går att bestrida, men att dess innebörd som antingen ett 

”naturfenomen” eller ”ett uttryck av guds vrede”, är en fråga om tolkning (Laclau & Mouffe, 

2008: 161). Att benämna jordbävningen som det ena eller det andra handlar i grunden om att 

fixera händelsen med betydelse, en identitet, egenskaper och attribut, som i sin tur är en del i 

konstruktionen av världen omkring oss. Det är detta som diskursanalysen ämnar belysa och 

kritiskt granska, varför det finns olika tillvägagångssätt och metoder.       

 De olika diskursanalytiska förhållningssätten varierar i såväl teori och metod samtidigt 

som de enligt Winther Jørgensen och Phillips utgår utifrån olika ontologiska och 

epistemologiska premisser där teori och metod är sammanflätade (2000:4). Med detta 

menar de att de olika diskursanalyserna har olika synsätt på såväl språkets betydelse, 

teoretiska utgångspunkter och redskap som metodologiska riktlinjer och analystekniker. På 

grund av detta så måste undersökaren acceptera de grundläggande filosofiska premisserna 

när denne ska använda sig av en specifik diskursanalys, vilket i sin tur gör det svårt att 

separera teori från metod.                   

 För att förstå hur politiker diskuterar Norrland, samt se hur de olika diskurserna 

produceras, reproduceras, förändras och vad det får effekter för området, så har jag valt att 

använda mig av det diskursteoretiska tillvägagångssättet ”the logics approach”, eller även 

kallat ”logikperspektivet”. Innan jag redogör för denna teoretiska och metodologiska 

utgångspunkt så anser jag det relevant att förklara logikbegreppet som beskrivet av 

diskursanalytikern Ernesto Laclau.  

 

Logiker och subjektspositioner           

Ernesto Laclau definierar begreppet logik som ett system av regler som i en viss kontext 

påverkar vad som är och vad som inte är möjligt (Laclau, 2000:76). En logik kan alltså 

förklaras som de relationer som finns närvarande inom en social kontext. Dessa relationer 

finns mellan såväl identiteter, subjekt, föremål, med mera och lägger grund för vilka 

handlingar som är genomförbara inom kontexten. Kortfattat så kan en logik förklaras som 

”spelets regler” (Laclau 2000:283 f). Det är dessa osynliga ”regler” och normer som styr och 

påverkar hur en individ förhåller sig till och interagerar med sin omgivning.     

 Även om logiker på detta sätt är konstant förekommande i diverse sociala sammanhang, 

så finns det skillnader i hur människor förhåller sig till de olika relationerna, varpå Laclau 

introducerar begreppen skillnadslogik samt ekvivalenslogik (jfr Laclau, 2005: 87). Det första 

begreppet skillnadslogik, kan i detta sammanhang förstås som ett skillnadsgörande mellan 

olika identiteter (och relationer) i syftet att framhäva identiteternas oförenlighet med 

varandra. En skillnadslogik kan exempelvis råda i form av att politiker benämner Norrland 

som ”bakåtsträvande” och Stockholm som ”innovativt”, även om de båda platserna tillhör 
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den nationella diskursen ”Sverige”. Ekvivalenslogik kan i sin tur förstås som konstruktionen 

av länkar mellan olika identiteter (och relationer) som vanligtvis inte känns varandra (jfr 

Laclau & Mouffe, 2008:187ff). Detta kan exemplifieras i form av situationer där politiker, på 

grund av en händelse eller ett fenomen, ser likheter och drar kopplingar mellan 

Stockholmsförorter och platser i Norrlands inland.             

 I denna studie så kommer skillnads- och ekvivalenslogikerna att användas som verktyg i 

urskiljandet av hur politikerna, via sina utsagor, tar avstånd ifrån och skapar likheter mellan 

olika identiteter, grupper och platser. Genom att se kultur, plats och identitet som 

kontextuellt betingade sociala konstruktioner, så utgår jag utifrån en teori att politikerna, via 

de olika diskurserna, framhäver olika subjektspositioner via språkbruket (jfr Gren, Hallin & 

Molina, 2000:10f). Begreppet subjektsposition kan i denna kontext förstås som potentiella 

identiteter som människor kan identifiera sig med eller tillskriva andra i den sociala 

praktiken.  Trots att Laclaus två logikbegrepp fokuserar på relationen mellan identiteter så 

svarar de inte på frågan varför vissa ämnen enar människor men inte leder till samhällelig 

förändring. Det är detta som Glynos och Howarths logikperspektiv tillika trestegsmodell 

ämnar svara på.  

 

Glynos och Howarths logikperspektiv 

Logikperspektivet är en diskursteoretisk analysmetod framtagen och skisserad av de politiska 

teoretikerna Jason Glynos och David Howarth i boken Logics of Critical Explanation in 

Social and Political theory (2007). Analysmetoden, som togs fram i ett försök att 

systematisera diskursanalysen och utveckla en tydligare metodologi som alternativ till den 

mer abstrakta diskursteorin av Laclau och Mouffe, har som syfte att bland annat möjliggöra 

kritiska förklaringsmodeller till vad som motiverar eller förhindrar förändring i samhället (jfr 

Laclau och Mouffe, 2008). Med utgångpunkt i det som Glynos och Howarth kallar för den 

kritiska förklaringens logiker, så är logikperspektivet en analysmetod som används för att 

karaktärisera, klarlägga, beskriva och kritiskt granska sociala fenomen (2007:8f, 133f). För 

att göra Laclaus definition av logikbegreppet mer analytiskt användbart så har Glynos och 

Howarth föreslagit en analytisk trestegsmodell. I denna modell så har teoretikerna delat upp 

logikbegreppet i tre olika redskap för analys av materialet, nämligen den sociala, den 

politiska och den fantasmatiska logiken.               

 Den sociala logiken kan kortfattat beskrivas som karaktäriseringen och kategoriseringen 

av de olika sociala och förgivettagna regler, handlingar och normer som styr och formar en 

praktik och dess innehåll (jfr Glynos & Howarth, 2007: 137ff). Genom att studera det som 

anses vara självklart, stabilt och rutinmässigt så synliggörs det sociala fenomenets 

normaltillstånd, vilket gör det möjligt det att såväl beskriva som urskilja skillnader i vad som 

anses vara normalt och icke-normalt i den sociala praktiken. En social logik kan till exempel 
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vara det ekonomiska. Kortfattat förklarat så anses ackumuleringen av kapital och pengar 

oftast vara något positivt för alla invånare i ett samhälle, till den grad, att detta varken 

ifrågasätts eller problematiseras inom en social kontext.  I denna uppsats så har de sociala 

logikerna identifierats i samband med läsningen av det empiriska materialet. Genom att läsa 

de olika artiklarna ett flertal omgångar så har jag via markeringen av textstycken, kunnat 

hitta det vedertagna i politikernas diskussion om Norrland.         

 Den politiska logiken kan, som motsats till den sociala logiken, förklaras som 

ifrågasättandet av normaltillståndet (Glynos & Howarth 2007:141). Det är alltså när den 

sociala logikens ordning utmanas samt dess självklarhet ifrågasätts som de politiska 

logikerna är verksamma. Genom ett ifrågasättande av den sociala logiken så sker det ett 

försök till att ändra rådande ordning genom att avslöja denna som en konstruktion. Som ett 

exempel så kan den ekonomiska logiken i det föregående stycket motargumenteras genom ett 

ifrågasättande av dess positiva effekter för alla. Utsagor som problematiserar de sociala 

logikernas självklarhet öppnar således upp möjligheter till förändring och blir således en 

fråga om makt (jfr Glynos & Howarth 2007:142). I samband med detta så kan de nya 

perspektiven skapa nya subjektspositioner som människor kan välja att identifiera sig med. 

Detta kan exemplifieras med ifrågasättandet av den ekonomiska logiken. Genom att 

problematisera de ekonomiska fördelarna för alla invånare så kan människor som delar 

denna föreställning, eller inte upplever sig gynnas av pengarna, hålla med i uttalandet. På 

detta sätt så synliggörs alltså en subjektsposition i opposition mot den vedertagna 

föreställningen att ekonomisk kapital, per automatik, är positivt för alla.     

 Politiska logiker kan dock även synliggöras i form av att de befäster andra sociala logiker 

och ämnar på så sätt skifta den första sociala logikens fokus. Exempel på ett sådant argument 

kan vara att en individ ser nyttan med pengar, men anser att det inte är något som bör 

ackumuleras på bekostnad av naturen och miljön. I uppsatsen så har de politiska logikerna 

identifierats i samband med deras ifrågasättande av de vedertagna sanningarna som är 

förknippade med Norrland. Den politiska logiken som verktyg har således gett mig 

möjligheten att kunna analysera hur diskussionen om Norrland utmanas, förändras och 

inrättats i det mediala och politiska rummet.             

 Den fantasmatiska logiken förklaras av Glynos och Howarth som de argument och motiv 

bakom den sociala praktikens agerande, det vill säga förklaringarna till varför vissa saker är 

som de är eller inte är. Det fantasmatiska beskriver alltså de logiker som människor 

producerar i förståelsen av både sig själva som världen runt omkring sig. I artikeln 

Logikperspektivet – ett försök till analysmetod beskriver etnologen Anna Sofia Lundgren 

den fantasmatiska logiken som ”de förklaringar och den världsbild människor använder när 

de beskriver sin verklighet” (Lundgren, 2012:63). Genom dessa fantasier så döljs den 

kontingens som diskursteorin utgår från att all verklighet konstitueras av. Kortfattat 
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summerat så fungerar fantasierna upprätthållande av människors föreställningar om världen 

runtomkring, exempelvis genom idealiserande scenarion med ett föreställt resultat. I 

exemplet med ifrågasättandet av den ekonomiska nyttan för alla invånare så kan alltså den 

politiska logiken befästas med en fantasmatisk föreställning om att inlandet är ”döende”. Om 

individerna uppfattar inlandet som döende, så går det lättare att förstå varför de inte anser 

att det ekonomiska är till nytta för alla. På detta sätt så kan den fantasmatiska logiken 

användas för att förklara varför politiker håller fast vid vissa särskilda politiska logiker och 

praktiker.                       

 Genom att se på diskussionen om Norrland som en social praktik så har jag kunnat 

urskilja tre vedertagna sociala logiker i tidningsmaterialet, nämligen Den ekonomiska 

logiken, Miljölogiken samt Den demografiska logiken. Dessa tre logiker är alla en del i 

konstruktionen och förståelsen av Norrland som plats. Genom de vedertagna diskurserna så 

tillskriver politikerna Norrland betydelse, men inte utan motstånd. Inom de tre logikerna 

förekommer motargument och idealiserande föreställningar som både producerar, 

reproducerar och ämnar förändra diskussionens karaktär.          

 Här är det dock viktigt att notera att logikerna ofta kan gå in i varandra, ta spjärn mot 

varandra eller till och med vara beroende av varandra. På grund av detta så kan mitt valda 

upplägg med att redogöra för de tre sociala logikerna samt dess underliggande politiska 

logiker te sig problematiskt. Valet av nämnt upplägg har dock rättfärdigats genom att se en 

funktion i logikperspektivets tre steg, i form av att de olika delarna gör materialet mer 

strukturerat och lättförståeligt. Dispositionen ger mig även möjligheten att mer ingående 

förklara och redogöra för min analys beträffande den specifika logiken. För att motverka 

risken att osynliggöra logikernas relation till varandra så kommer jag stundtals citera delar av 

samma artiklar i olika avsnitt av huvudtexten. På detta sätt så kan jag konkret visa på 

logikernas olika föreningar samt löpande skriva ut och förklara deras relationer till varandra.

 Utöver Den ekonomiska logiken, Miljölogiken och Den demografiska logiken så finns det 

ytterligare en social logik som är ständigt närvarande i materialet, nämligen politikens logik6. 

Denna kan förklaras som de vedertagna regler, riktlinjer och normer som indirekt styr och 

påverkar hur politiker uttalar sig via medier, vilket påverkar materialets karaktär. I och med 

att detta indirekt behandlas via analysen av politikernas framställningar av Norrland så 

kommer politikens logik inte ha ett eget avsnitt i uppsatsen, utan kommer istället diskuteras i 

den avslutande diskussionen.                   

        

 

                                                        
6 Politikens logik bör ej förväxlas med en politisk logik, då den tidigare är en social logik där 
kommentarer eller nya förslag beträffande politiska beslut är en vedertagen handling. Med en politisk 
logik så menas i detta sammanhang argumentationer beträffande ett visst ämne, exempelvis i relation 
till ekonomi eller miljö.  
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Reflektioner och metoddiskussion 

 

Innan jag redogör för den tidigare forskningen om Norrland, anser jag det relevant att 

diskutera och förklara några av de beslut som kommit att påverka uppsatsens upplägg och 

karaktär. För att börja med mig själv, så har jag själv som norrlänning en stark koppling till 

den undersökta platsen och de ämnen som behandlas. På grund av detta så kan inte jag som 

forskare vara helt objektiv i mina resonemang. Som användare av diskursanalys så måste jag, 

enligt Winther Jørgensen och Phillips, kunna se min egen position som norrlänning i 

diskurserna, samt vara medveten om den aktiva roll jag har i konstruktionen och 

reproduktionen av de diskurser jag undersöker (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000:1f).

 Utöver att jag faktiskt är en del av de diskurser som politikerna talar om och talar för, i 

och med att jag både räknas som svensk, norrlänning samt som en röstberättigad person, så 

kommer jag via belysandet av politikernas retorik vara en aktiv part i produktionen och 

rekonstruktionen av dessa. Den kritiska granskningen av diskurser kan alltså ses som ett 

försök till att utmana den samhälleliga diskursordningen. Detta presenterar i sin tur 

problemet med hur en undersökare kan validera sina fynd i studien. I och med att 

diskursanalyser inte kan vara helt objektiva så menar Winther Jørgensen och Phillips att 

tillämpare av metoden bör anamma ett reflexivt förhållningssätt i undersökningen. Genom 

att dels redogöra för och visa på en medvetenhet beträffande de roller jag har som svensk, 

norrlänning och röstberättigad, samt framhäva min analys via representativa exempel från 

materialet, så visar jag på en reflexivitet och transparans som föranleder en reliabilitet i min 

analys av materialet (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000:126). Med detta 

tillvägagångssätt ger jag läsaren möjligheten att själv utvärdera analysprocessens olika delar, 

varpå denne kan följa utvecklingen av mina analytiska resonemang. För att ytterligare 

validera mina slutsatser så har jag även valt att bifoga en bilaga med referenser till alla de 

artiklar som utgör summan av mitt material. Eftersom att artiklarna som utgör det empiriska 

materialet är offentliga och publicerade artiklar så kan läsaren, om den så önskar, självmant 

fördjupa sig i texterna.                     

 Beslutet att använda mig av Glynos och Howarths logiker togs egentligen i direkt 

samband med valet av material, då jag ansåg att perspektivets kritiskt förklarande funktioner 

skulle föranleda intressanta fynd i relation till hur politikerna talar om Norrland. På detta 

sätt kan en således säga att det var materialet som valde metoden, även om det i detta fall 

bara är en del av sanningen. I början av uppsatsprocessen så var det nämligen tänkt att den 

främsta metoden skulle bestå av Laclau och Mouffes diskursteori, där begrepp och verktyg 

som artikulation, nodalpunkter och flytande signifikanter används för att urskilja diskurser 

(se: Laclau & Mouffe, 2008). Parallellt med detta så var det tänkt att Glynos och Howarths 
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logiker skulle fungera som komplement till diskursteorin. Efter att ha påbörjat min analys så 

upptäckte jag dock att logikperspektivet i sig självt var bättre lämpat för studiens syfte, vilket 

i sin tur beseglade mitt beslut att använda mig av nämnd metod. Det är dock även värt att 

notera att logikperspektivet inte varit helt utan kritik.  Forskaren Karen West skriver bland 

annat i journalen Critical Policy Studies att analysmetodens initiala problematisering av 

sociala fenomen kan leda till att forskaren snabbt övergår till att leta efter regelbundenheter i 

materialet (2011:428). Det problematiska i detta blir således att forskaren snabbt 

strukturerar upp analysen efter det problematiserade, varför denne kan missa logikernas 

materiella förankring i den komplexa verklighet som utgör människors vardag.  

 Etnologen Anna Sofia Lundgren riktar även hon kritik mot det sätt som Glynos och 

Howarth valt att benämna en av logikerna som en politisk logik (jfr Lundgren, 2012:64f). 

Utöver att benämningen kan leda till en förståelse av de andra logikerna som opolitiska, 

vilket de inte är, så kan begreppet förväxlas med diskursteorins tudelade syn på ”politik” 

samt ”det politiska”. Utan att gå in på djupare detalj så förklaras ”politik” som ”praktiker på 

empirisk nivå” och ”det politiska” som ”den ontologiska förståelsen av det politiska fältet som 

konstituerat av antagonismer” (jfr Lundgren, 2010:67). Av dessa två så är det den senare som 

gett namn åt det Glynos och Howarth kallar för en politisk logik. Det är alltså viktigt att 

poängtera att logikerna, trots dess benämningar, inte gör skillnad på vad som räknas som 

politiskt respektive icke-politiskt i bruket av dessa. Alla logiker, vare sig det är den sociala, 

den politiska eller den fantasmatiska, påverkas av hegemoniska och politiska maktprocesser.

 Trots den kritik som riktats mot logikperspektivet så har jag som undersökare dragit 

slutsatsen att analysmetoden gett mig goda ingångar att studera hur politiker talar om 

Norrland. Mot bakgrund av diskussionen ovan så blir det dock tydligt att valet av metod och 

material faktiskt innebär diverse etiska ställningstaganden för forskaren, vilket även är ett 

ämne som forskarna Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen behandlar i boken Etik och praktik 

i forskarens vardag (Alver & Øyen, 1998:117). Utöver att bara problematisera användandet 

av diskursanalys samt logikperspektivet som teori och metod, så bör jag även problematisera 

och ifrågasätta min materialinsamlingsprocess. Även om jag redan i avsnittet Material och 

metod redogjort för valet av rikstäckande tidningar, så har jag inte diskuterat den potentiella 

problematiken med att använda denna typ av material.            

 Som användare av nyhets- och debattartiklar kan jag som undersökare menas ha styrt 

mitt material i form av mina urval, avgränsningar och dylikt. Eftersom jag i 

insamlingsprocessen gjort noga övervägningar beträffande valet av sökord och enbart sållat 

artiklar efter deras kontextuella relevans så anser jag mig inte ha påverkar materialets 

riktning. Parallellt med detta så bör jag poängtera att jag som undersökare och författare till 

uppsatsen har spelat en aktiv roll i konstruktionen av materialet. I och med att jag använt 

mig av nyhetsartiklar, där politikernas retorik synliggörs i form av intervjuer med 
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journalister, så har jag fäst särskilt avseende vid olika aspekter i artiklarna (jfr Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:93f). Inom en nyhetsartikel så kan det förekomma ett flertal olika 

informanter från olika delar av samhället. På grund av studiens syfte så har jag fokuserat på 

de stycken där politikernas åsikter citeras av journalisterna. Detta kan dock även vara 

problematiskt. I och med att politikernas åsikter redogörs av journalisterna i efterhand, så 

blir politikernas uttalanden i nyhetsartiklarna något av en andrahandskälla. Med detta menas 

helt enkelt att jag som undersökare inte kan veta om politikerna citerats korrekt eller inte. I 

denna undersökning så har jag valt att se journalisternas texter som korrekta citeringar av 

politikernas uttalanden. Ovanstående val har motiverats utifrån en förväntning att 

journalisterna följt de pressetiska reglerna och förmedlat de olika källorna på ett korrekt sätt 

(Pressens opinionsnämnd, 2016). Under materialinsamlingsprocessen så har jag inte 

uppmärksammat någon rättelse beträffande hur en politiker blivit citerad, varför jag utgår 

ifrån att intervjuerna blivit korrekt skildrade.          

 Avslutningsvis bör det noteras att jag, trots karaktären av detta avsnitt, har antagit ett 

reflexivt förhållningssätt genom hela uppsatsprocessen. Oavsett om det handlat om 

materialinsamling, metod, analys eller skrivande så har jag konsekvent reflekterat kring min 

egen roll som norrlänning, undersökare och författare av uppsatsen. På grund av detta så 

kommer jag även problematisera och reflektera kring vissa aspekter, fenomen och fynd i den 

löpande texten.   

 

 

Tidigare forskning 

 

Norrland har ofta varit föremål för olika studier inom en rad olika ämnesområden i 

forskningsvärlden. Oavsett om det gäller nationalekonomi, kulturgeografi, politiska studier 

eller annat, så har platsen varit ett intresse för flertalet forskare som undersökt olika fenomen 

kopplade till det geografiska området.                

 Idéhistorikern Sverker Sörlin har exempelvis i sin avhandling Framtidslandet undersökt 

och beskrivit debatten kring Norrlandsfrågan som förekom under perioden för Sveriges 

industrialisering. Avhandlingen som visar att Norrland dels gestaltas som ett territorium och 

område med stora naturresurser, kretsar i det stora hela om hur moderniseringsprocessen 

tog sig i uttryck i den massmediala debatten kring Norrlands framtid. Med moderniteten som 

utgångspunkt så behandlar avhandlingen såväl de materiella som de ideella aspekterna som 

lyftes fram i samband med Norrland under tidsperioden (se: Sörlin, 1988). Från att ha sett 

den norrländska landsdelen som Sveriges svar på ”klondike”, det vill säga en referens till den 
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nordamerikanska situationen där naturen skulle tämjas för utvinningen av mineraler, så 

utvecklades föreställningen om Norrland till den punkt att området började kallas för 

”framtidslandet”. Även om denna benämning tenderade att associeras med ett flertal positiva 

aspekter och fenomen, så började föreställningen så småningom att tyna. På detta sätt så fick 

till slut glesbygdsproblematiken en starkare förankring i debatten (Sörlin, 1988:260f).  

 Utöver Sörlins avhandling finns det en mängd andra studier med fokus på Norrland. Även 

forskare som Mikael Vallström (2002), Anders Öhman, (2001) och Katarina Schough (2008) 

har utifrån olika perspektiv och ämnesområden behandlat och studerat området, exempelvis 

utifrån frågor beträffande  representation, kulturell identitet och geografiska föreställningar. 

I relation till denna studies syfte så har jag dock valt att fördjupa mig i forskning som 

behandlar såväl medier, representation och politik, varför jag bland annat läst studier som 

exempelvis Cold matters (se: Hansson & Norberg, 2009).  Studien, där de två engelska-

professorerna Heidi Hansson och Cathrine Norberg undersöker hur Norrland och speciellt de 

två norrlandsorterna Boden och Umeå representerats genom gestaltningar av is, snö och kyla 

i form av vykort och isbjörnar, visar i stort på hur platser kan gestaltas utifrån stereotypa 

föreställningar. Även avhandlingen (Re)producing a periphery (2010), skriven av 

kulturgeografen Madeleine Eriksson, visar på hur representationer av Norrland tagit sig i 

uttryck via olika medietyper, där inräknat nyhetsmedia och tidningsartiklar, vilket även är 

materialet i min egna studie.                  

 Trots att Eriksson analyserar sina fynd mot bakgrund av den politiska utvecklingen i 

Sverige så har det även varit av intresse att komplettera litteraturen med forskning som har 

ett explicit fokus på politikernas retorik, varför etnologerna Bo Nilssons och Anna Sofia 

Lundgrens artikel Logics of rurality (2015) varit till stort stöd i uppsatsskrivandet. Artikeln, 

som är publicerad i tidskriften Journal och rural studies, undersöker svenska politikers 

föreställningar kring Norrland via de politiska motioner som blivit inlämnade till riksdagen. 

Nilsson och Lundgren finner fyra olika diskurser som försöker karaktärisera området och 

tillskriva det med betydelse, nämligen Norrland som problem, Norrland som resurs, 

Norrland som utvecklingsregion samt Norrland som offer (Nilsson & Lundgren, 2015: 88-

91). Genom att identifiera två logiker som verkamma i de olika diskurserna så menar 

etnologerna att politikernas retorik kring Norrland tenderar att reproducera en föreställning 

av Norrland som ett ruralt och problematisk område.            

 I och med att de olika diskurserna i Nilsson och Lundgrens studie har visat sig besitta 

stora likheter med mina egna fynd i materialet så kommer jag stundtals använda artikeln 

Logics of rurality som en jämförelse till min egna slutsatser. Anledningen till detta är att en 

jämförelse kan komma att synliggöra eventuella skillnader i hur politiker talar om Norrland i 

riksdagsmotioner i jämförelse med vad som synliggörs för allmänhetens beskådan genom 

medier. Avslutningsvis så önskar jag lyfta fram boken Rural (2011), skriven av 
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kulturgeografen Michael Woods, som av stor vikt för skrivandet av min uppsats. Utöver den 

konkreta analysmetoden som Woods presenterar i relation till studier av rurala platser, så 

redogör kulturgeografen för hur föreställningar om ruralitet påverkat människors 

förhållningssätt till platserna (se: Woods, 2011). Vare sig det handlar om utvinning av 

naturresurser, mat, turismnäring eller utvecklingen av ”rurala” platser så har Woods texter 

gett mig ett stöd i analysen av politikernas föreställningar om Norrland som plats. På detta 

sätt så har även Woods teser föranlett fördjupande analyser som legitimerar min uppsats 

som ett bidrag till samtida forskning om Norrland.   

 

 

Disposition 

 

Under det följande huvudkapitlet Norrland och de tre logikerna så kommer jag att redogöra 

för de tre vedertagna diskurser som identifierats i materialet. I det första avsnittet Den 

ekonomiska logiken visar jag på hur politikerna tillskriver Norrland betydelse utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv med grund i tre olika synsätt. I det nästkommande avsnittet 

Miljölogiken beskriver jag hur politikerna tillskriver Norrland betydelse utifrån olika 

föreställningar om vad som är hållbart i relation till områdets klimat, miljö och natur. I det 

sista avsnittet Den demografiska logiken så redogör jag för hur och vad politiker anser vara 

rättvist i relation till platsers demografiska förutsättningar, vilket tar sig uttryck i en 

diskussion beträffande urbanitet, ruralitet och ansvar. I det sista kapitlet, Avslutande 

diskussion, summerar jag kontentan av mina resultat för att således resonera vidare om hur 

politikernas föreställningar kan komma att påverka Norrland som plats. 
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Norrland och de tre logikerna 

 

 

I följande kapitel så redogör jag för de tre sociala logiker jag identifierat i det insamlade 

materialet. Logikerna som jag valt att kalla för Den ekonomiska logiken, Miljölogiken och 

Den demografiska logiken bidrar alla till att konstruera föreställningar om Norrland. Inom 

dessa logiker så tenderar det dock att förekomma en kamp om tolkningsföreträde. Parallellt 

som Norrland ges betydelse utifrån ett ekonomiskt perspektiv, så tillskrivs området även 

betydelse utifrån dess natur och miljö samt dess roll som ett befolkat område inom Sveriges 

gränser. Även om politikerna diskuterar ekonomi, miljö eller befolkning så fungerar inte 

politikernas uttalanden alltid förstärkande av den rådande diskursen. Istället för att 

exempelvis framhäva den norrländska industrin som viktig kan en politiker utmana denna 

föreställning genom att lyfta fram turismens positiva egenskaper. På detta sätt så tillskriver 

politiker Norrland olika betydelser inom de sociala logikerna, vilket leder till en kamp om 

tolkningsföreträde.                   

 Utöver det faktum att politikernas uttalanden faktiskt synliggör deras föreställningar om 

vad Norrland är, så synliggörs även deras föreställningar om vad de önskar att Norrland 

borde vara. Mot bakgrund av detta kan alltså politikernas offentliga uttalanden i medierna 

föranleda konsekvenser för landsdelen, då dessa uttalanden är det som allmänheten tar del 

av. Om en politiker framhäver Norrland som i stor nöd, så kan uttalandet i längden föranleda 

en opinion för att förhindra eller motverka ett eventuellt katastrofscenario. Med detta i 

åtanke är det alltså av intresse att undersöka hur politikerna aktualiserar Norrland, då de i 

samband med detta, gör ett ställningstagande som visar på vilka föreställningar politikerna 

har om platsen och om dess framtid.                

 Även om det oftast kan anses tydligt vad politikernas poäng med ett särskilt uttalande är, 

så finns det många exempel på tillfällen där en politikers uttalande är mångfacetterat. Detta 

kan exemplifieras med följande citat skrivet av Kent Persson (V) i en debattartikel angående 

gruvnäringen i Norrland: 

Gruvindustrin är en strategiskt viktig näring för Sverige. Efterfrågan på 

svenska mineraler och metaller innebär att den svenska gruvnäringen är på 

väg att återta en betydelsefull roll för hela den svenska ekonomin. Samtidigt 

har gruvbrytning en mycket stor påverkan på miljön och omgivande 

samhällen och den ekonomiska instabilitet som i dag finns i gruvbranschen 

ökar riskerna för bristande miljöhänsyn  (Persson, 2014). 



18 
 

I citatet framgår det att gruvindustrin anses vara en viktig näring för Sverige, vilket i enlighet 

med logikperspektivet synliggör en föreställning att pengar är viktigt och positivt. Denna 

förståelse av pengar som något positivt faller in i den ekonomiska logiken, vilken jag kommer 

redogöra för mer ingående i nästa rubriksavsnitt. Utöver denna logik argumenterar 

debattören även utifrån en miljösynpunkt. Genom att betona gruvindustrins negativa effekter 

för miljön så synliggörs även en miljölogik i uttalandet, det vill säga en förståelse av miljön 

och naturen som något värdefullt, viktigt och värt att bevara. I och med att den ekonomiska 

vinningen från gruvnäringen inte går ihop med ett totalt skydd av naturen framträder i sin 

tur en fråga om värde och betydelse. Även om citatet i sin kontext föranleder ett förslag för 

hur gruvnäringen enligt Vänsterpartiet bör te sig, så visar exemplet på hur vissa ämnen 

tenderar att utvecklas och motiveras i diskussionen om Norrland.  

 

 

Den ekonomiska logiken 

 

I analysen av materialet så blev det tydligt att politiker ofta talade om pengar eller 

ackumuleringen av kapital som något positivt. Vare sig det handlade om skatter, marknaden, 

teknik, miljö eller natur så tenderade politikerna diskutera olika förslag utifrån hur det kunde 

generera pengar för samhället. Den ekonomiska logiken grundas således i en förståelse av 

pengar och kapital som något viktigt och positivt. Det anses vara medlet för såväl utveckling 

som tillväxt och upplevs vara värt att anstränga sig för. Förutom att ekonomiska tillgångar 

uttryckligen menades leda till ekonomisk tillväxt, så menades det även vara det medel och 

verktyg som hade flest positiva effekter för andra sektorer i samhället.       

 I diskussionen om Norrland tenderar den ekonomiska logiken att kretsa kring en 

diskussion om värde samt hur orter och platser kan ackumulera detta. Av de tre sociala 

logikerna som utgör strukturen för uppsatsen så är det den ekonomiska logiken som är mest 

påtaglig. Det är även den logik som oftast sammanfaller med de andra två sociala logikerna, 

Miljölogiken samt Den demografiska logiken, vilket talar för den betydelse som pengar anses 

ha i relation till politik och plats. Detta leder dock till frågan varför pengar ses som viktigt och 

hur ackumuleringen av kapital motiveras av politiker. Under denna logik så har tre större 

politiska logiker identifierats, varför jag valt att kalla dem för Norrlands materiella rikedom, 

Vägen är nyckeln till framgång samt Den storslagna naturens näring. Det är i samband 

med dessa politiska logiker som det synliggörs en kamp om tolkningsföreträde beträffande 

hur, var och varför Norrland är viktigt utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  
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Norrlands materiella rikedom 

När politiker talar om Norrland och ekonomi tenderar diskussionen att kretsa kring 

naturresurser. Vare sig det handlar om skog, energi eller mineraler så framträder en 

föreställning om att naturresurser besitter ett stort värde som mer eller mindre kan 

omvandlas till pengar. Denna politiska logik är en av de mest framträdande logikerna i 

relation till det ekonomiska och är även en av de drivande argumentationerna för satsningar i 

Norrland. Trots likheterna mellan de olika uttrycken så motiveras satsningarna för Norrland 

olika, vilket synliggör olika fantasmatiska logiker. Dessa fantasier tenderar att målas upp i 

form av olika scenarion, dels som katastrofscenarion och dels som drömscenarion, som talar 

för hur naturresurserna rättfärdigas.                

 För att förtydliga min analys i detta avsnitt har jag valt att enbart visa exempel och citat 

som har en koppling till gruvnäringen. Detta beslut är dels grundat på det faktum att 

gruvorna och mineralerna varit det primära fokuset i politikernas diskussion om 

naturresurser, och dels utifrån ett strukturellt och pedagogiskt perspektiv i och med att 

texten och analysen blir mer lättförståelig. Diskussionen beträffande andra resurser som 

exempelvis skogen eller energi kommer istället redogöras för senare i uppsatsen, eftersom de 

oftare artikulerats i samband med ett fokus på miljö eller dylikt.         

 I en artikel från 2013 som behandlar provborrning och utvecklingen av en potentiell 

gruva i Kallak, fyra mil norr om Jokkmokk, argumenterar det socialdemokratiska 

kommunalrådet Stefan Andersson (S) för etableringen av en gruva. I samband med detta så 

synliggörs inte bara en föreställning om att en gruva innebär mer pengar för orten, utan visar 

även på Anderssons motivering till gruvan i form av ett katastrofscenario. 

Just nu har Jokkmokk tyvärr en minskande befolkning. Vi vill åt den stora 

utvecklingen av arbetstillfällen som gruvan ger. Om vi tittar på de gruvor 

som är etablerade i närheten rör det sig om flera hundra jobb, och detta på 

en befolkning på omkring 5  000 (Nilsson, 2013). 

I citatet ovan så synliggörs katastrofscenariot i form av att Andersson ser det nuvarande läget 

med avbefolkning som ett problem i Jokkmokk. Katastrofscenariot som bygger på en 

föreställning om att orten helt kommer att dö ut till följd av stagnation kan således undvikas 

genom satsningar på gruvan, som i sin tur menas leda till fler arbetstillfällen. Gruvnäringen 

associeras helt enkelt med jobb, vilket i sin tur kommer att rädda orten till följd av fler 

arbetstillfällen. Även om detta exempel handlar om Jokkmokk så fungerar citatet väl som ett 

representativt exempel för hur gruvnäringen associeras med jobb och sedermera pengar. I 

tidigare etnologiska studier av lokalsamhällen så har det uppmärksammats att invånare 

tenderat att mobilisera sig i samband med att viktiga arbetsplatser i samhället hotats av 

nedläggning, exempelvis i relation till sågverk (Daun, 1969) eller gruvor (Blehr, 1994).  Med 



20 
 

bakgrund av detta så är det lätt att förstå att framtidsvisionen med en eventuell 

gruvetablering är laddad med känslor. Etnologen Angelika Sjöstedt Landén skriver i 

Kulturella perspektiv att när orter i allt högre grad beskrivs utifrån termer som avbefolkning 

och åldrande befolkning så är det inte ovanligt att gruvnäringen målas fram som 

landsbygdens frälsning (Sjöstedt Landén, 2014:13,19). Denna föreställning om Norrland som 

”döende” är ett återkommande tema bland tidningsartiklarna. Det är även denna typ av 

katastrofscenario som ofta menas rättfärdiga utvinnandet av naturresurser i Norrland.  

 I samband med analysen av materialet har det dock blivit tydligt att det finns skillnader i 

retoriken mellan politiker på lokal och nationell nivå. Samtidigt som de tidigare tenderar att 

se gruvnäringen som en möjlighet att rädda den lokala orten, så tenderar de senare motivera 

gruvnäringen utifrån drömscenarion. Detta kan exemplifieras i form av en debattartikel från 

2014, där den dåvarande centerpartistiska statssekreteraren Håkan Ekengren (C) 

argumenterar för gruvnäringens positiva effekter för samhället.  

Sverige är ett bra land för gruvdrift, och har varit det längre än staten 

funnits. De första gruvorna öppnades för tusentals år sedan, och vi har i dag 

i Sverige en gruva som har varit i kontinuerlig drift sedan 1857. Vi har de 

geologiska förutsättningarna, och vi har väl utbildad arbetskraft, lite 

korruption och fungerande infrastruktur. De senar e delarna är samma skäl  

som gör det attraktiva för investerare att lägga sina miljöteknikföretag och 

fordonsfabriker här –  också representerade i Norrland (Ekengren, 2014). 

I exemplet ovan så menar Ekengren att gruvnäringen föranlett ett attraktivt samhällsklimat 

för företag och investerare i Sverige. Genom att sammankoppla gruvnäringen med positivt 

laddade företeelser som ”utbildad arbetskraft” och ”lite korruption”, så bygger Ekengren sitt 

argument på ett drömscenario. Om gruvnäringen haft dessa goda effekter för Sverige innan 

så kommer fortsättningen av verksamheterna leda till ett konkurrenskraftigt Sverige.  Även 

om argumentationen inte på något sätt uttrycker att hela Sverige ska vara en gruva, så syftar 

citatet till att visa de norrländska gruvornas positiva effekter för Sveriges företagsklimat.

 Framtidsvisionen är alltså att näringen ska leda till ekonomisk tillväxt där företag och 

investerare ska lockas till Sverige. I samband med detta så gör dock Ekengren skillnad på 

platser Sverige. Gruvnäringen gör det attraktivt för investerare att etablera sig ”här”, varpå 

vissa av investerarna kan finnas ”representerade i Norrland”. På detta sätt så blir det tydligt 

att gruvornas primära syfte är att gynna företagsklimatet i södra Sverige.     

 Denna typ av argumentation där naturresurserna och satsningar på Norrland motiveras i 

form av ett positivt eller negativt framtidsscenario är dock något som till en viss del 

motargumenteras i det insamlade materialet. I en debattartikel från 2013 skriver 

norrbottniska politiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans 

med en representant från Sametinget, att gruvboomen bekostats socialt, kulturellt, ekologiskt 
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och ekonomiskt av de norrländska lokalsamhällena. På grund av detta så önskar politikerna 

en ny minerallagstiftning, varpå de i citatet nedan kommenterar den pågående debatten. 

Anledningen att debatten går isär rör synen på markanvändning, 

resursfördelning och inflytande över dessa. Många är i dag medvetna om 

gruvnäringens skadliga och oåterkalleliga effekter på mark och vatten samt 

den negativa effekt gruvnäringen har på andra, lönesvagare näringar, något 

som undergräver målet om att nå en hållbar samhällsutveckl ing (Harnesk, 

Waara, Anderson Edenberg, & Raukola, 2013) . 

I citatet ovan har politikerna skiftat naturresursernas fokus från ett explicit positivt till ett 

närmare negativt. Istället för att artikulera begrepp som tillväxt och ekonomisk utveckling 

som potentiella effekter, så har det alltså skett en omprioritering av vad som är viktigt genom 

ett framhävande av naturen och miljön. De tidigare resonemangen som explicit tillskrivit 

Norrland dess värde utifrån dess minerala rikedom motargumenteras alltså i form av 

politikernas betoning av näringens negativa effekter för såväl mark, vatten och andra 

lönesvagare näringar. Politikernas upplevelse av gruvnäringen kan summeras i form av ett 

katastrofscenario, där den nuvarande politiken menas föranleda ett utarmat och svagt 

Norrland. Men trots att miljön och andra näringar uttrycks vara i riskzon så framträder det 

dock ingen önskan att helt lägga ner gruvorna. Istället så synliggörs en ekvivalenslogik via de 

sätt som de nya förslagen artikulerar en möjlighet att vara för gruvnäringen parallellt som en 

är för miljösatsningar. Utöver att denna typ av koppling motsätter sig föreställningen att 

gruvor och natur är i ett antagonistiskt förhållande till varandra, så föranleder det även en 

skillnadslogik i form av politiska subjektspositioner kopplat till den svenska blockpolitiken.  

Vi kräver därför en ny minerallagstiftning, inrättandet av en miljöfond där 

gruvföretagen avsätter del av vinsterna för att säkerställa att medel finns för 

framtida miljökostnader, krav på återinvestering i de kommuner och 

regioner där brytning sker, en översyn och höjning av mineralavgiften samt 

ett erkännande av de rättigheter som tillkommer urfolket samerna och ett 

ökat inflytande i frågan från civilsamhället i övrigt  (Harnesk, Waara, 

Anderson Edenberg, & Raukola, 2013) . 

I debattartikelns fortsättning här ovan så synliggörs skillnadslogiken i form av förekomsten 

av ett ”vi”, som i relation till textens författare, kan förstås som både politiker tillhörande 

vänsterblocket7, även kallat de rödgröna, samt ”vi” som norrlänningar. I och med att förslaget 

riktades mot den dåvarande borgerliga regeringen Alliansen, så kan detta förstås som ett 
                                                        
7 Med vänsterblocket menas de partier som oftast samarbetar i koalition med varandra, varför 
vänsterblocket, eller även kallat de rödgröna, kan förstås som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet. Det borgerliga blocket, eller även kallat Alliansen, innefattar i sin tur Centerpartiet, 
Liberalerna (f. d Folkpartiet), Kristdemokraterna och Moderaterna. Sverigedemokraterna som kom in 
i riksdagen 2010 utgör ett eget block (Utrikespolitiska Institutet, 2016) 
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politiskt skillnadsgörande genom att framhäva deras mineralpolitik som en konstruktion till 

förmån för gruvbolagen. Parallellt med de två politiska subjektspositionerna så artikuleras 

även urfolket samer som en subjektsposition i sammanhanget.  Detta i form av det sätt som 

politikerna kräver att staten ska erkänna de rättigheter som tillkommer urfolket.  

 Denna förekomst av det som jag kallar för rättighetslogiken, det vill säga en föreställning 

att mänskliga rättigheter värderas högt och bör vara självklart i ett samhälle, förekommer 

egentligen bara två gånger i det samlade materialet, varav båda i sammanhang där samer tas 

upp (se även: Holmström 2008). Detta intressanta, om än sällan förekommande, fenomen 

kan trots dess bristfällighet säga mycket om den politiska retoriken om Norrland kopplat till 

ekonomi och naturresurser. Saknaden av en politisk debatt om samers rättigheter till marken 

kan ses som en strategi för att undgå markkonflikter där statens makt undermineras 

samernas rättigheter. Om politikerna inte diskuterar marken utifrån ett rättighetsperspektiv 

så kan gruvbolagen och, i längden, staten, helt enkelt fortsätta generera pengar utan större 

motsättningar. Den kanadensiske filosofen Charles Taylor skriver i boken Det 

mångkulturella samhället och erkännandets politik att människors identitet delvis formas 

av andras erkännande, eller frånvaron därav (1994:37). Utöver att tillämpa detta på individ 

eller gruppnivå så fungerar detta även för staten. Genom att inte erkänna samernas 

landrättigheter så antar staten en subjektsposition där de inte kan hållas ansvariga för det 

koloniala förtrycket av urfolkets rättigheter. Genom att inte heller diskutera ämnet offentligt 

så fungerar erkännandets frånvaro miss-kännande av folkgruppen, med innebörden att det 

mediala utrymmet återspeglar en förvanskad bild av situationen. För att summera så 

föranleder frånvaron en föreställning att samernas rättigheter är en ”icke-fråga” som inte ens 

är värt att diskutera.                     

 Även om det i det samlade materialet sällan talas om samerna så är det dock värt att 

notera att statens förhållande till samernas rättigheter även tidigare blivit kritiserat. I 

samband med deklarationen av FN:s urfolkskonvention 2007 så gjorde Sverige en 

röstförklaring där de bland annat klargjorde att de inte ansåg att kollektiva rättigheter är 

mänskliga rättigheter, samt att de uttolkade folkgruppens självbestämmanderätt 

(Regeringen, 2016). FN:s människorättskommitté har i sin tur riktat kritik mot den svenska 

statens förhållningssätt till samernas rätt till land och vatten, varför de manat Sverige att 

ratificera ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter (FN:s människorättskommitté, 2016).  

 Mot bakgrund av dessa faktorer så går det att dra en slutsats att gruvnäringen och statens 

makt över marken generellt anses så pass viktig att den till och med inskränker på de 

mänskliga rättigheterna. Trots att motargumentationerna i detta avsnitt ämnar förändra den 

samtida minerallagstiftningen till förmån för Norrland och dess invånare, så diskuteras 

aldrig en total nedläggning av gruvverksamheten, vilket i sin tur synliggör hur stark och 

vedertagen föreställningen om Norrlands materiella rikedom faktiskt är.  
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Vägen är nyckeln till framgång 

Argumentationen som sker i detta avsnitt motsäger inte per se naturresurser som den 

främsta ekonomiska källan i Norrland. Likt logiken presenterad ovan så är även denna logik 

för satsningar på Norrland, men antar en annan form i och med att den grundas i en 

förståelse av att satsningar på infrastrukturen, och mer specifikt järnvägsnätet, som medlet 

för ekonomisk tillväxt. Denna argumentation tenderar att främst drivas av en fantasmatisk 

logik presenterad av politiker hemmahörande i Norrland, där drömscenarion om ett 

blomstrande Norrland varvas med argument som ämnar bevisa satsningarnas nytta för hela 

Sverige.   

I inlandet finns stora energi- och skogstillgångar som snabbt kan bidra till  

ett grönare Sverige och högre förädlingsvärden inom en stor del av 

träbranscherna. Eftersom inlandskommunikationerna sedan många år 

används av norska företag för transporter av livsmedel och andra varor till 

ett stort antal europeiska länder kan en modern Inlandsbana också fungera 

som en strategiskt viktig och tillväxtfrämjande transportled också för Norge. 

Detta kan dessutom öppna för fler finansieringsalternativ (Westhed, 

Dahlqvist, Olsson, et al. , 2012). 

Citatet ovan är taget från en debattartikel skriven 2012, där 25 kommunstyrelseordföranden 

från inlandskommuner i Norrland argumenterar för en upprustning av inlandsbanan. 

Argumentationen förstärker inte bara den tidigare föreställningen om att Norrland är rikt på 

naturresurser i och med att infrastrukturen understryks som det essentiella medlet för dess 

export, utan synliggör en fantasmatisk logik grundat på en ekvivalenslogik. Genom att 

artikulera inlandsbanans effekter för hela Sverige så gör politikerna en koppling mellan 

subjektspositionerna inlandsbo och svensk, varpå satsningar i Norrland inte ställs emot 

satsningar i övriga Sverige. På detta vis undviker politikerna att en upprustning av 

inlandsbanan ska uppfattas som slöseri av nationella resurser. Den fantasmatiska logiken 

med ett grönt och internationellt konkurrenskraftigt Sverige ska istället föranleda känslor av 

tillhörighet och gemenskap. Upprustningen av inlandsbanan görs alltså till en nationell 

angelägenhet till godo för hela Sverige.              

 Två år innan debattartikeln om inlandsbanan skrevs invigdes dock det längsta och 

investeringsmässigt största järnvägsprojektet i modern tid i Sverige, nämligen Botniabanan. 

Den 19 mil långa järnvägen sträcker sig längs kuststräckan i Nyland, Ångermanland till Umeå 

i Västerbotten, och tog 12 år att färdigställa (Trafikverket, 2015).       

 Bygget som syftade till att minska reseavståndet mellan södra och norra Sverige har visat 

sig vara kontroversiellt bland politiker i det insamlade materialet. I samband med detta så 

har det även identifierats en skillnad i politikernas retorik beroende på deras 

verksamhetsnivå. Majoriteten av de lokala politikerna i Norrland tenderar att ha varit positivt 
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inställda till projektet, vilket kan exemplifieras med det uttalande Örnsköldsviks 

kommunalråd Ewy Söderström (S) gjorde i en intervju med DN. 

Den har gett oss en framtidstro och nya möjligheter. Vi har jobbat mycket 

med att tillgängliggöra nya bostadsområden –  allt ett resultat av beskedet att 

Botniabanan ska byggas (Orstadius, 2010). 

Citatet ovan synliggör hur satsningar på infrastruktur menas leda till ekonomisk tillväxt, 

sedermera en utveckling av de orter som berörs av nämnda satsningar. Politikern från 

Örnsköldsvik framhäver att bara ett besked ledde till att andra satsningar och näringar i 

kommunen gynnades.  På detta sätt så har alltså Botniabanan som idé och koncept varit en 

del i konstruktionen av ett drömscenario med starka och livskraftiga Norrlandskommuner. 

Detta drömscenario kan mycket väl vara en av anledningarna till varför inlandspolitikerna på 

föregående sida argumenterat för en upprustning av inlandsbanan, då Botniabanans sträcka 

inte varit tillräckligt för att leda till inlandskommunernas tillväxt.    

 Föreställningen om infrastruktursatsningarnas koppling till ekonomisk vinning är dock 

något som även motargumenteras. I en artikel från 2015, det vill säga fem år efter Botnia-

banans invigning, så diskuteras banans lönsamhet och effekter för områdena, varpå den 

västerbottniske regionalpolitikern Erik Bergqvist (S) kritiserar bruket av det europeiska 

tågsystemet ERTMS: 

Vi räknade med att det skulle fungera och så fungerar det inte. Det är 

orimligt att ett landsting ska bli försökskanin som vi har blivit. För vår del 

har det handlat om miljonbelopp vi har fått betala för försenade tåg, 

avgångar som inte fungerar och "good will". När tågen inte går som de ska 

blir det till  oss folk vänder sig till , säger Erik Bergkvist  (Isaksson, 2015). 

Bergqvist uttalande motbevisar således att en järnvägssatsning per definition innebär 

ekonomisk tillväxt. Istället synliggörs en föreställning om att Norrland blivit en 

”försökskanin”, vilket inte bara underminerat landstingets respektabilitet, utan även kostat 

dem miljoner i onödiga kostnader. Både Söderströms och Bergqvists uttalande synliggör via 

artikulationen av begrepp som ”vi” och ”oss” subjektspositionerna politiker och norrlänning, 

men tar olika ställningar då den ena är övervägande positiv och det andra negativ. I och med 

att de två artiklarna är skrivna med ett mellanrum på fem år så går de olika inställningarna 

till Botniabanan inte riktigt att jämföra, då den ena bygger på ett drömscenario och den 

andra snarare på upplevelser efter banans invigning. Dock så stärks Bergqvists motargument 

via ett uttalande från Jan Sahlén (S), ordförande för kommunstyrelsen i Kramfors, som bland 

annat menar att Botniabanan har ökat avfolkningstakten i de mindre kommunerna intill 

banan.  
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Men när jag säger det så tolkar många det  som att vi inte tycker om 

Botniabanan här. Det är precis tvärtom. Men vi måste också hitta andra sätt 

som stärker vår egen attraktionskraft (…)  (Isaksson, 2015). 

Sahléns uttalande synliggör en upplevelse av att en bättre infrastruktur inte per automatik 

leder till ekonomisk tillväxt för en ort. Istället utgår han från ett mångfacetterat perspektiv då 

han menar att orten i sig måste stärka sin attraktionskraft. Artikulationen av avbefolkningen 

i samband med de mindre kommunerna och infrastrukturen motiveras inte möjligtvis av ett 

katastrofscenario. Istället tenderar Sahléns uttalande att grunda sig i en föreställning att 

platserna själv måste locka människor, investerare och företag att stanna och etablera sig i 

orten. På detta sätt så förläggs inte orternas fortlevnad på statligt subventionerade 

järnvägssatsningar, utan istället på lokalpolitikernas eget arbete i närområdet. Logikens 

fokus skiftar således från att handla om infrastruktur som medel för tillväxt till att handla om 

platsernas konkurrensförmåga.               

 Författaren Sven Nilsson skriver i boken Kulturens nya vägar att globaliseringsprocessen 

inte bara föranlett att nationer konkurrerar med varandra beträffande potentiella investerare 

eller turister, utan även föranlett en högre regional konkurrens för platser inom en och 

samma nation (Nilsson, 2003:279). Även om en upprustad inlandsbana motiveras efter dess 

positiva effekter för Sverige, så innebär satsningarna inte per automatik att inlandsorterna 

kommer att utvecklas, då kommunerna fortsatt kommer vara tvungna att hävda sig själva i 

jämförelse med andra platser och områden i Sverige.            

 I materialet så är det främst lokala eller regionala politiker som framhävt infrastruktur 

som medel för ekonomisk tillväxt, men i de fall där politiker på nationell nivå diskuterat 

frågan så är det tydligt att satsningarna inte anses vara lika självklara. Istället för att konkret 

uttrycka infrastrukturens nytta, så föregås förslagen istället av andra åtgärder, oftast utifrån 

en diskussion om skatter, eller som exemplet nedan visar, mineralavgifter. 

Inkomsterna från den höjda mineralavgiften ska finansiera en gruvfond för 

olika typer av investeringar i gruv regionerna. Pengar från gruvfonden ska 

användas till infrastrukturinvesteringar, som är nödvändiga för brytning, 

och till satsningar i andra näringar som kan ge arbetstillfällen även när 

brytningsperioden är över (Persson, 2014) 

Som exemplet ovan visar så menas inkomsterna från en höjd mineralavgift placeras i fonder 

för utveckling av den norrländska infrastrukturen. Här synliggörs även hur de politiska 

logikerna beträffande naturresurser samt infrastruktur tenderar att gå ihop. Även om Kent 

Perssons (V) uttalande handlar om hur gruvnäringens effekter ska förbättras via en 

mineralavgift, så menas förslaget i längden leda till infrastruktursatsningar i Norrland.  Det 

är på detta sätt som politiker på nationell nivå tenderar att argumentera för infrastruktur i 
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det samlade materialet. I jämförelse med de argument framförda av lokalpolitiker så 

synliggörs således en markant skillnad i politikernas retorik beroende på verksamhetsnivå. 

De olika förslagen tar sig oftast i uttryck i form av förslag beträffande skattehöjningar eller 

försäljning av statliga resurser som exempelvis Vattenfall (se: Strömberg, 2010). Utöver att 

denna typ av argument fungerar förstärkande av andra diskurser och logiker i kontexten så 

bekräftar de även en föreställning om att Norrlands infrastruktur både ses som ett problem 

och som en lösning på andra problem.                

 Dock så kan dessa förslag te sig problematiska genom av att det blir en fråga om rättvisa. 

Är det rättvist att inkomsterna från en höjd skatt bara ska gynna kommuner i Norrland? I en 

debattartikel från 2014 så uttrycker flera socialdemokratiska kommunalråd från norrländska 

inlandskommuner att det finns en orättvisa i form att storstadsområden konsekvent 

prioriterats inom politiken, vilket påverkat såväl infrastruktursatsningar som 

norrlandsorternas möjlighet till att attrahera invånare (Lassen, Lindström, Åman, et al., 

2014). Denna specifika problematik som behandlar urbanisering samt ruralisering av 

områden kommer dock redogöras för mer senare i kapitlet För rätten att leva och bo i 

Norrland varför jag inte fördjupar mig i diskussionen här och nu. Artikeln bekräftar dock 

min tes om att infrastrukturen ges en essentiell vikt i diskussionen om Norrlands värde, 

främst i relation till hur näringar skall utvecklas för utvinnandet av pengar.   

 

Den storslagna naturens näring 

Argumentationerna som sker under denna politiska logik talar emot logiken med fokus på 

naturresurser och för logiken beträffande infrastruktur. Istället för att argumentera för att 

det är infrastrukturen som bidrar till ekonomisk tillväxt så framhävs turismnäringen som den 

främsta källan till inkomst. Denna föreställning om att det är lockelsen med Norrlands 

”storslagna natur” som leder till utveckling är dock något som enbart tenderar att synliggöras 

i relation till katastrofscenarion, där det ena eller andra menas hota turismen. I en artikel 

från 2012 utreder SvD åsikterna kring ett eventuellt vindkraftverk i Järvsjö, Ljusdals 

kommun, i Hälsingland.  Parallellt med att majoriteten av de lokala politikerna såg närvaron 

av ett vindkraftsverk som näringsfrämjande, så uttryckte kommunalpolitikern Harald Noréus 

(L) en skepticism mot projektet mot bakgrund av dess effekter för naturturismen. 

Vi brukar prata om de hälsingeblå bergen med sina runda former och nu ska 

vi slå upp vindkraftverk på berg, efter berg, efter berg. Samtidigt är den nya 

tillväxtnäringen turism. Då undrar jag: ska tyskarna åka upp hit och titta på 

rader av vindkraftverk? (Carlén, 2012). 

Exemplet ovan framhäver en motargumentation till etableringen av vindkraftverk i form av 

att presentera turismen som en vinstdrivande näring som kommer att slås ut på grund av 
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vindkraftverken. Utöver detta så tyder exemplet på att marken och naturen i sig anses ha ett 

värde i relation till det kapital det kan producera. ”Tyskarna” menas inte vara intresserade av 

att komma och titta på vindkraftverk, varför vindkraftverken kommer att leda till ett bakslag 

för turismnäringen. Detta sätt att se på naturen i form av ett föreställt värde kan förklaras via 

antropologen Simone Abrams begrepp The rural gaze8, den rurala blicken. I boken Country 

visions så skriver Abrams att människors föreställningar kring en plats är sociala 

konstruktioner som i samband med normer, styr och påverkar hur och vad vi ser, respektive 

inte ser, när vi studerar landsbygden (Abram, 2003:35). Med detta menas helt enkelt att 

människor i mötet med landsbygden redan har förutfattade meningar om vad som är 

naturligt, genuint och äkta, varför den rurala blicken automatiskt försöker distansera platsen 

från de samtida kapitalistiska globaliseringsprocesserna.           

 I relation till Noréus uttalande framställs alltså Hälsinglands rurala, genuina och vackra 

natur vara under hot, vilket gör det viktigt att skydda och bevara platsen så att området kan 

fortsätta generera intäkter i form av turister. Denna typ av resonemang är dock inte helt 

ovanlig. I en studie av vindkraftsetablering i Wales, Storbritannien, så upptäckte 

kulturgeografen Michael Woods att människor som argumenterade mot etableringen 

tenderade att visa ilska mot bakgrund av den visuella påverkan som vindkraftsverken skulle 

komma att ha för området (Woods, 2003:271-288). Istället för att se på etableringen utifrån 

ett miljöperspektiv så ledde människornas visuella och ideologiska föreställningar till en 

konflikt. På detta sätt fungerar således den rurala blicken även som en politisk handling, då 

föreställningarna kring en plats kom att påverka vindkraftsparkens etableringsprocess (jfr 

Woods, 2011:108f). Noréus upplevelse verkar dock även grunda sig i en djupare föreställning 

beträffande maktrelationen mellan Norrland och södra Sverige, då politikern vidareutvecklar 

sin tes genom att betona statens exploatering av den norrländska naturen. 

Jag ser det som att vi i Norrland duger igen. Från att ha släppt till älvar och 

förstört forsar ska vi nu ännu längre. Vi i Ljusdal som är en kommun i 

Norrlands inland med alla våra problem ska ta till oss vindkr aften och göra 

om samma misstag (Carlén, 2012). 

I citatet framträder en föreställning om att både Norrland, norrlänningar och den 

norrländska naturen blivit ett offer för en kapitalistisk agenda där forsar och älvar förstörts 

för att generera inkomster till staten. Etableringen av diverse kraftverk menas således leda 

till negativa konsekvenser för den norrländska naturen, vilket mot bakgrund av turismen ses 

som Norrlands mest karaktäristiska och vinstdrivande egenskap. Utöver det sätt som 

                                                        
8 Abrams ”the rural gaze” har en bakgrund i Foucaults begrepp gaze, vilket kan förklaras som de 
sociala konstruktioner och normer som definierar hur vi tolkar det som vi ser, det som vi inte ser samt 
vad det är vi förväntas att se i världen runt omkring oss (jfr Foucault, 1976). 
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Norrland och norrlänningar framställs som offer, så visar materialet på en medvetenhet 

beträffande ett norrländskt missnöje. I samband med en utredning av nattågstrafiken i 

Norrland 2010, så framfördes ett förslag om att minska antalet statligt subventionerade 

nattåg från två till ett, vilket bemöttes av massiv kritik. Kritiken grundade sig i en 

föreställning om att förslaget skulle slå hårt mot både turismen och 

arbetskraftsförsörjningen, vilket ledde till att Rikstrafikens ordförande Inger Davidson (KD) 

ville gå vidare med frågan innan något fastställs.  

Många Norrlandskommuner känner sig redan i dag missgynnade på olika sätt 

och det spär på känslan av att man tycker att nattågstrafiken är  något som 

staten ska ansvara för  (Eriksson, 2010). 

I citatet ovan synliggörs en föreställning om att invånare i Norrland ser sig själva som offer, 

då ”Norrlandskommuner” menas uppleva sig som missgynnade. Till skillnad från föregående 

exempel där den fantasmatiska logiken grundas i ett katastrofscenario tenderar denna 

fungera som en slags motargumentation till föreställningen om Norrland och norrlänningar 

som offer. Genom att inte ge några konkreta exempel på varför kommunerna känner sig 

missgynnade så uppfattas kritiken mot nattågsbeslutet näst inpå oresonlig. Davidson menar 

helt enkelt att missnöjet grundar sig i föreställningar om social, kulturell och historisk 

orättvisa som ”spär på” kommunernas missnöje. Trots att kritiken grundas i ett 

katastrofscenario där turismen blir lidande så synliggörs hur det förekommer en skillnad i 

retoriken mellan politiker beroende på verksamhetsnivå. Varken riksdagspolitiker eller 

partiledare tenderar att se turismen som den främsta vinstdrivande näringen i Norrland, 

utan framhäver det oftast som en eventuell bieffekt av deras politik, exempelvis genom 

förslag berörande gruvnäring, skattepolitik eller bidrag.   

 

Slutsats och sammanfattning 

Baserat på den analys jag utfört och redogjort för i avsnitten ovan så går det att urskilja en 

markant skillnad på hur lokala och nationella politiker resonerar i relation till de politiska 

logikerna med fokus på naturresurser, infrastruktur samt turism. Den ekonomiska 

värderingen av Norrland har visat sig vara en av de mer starka och vedertagna diskurserna 

med koppling till platsen, vilket i längden även påverkar föreställningar om Norrland.  

 Kampen om tolkningsföreträdet domineras utifrån ett fokus på Norrland som rikt på just 

naturresurser. Utvinningen av dessa rättfärdigas i sin tur av en föreställning att det genererar 

ekonomisk tillväxt för hela Sverige. I jämförelse med etnologerna Nilsson och Lundgrens 

artikel Logics of rurality så hamnar denna föreställning under diskursen Norrland som 

resurs, då området tillskrivs egenskaper utifrån ett fokus på produktion och nytta (Nilsson & 

Lundgren, 2015:89). Till skillnad från artikeln, där faktorer som kultur och historia även 
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ansågs vara viktiga resurser i området, så artikuleras inte dessa som av vikt i denna studies 

material. På grund av detta så synliggörs således en föreställning om att Norrlands betydelse 

och värde till största del grundas på områdets materiella och minerala produktionspotential.

 Parallellt som en majoritet av lokal- och regionalpolitikerna framhäver satsningar på 

infrastruktur eller turism som medel för ekonomisk tillväxt så förstärker logikerna enbart 

föreställningen att Norrlands värde finns i dess naturresurser. Detta synliggörs dels via det 

sätt som järnvägen menas föranleda bättre exportmöjligheter till dessa näringar, och dels på 

grund av det sätt som en utveckling av vindkraftverk kontras med turismen. Även om en här 

hade kunnat tro att turimen som vinstdrivande näring borde artikuleras via ett bredare 

spektrum beträffande vad som lockar respektive inte lockar turister, så tenderar politikerna 

enbart diskutera den norrländska naturen i form av en upplevelse och konsumtionsvara. 

 I samband med detta så framträder även en konflikt mellan den första politiska logiken 

med fokus på naturresurser och den sista med fokus på turism. Kortfattat förklarat så ställs 

Norrlands materiella produktionsvärde och produktionspotential i relation till den 

norrländska naturen som en produkt (jfr Woods, 2011:128). Kulturgeografen Antti Paasi 

skriver i journalen Progress in human geography att den politiska och ekonomiska eliten 

har, på grund av sin position i samhället, makten att producera representationer av regioner 

och därmed gradvis konstruera den verklighet som de själva föreslår (Paasi, 2002:805). 

 På grund av den svenska politikens olika nivåer, det vill säga med representanter på såväl 

lokal, regional som nationell nivå, så föranleder Paasis tes att de senare har en större 

möjlighet att, utifrån ett nationellt perspektiv, styra och påverka utvecklingen av en plats. I 

och med att Norrlands ekonomiska värde oftast diskuteras och aktualiseras utifrån dess 

naturresurser och materiella produktionsvärde så går det att dra en slutsats att denna diskurs 

dominerar politikernas föreställningar om platsen. Parallellt med detta så har föreställningen 

om Norrlands värde synliggjort skillnader i retorik utifrån politikernas verksamhetsnivå.

 Utöver skillnader beträffande makt och inflytande inom de olika verksamhetsnivåerna, så 

synliggörs maktrelationer mellan de subjektspositioner som framhävs via politikernas 

utsagor. Genom att inte diskutera samernas landrättigheter så blir det exempelvis tydligt att 

människor som identifierar sig som same inte prioriteras av de nationella politikerna. På 

samma sätt så tenderar subjektspositionen norrlänning att oftare artikuleras i form av ett 

motstånd till utvinningen av naturresurser, parallellt som logikerna beträffande infrastruktur 

och turism oftare framhäver Norrland i positiv dager. I relation till politikernas 

verksamhetsnivå så blir det alltså tydligt att lokala- och regionala politiker oftare framhäver 

positiva föreställningar om Norrland och ekonomi när gruvnäringen inte diskuteras. Trots 

detta så leder de nationella politikernas aktualisering och diskussion beträffande Norrlands 

produktionspotential till en föreställning att Norrland, än idag, ses som Sveriges svar på 

”Klondike”, varpå infrastrukturen och turismen får karaktären av binäringar.  
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Miljölogiken  

 

Efter det att jag identifierat förekomsten av den ekonomiska logiken i materialet så blev det 

tydligt att politiker ofta talade om Norrland i termer av natur, klimat och miljö. Till skillnad 

från den föregående logiken där pengar ansågs vara viktigt, så synliggjordes här en 

föreställning om att naturen och miljön har ett egenvärde värt att skydda och bevara. 

Miljölogiken är således en social logik som grundas i en förståelse av miljön och naturen som 

något värdefullt. Oavsett ämne så tenderade politikerna att förespråka ett hållbart 

förhållningssätt gentemot världen runt omkring oss. Parallellt med detta så fanns det även en 

förståelse bland politikerna att frågor beträffande natur, miljö och klimat innefattar den 

sociala miljön. Detta kan kortfattat förklaras som det sätt där geografiska skillnader 

föranleder olika typer av natur, klimat och miljö vilket påverkar människans förhållningssätt 

till omgivningen beroende på bosättningsort.              

 Under miljölogiken så har två politiska logiker identifierats. Även om de båda utgår ifrån 

samma sociala logik där natur och miljö värderas som viktigt, så argumenterar de för en god 

miljö utifrån olika fokuspunkter. Jag har valt att kalla dessa politiska logiker för 

Klimatsatsningar för en grönare värld samt Vem betalar klimatnotan? och kommer 

redogöra för dem i följande avsnitt. 

 

Klimatsatsningar för en grön värld 

Den politiska logiken jag valt att kalla för klimatsatsningar för en grönare värld bygger på 

argumentationer där satsningar på och för klimatet anses vara viktigt. Mot bakgrund av såväl 

den globala uppvärmningen samt diverse internationella utredningar och rapporter så anses 

klimatförändringar vara ett vedertaget faktum i dagens samhälle. Vare sig det handlar om 

nedskräpning av haven, försurning av sjöar, luftföroreningar eller växthuseffekten, så har 

nationers klimat- och miljöpolitik blivit allt viktigare. Parallellt med att miljöpolitik blivit en 

global fråga med internationella sammanträden och målsättningar så sker de flesta förslag 

inom en nations gränser.                    

 I detta sammanhang så är det alltså inom Sverige som politiker framför olika förslag för 

att förbättra miljön och klimatet, exempelvis i form av bränsleskatter eller dylikt för att 

minska koldioxidutsläpp. I en artikel från 2015 presenteras regeringens budgetförslag 

beträffande en höjd bensinskatt. I artikeln kommenterar landsbygdsministern Sven-Erik 

Bucht (S)den nya budgeten och menar att höjningen kommer att gynna såväl tätorterna som 

landsbygden.  
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Den här budgeten innehåller många satsningar för hela Sverige. Vi höjer 

energiskatten för att kunna satsa på järnvägen, bostäder och ytterligare 

klimatsatsningar. Bensinpriset har under det senaste året sjunkit kraftigt, så 

även med denna förändring kommer bensinpriset att vara lägre än det var 

för bara ett år sedan (Aksoy, 2015). 

I citatet ovan rättfärdigas den höjda bensinskatten via en fantasmatisk logik som tar uttryck i 

form av ett drömscenario. Höjningar på skatten, vare sig det handlar om energiskatt eller 

bensinskatt, menas leda till satsningar som kommer att gynna hela Sverige, då landet tar sig 

an en mer grön och hållbar politik. Även om det inte framgår i citatet så gör Bucht en 

koppling mellan staden och landet. Genom en ekvivalenslogik så bortser politikern från 

föreställda skillnader mellan invånare på landet respektive staden och konstruerar 

subjektspositionen svensk i sammanhanget.             

 Nämnda skattehöjningar menas inte föranleda ett antagonistiskt förhållande mellan olika 

platser, utan menas i längden gynna alla Sveriges invånare. Motiven bakom skattehöjningar 

för att skydda miljön rättfärdigas även på andra sätt. I artiklar från perioden 2005 och 2006 

så visar det sig att politiker, och framförallt representanter från Miljöpartiet, ser 

bränsleförbrukningen för flygplan som ett problem. På grund av detta så menar dessa att 

flygplansskatten bör höjas. I citatet nedan så argumenterar Miljöpartiets politiskt sakkunnige 

på finansdepartementet, Lennart Olsen, för införandet av en sådan skatt. 

Det är någonting vi har velat länge. Biltrafiken betalar både koldioxidskatt 

och energiskatt, men flyget är helt befriat. Det är alldeles fel (Ennart & 

Olsson, 2005). 

Till skillnad från det förgående exemplet så rättfärdigas skattehöjningen via ett slags 

rättvisetänk, där alla bränsledrivna fordon bör beläggas med en skatt för att motverka högre 

koldioxidvärden. Denna typ av rättfärdigande tenderar att grundas i en fantasmatisk logik 

där politikerna ser alla åtgärder som en del av en större bild för att motverka global 

miljöpåverkan. Samtidigt som denna typ av argumentationer förekommer i materialet så 

tenderar de även att även att motargumenteras. I fortsättningen av artikeln ovan så menar 

exempelvis den dåvarande vänsterpartiledaren Lars Ohly att införandet av en sådan skatt kan 

vara problematiskt utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv.  

Vi har gått med på det här, men hade en stark tveksamhet. Vi tror att det 

regionalpolitiskt kan slå fel. Det finns ju landsändar där flyget är mer 

nödvändigt än i andra (Ennart & Olsson, 2005). 

Ohlys uttalande synliggör ett av de mest vanligt förekommande motargumenten till 

klimatsatsningar, nämligen att de påverkar områden olika beroende på geografisk plats. I 

Ohlys kommentar så kan ”landsändar” förstås som glesbebodda områden i Norrland eller 
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Lappland, där stora avstånd påverkar framkomligheten. Det finns alltså en förståelse för att 

det finns platser i Sverige där flyget ses som essentiellt för att områdets näringar ska gå runt. 

På detta sätt så börjar det synliggöras en föreställning om ett antagonistiskt förhållande 

mellan miljöpolitik och livet i Norrland. Denna typ av föreställning och argumentation 

förstärks även via andra artiklar från samma tidsperiod där det fortsatt finns ett fokus på 

flygtrafiken och mer specifikt ett förslag om färre flyg i fjällen. Utöver att förslaget 

motargumenteras genom att jämföra fjällområdenas åtta helikoptrar med Stockholms 25, så 

menar riksdagspolitikern Anna Grönlund-Krantz (L) att förslaget kommer att fungera som 

ett dråpslag mot den norrländska turismen.    

Turåkande turister med Kånkenrygga, termos och frystorkad mat ger inga 

pengar. Det finns rika turister som snabbt v ill upp på fjället och se 

storslagen miljö. Där finns näringens framtid  (Boström, 2005). 

Grönlund-Krantz föreställning om turismen som vinstdrivande näring föranleder hennes 

motstånd mot begränsningar av fjällflyg och helikoptrar. Men bortsett från detta så 

synliggörs även en fantasmatisk logik i form av ett katastrofscenario, där minskade flyg med 

grund i en miljöpolitik, menas leda till negativa konsekvenser för de norrländska fjällorterna. 

 Via de två exemplen ovan så blir det tydligt att företagsklimatet i Norrland framställs vara 

i en riskzon i relation till de olika klimatpolitiska satsningarna. Utöver att näringarna är 

under hot så konstruerar denna föreställning även subjektspositionen norrlänning. Trots en 

medvetenhet om att norrlänningar kan komma att påverkas negativt av höjda bränsleskatter 

så tenderar dessa att rättfärdigas av bland annat en fantasmatisk logik och framtidsvision att 

Sverige ska vara världsledande inom förnyelsebara bränslen. 

Vi är inte naiva, visst kommer det att försvinna arbetstillfällen inom 

verksamheter som i dag är beroende av fossila bränslen. Men den här 

omstruktureringen kommer att ske ändå, den påskyndas bara av våra skatter 

(…) I dag finns det många kloka investeringar som inte blir av för att fos sila 

bränslen är för billiga. Kan vi tidigare än andra länder gynna förnybara 

drivmedel så får vi ekonomiska fördelar  (DN, 2014). 

Citatet kommer från Karin Svensson Smith, klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelse. I och 

med att Svensson Smith bekräftar att klimatsatsningarna kan få negativa konsekvenser för 

verksamheter beroende av fossila bränslen, så fungerar detta som ett indirekt erkännande av 

att Norrland kommer att påverkas, eftersom långa avstånd och sträckor ses som en del av 

norrlänningarnas vardag. I relation till den tes som den kanadensiske filosofen Charles 

Taylor har beträffande erkännande, så använder sig miljöpartiet av det som Taylor kallar för 

politikens differentiering (Taylor, 1994:38). Med detta menar han att parallellt som politiker 

måste erkänna människors lika värde, så måste politiker även erkänna att människor och 
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folkgrupper har unika identiteter som även påverkas av den sociala miljön. Samtidigt som 

vissa politiker framhåller subjektspositionen ”svensk” som den gemensamma nämnare i 

diskussionen om miljön, så synliggörs här alltså ett skillnadsgörande, där Svensson Smith 

erkänner att Norrland kommer att påverkas negativt.             

 Det som urskiljer denna politiska logik från de andra är avsaknaden av de lokala 

politikernas åsikter beträffande frågan. Det är egentligen bara en föredetta partiledare för 

Norrbottenspartiet, Lars Törnman, som konkret uttrycker att en höjd bensinskatt kan 

påverka Norrland och norrlänningarnas sociala liv negativt.  

Klart att det påverkar människors möjlighet att röra sig och därmed deras 

sociala liv, det drar ner på deras möjlighet att träffa varandra. […] I och med 

att pensionerna är låga här uppe och inte har höjts får människor det svårare 

och svårare att röra på sig och åka och handla och så vidare. Det sociala livet 

drabbas ju hårt och alla de här bitarna innebär att människan isoleras. Varje 

krona på bensinen är ju en större kostnad för de som bor på glesbygden och 

behöver bilen (Aksoy, 2015). 

Den fantasmatiska logiken i Törnmans uttalande grundas i ett fullständigt katastrofscenario 

där norrlänningarnas livsstil, sociala tillvaro och välfärd är under hot. På detta sätt så sker ett 

försök till att förändra miljölogikens fokus till att handla om rättvisa utifrån ett geografiskt 

och demografiskt perspektiv. Genom att uttrycka bränsleskattens orättvisa för dem som bor 

på glesbygden så fungerar uttalandet förstärkande av den demografiska logiken, det vill säga 

förståelsen av Norrland och glesbygden som en del av Sverige.        

 Bortsett från Törnmans kommentar så tenderar dock klimatsatsningar och miljöpolitik 

främst diskuteras av politiker på nationell nivå. Genom att rama in diskussionen med 

ekvivalenslogiker där subjektspositioner som norrlänning, politiker och miljömedveten inte 

menas vara i antagonistiska förhållanden till varandra så konstruerar politikerna en 

gemensam subjektsposition som svensk. På detta sätt motverkas föreställningen om att 

klimatsatsningar enbart är ett hot mot Norrland, eftersom miljöförstörelse och den globala 

uppvärmningen hotar alla. Trots att det under denna logik förekommer motargument som 

syftar till att motarbeta klimatsatsningar på grund av visionen att det kan vara förödande för 

det norrländska näringslivet, så är det sällan som Norrland faktiskt gestaltas under ett sådant 

akut hot som Törnman målar fram. Politikerna verkar istället vara väl medvetna om att 

miljöpolitiken är problematiskt för området, varpå de framför förslag för att minska avstånd 

och förbättra tillgängligheten, exempelvis i form av gratis kollektivtrafik, reseavdrag på 

glesbygden eller ett förflyttande av statliga medel (se: TT, 2005; DN, 2014 & Lööf, 2012). 

Med detta sagt så bör det dock noteras att de motargument som förekommer i materialet 

oftast fungerar förstärkande av miljölogiken, eftersom de i slutändan är för klimatsatsningar.  
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Vem betalar klimatnotan? 

Argumentationen som sker under denna logik har till skillnad från klimatsatsningslogiken ett 

fokus på naturen och ekosystemet. Logiken grundas, likt den föregående, på ett synsätt att 

naturen och miljön besitter ett värde, varpå naturen är något som bör värnas om och 

skyddas. Dock så antar denna argumentation en annan form i och med att den utgår ifrån en 

förståelse att Norrlands natur är något som blivit exploaterat, skadat och förstört, vilket 

föranleder en diskussion om bland annat ansvarstagande och förhindrande av ytterligare 

förstörelse. I en debattartikel från 2006 så skriver den dåvarande partiledaren för 

Vänsterpartiet Lars Ohly och riksdagsledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) att de rådande 

klimatförändringarna inte ska användas som argument för att förstöra de norrländska 

vattendragen. 

Häromdagen krävde bland andra elbolaget Eon att miljöbalken ses över, så 

att de skyddade nationalälvarna i Norrland kan komma ifråga för 

vattenkraft. Skogsbolaget Stora Enso är inne på samma spår och framhåller 

klimatutmaningen som en anledning att bygga ut vatt enkraften. Att på detta 

vis använda klimathotet som förevändning för att exploatera våra skyddade 

älvar är oacceptabelt. I ett läge då forskare beräknar att en  tredjedel av 

jordens djurarter kommer att dö ut inom en kort framtid kan en utbyggnad 

inte vara aktuell - det vore katastrofalt för den biologiska mångfalden (Ohly 

& Johansson, 2006). 

I citatet så blir det tydligt att det finns en föreställning om att företag som Eon och Stora 

Enso menar att exploatera de norrländska nationalälvarna för egen vinning. Uttalandet, som 

likväl hade passat under föregående rubrikavsnitt, synliggör dock en fantasmatisk logik där 

inte bara Norrlands älvar och natur anses vara i fara, utan även jordens biologiska mångfald.

 Trots att klimatsatsningarna rättfärdigas utifrån en föreställning att de är till nytta för 

alla, vilket även synliggjordes under föregående logik, så anses de inte rättfärdiga ett 

utbyggande av vattenkraften på bekostnad av naturen och ekosystemet. Genom att se på den 

norrländska naturen genom det som Abrams beskriver som den rurala blicken, så tillskriver 

Ohly och Johansson området betydelse utifrån en föreställning om vad som är respektive inte 

är en äkta natur (jfr Abram, 2003:35).               

 Genom att artikulera ”djurarter” och den ”biologiska mångfalden” tillsammans med 

älvarna så producerar politikerna en föreställning att den norrländska naturen måste ha ett 

djurliv för att vara äkta. Med hjälp av en ekvivalenslogik så gör Ohly och Johansson en 

koppling mellan norrlänning och svensk genom att betona älvarna som ”våra” skyddade 

älvar. Motståndet mot en fortsatt exploatering görs på så sätt till en nationell 

angelägenhet.Utöver detta sätt att se på naturen och miljön som ett offer för företag, så visar 

materialet även en föreställning om att politiker och de tidigare regeringarna även dem 
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föranlett den norrländska naturens skick. Denna typ av argumentation talar således inte 

emot att Norrland blivit exploaterat utan skiftar istället fokus utifrån en skillnadslogik, varför 

de ledande politikerna menas vara ansvariga.  

Vänsterpartiet menar att regeringens mineralstrategi är otillräcklig för att  

skapa en hållbar mineralbrytning. Det  krävs åtgärder för att återföra 

samhällsinvesteringar till gruvregionerna och lokalbefolkningen. Samtidigt 

behöver vi skärpa lagstiftningen för att värna miljö n och skydda unika 

naturområden (Persson, 2014) 

Enligt Persson (V) ovan så är det alltså inte enbart företagens fel att Norrlands natur och 

miljö är som den är. Istället så menas regeringens mineralstrategi vara otillräcklig för att leda 

till en hållbar gruvnäring, varpå den norrländska naturen, miljön och samhällena befinner sig 

i fara. Argumentationen stärker föreställningen om att staten har ett ansvar för den 

norrländska naturen, vilket i sin tur föranleder subjektspositionen norrlänning i och med att 

det är norrlänningarnas omgivning som är under lupp. På detta sätt så förekommer det alltså 

skillnader i retoriken beroende på fantasmatiska logiker, eftersom Perssons uttalande 

snarare fokuserar på insatser för Norrlands överlevnad istället för att framhäva det som en 

nationell angelägenhet. Detta sätt att framhäva statens ansvar i frågan om den norrländska 

naturen är dock ett synsätt som i princip enbart framförs av politiker från det vänstra 

blocket, varför saknaden av motargumentationer leder till en upplevd radiotystnad från 

oppositionen. I materialet är det bara en politiker från Allians-partierna som bemöter 

kritiken, nämligen den centerpartisten statssekreteraren Håkan Ekengren i samband med 

diskussionen om en låg mineralavgift. 

Sverige har en låg mineralersättning, den summa som utgår till en 

markägare och stat vid gruvdrift. Men mineralersättningen är inte skapad i 

första hand för att vara en intäkt för staten. Summan är låg eftersom Sverige 

har valt att ställa mycket höga miljökrav och ett fullständigt ansvar på 

företagen att efterbehandla marken och stå för alla m iljökostnader som 

mineralbrytningen orsakar. Andra länder, Ghana och Elfenbenskusten, har 

valt vägen med låga miljökrav men högre avgifter och skatter (Ekengren, 

2014). 

I citatet ovan rättfärdigar Ekengren den låga mineralavgiften utifrån en fantasmatisk logik 

och föreställning om att företag alltid kommer ta ansvar för eventuell miljöförstörelse. På 

grund av detta så menas inte en höjd avgift vara nödvändig. Genom att sedan jämföra 

Ghanas och Elfenbenskustens miljökrav med Sveriges, enligt Ekengren, ”höga” miljökrav så 

leder detta till en föreställning att den låga ersättningen försäkrar en god efterbehandling av 

marken. Ekengrens resonemang är dock något som motarbetas av rödgröna politiker från 
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Norrbotten. De menar att det behövs en ny minerallagstiftning samt miljöfond för att 

säkerställa att gruvbolagen faktiskt avsätter en del av vinsterna för framtida miljökostnader. 

Att situationen i dag blivit ohållbar beror på avsaknad av en dialog på lika 

villkor samt att det saknas verktyg för det civila samhället att påverka 

utvecklingen. Hela ”gruvboomen” verkar vara en uppgörelse mellan 

branschen och regeringen där vi andra sitter på åskådarplats (Harnesk, 

Waara, Anderson Edenberg, & Raukola, 2013) . 

Mot bakgrund av såväl citatet som det faktum att det finns dokumenterade fall där gruvbolag 

gått i konkurs utan att ha haft kapital för att rena området efter brytningsperioderna (se: 

Fjällström, 2013.), så synliggörs den fantasmatiska logiken bakom argumentet, nämligen att 

Norrland kommer utarmas på norrlänningarnas bekostnad. I och med att frågan om 

Norrlands natur, förstörelse och ansvar enbart diskuteras av rödgröna politiker oavsett 

verksamhetsnivå så kan det dras en viss slutsats att dessa erkänner ett ansvar beträffande vad 

som händer med den norrländska naturen. På detta sätt markerar politikerna inte bara att de 

är mån om naturen och miljön, utan aktualiserar frågan via användandet av både en 

skillnads- samt en ekvivalenslogik. Genom att erkänna problematiken så bekräftar 

politikerna norrlänningarnas utsatta situation och differentierar således Norrland från övriga 

Sverige. Parallellt med detta så leder deras dominans över frågan till en partipolitisk koppling 

till platsen i och med att de via diskussionen skiljer sig från de övriga partierna.     

 I en forskningsrapport vid namn Det röda Norrland och de blå Sverige skriver 

statsvetaren Magnus Blomgren att det inte är en nyhet att den norra landsdelen generellt sett 

varit ”röd” i jämförelse med övriga Sverige (Blomgren, 2012:86). Även om rapporten, som 

handlar om väljaropinion i samband med valet 2010, inte i sig tar upp frågan om natur och 

miljö, så visade undersökningen att sakfrågor tenderade ha haft en större betydelse för 

väljarna än det rent ideologiska. De röda partiernas dominans i miljöförstörelsefrågan skulle 

alltså i längden kunna komma att påverka hur människor och norrlänningar identifierar sig 

med olika partier.    

 

Slutsats och sammanfattning 

I detta avsnitt så har jag behandlat hur två olika logiker artikulerar olika aspekter som viktiga 

i diskussionen om natur, miljö och klimat i relation till Norrland. Till skillnad från den 

ekonomiska logiken så går det inte att urskilja vilken politisk logik som dominerar frågan 

beträffande miljö. Trots detta så har det blivit tydligt att det finns en viss skillnad i hur och 

vem som diskuterar och argumenterar för de olika perspektiven. På detta sätt så har det även 

blivit tydligt att det finns föreställningar om Norrland som leder till konstruktionen av olika 

subjektspositioner i politikernas uttalanden. I relation till den första logiken med fokus på 
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klimatsatsningar så domineras denna argumentation av politiker på riksplanet. Majoriteten 

av de olika miljöpolitiska förslagen motiveras utifrån en föreställning att ett ”grönare 

Sverige” gynnar alla. Parallellt med detta så synliggörs dock en föreställning om att Norrland 

och miljöpolitik inte går ihop. Genom att artikulera höga bränsleskatter tillsammans med en 

fråga om tillgänglighet så bygger vissa politiker upp en tes om att norrlänningarnas sociala 

tillvaro är i fara. Genom att dessutom framhäva bränsleskatternas negativa effekter för både 

norrländska näringar som det norrländska livet så synliggörs motargument som försöker 

förändra miljölogikens fokus till förmån för både den ekonomiska som den demografiska 

logiken. Norrland framhålls således som en plats där människor ska leva, konsumera, 

uppleva och förtära miljön och naturen, varpå politikerna visar en skepticism mot de effekter 

som miljöpolitiken kan ha för det rurala livet och turismen (jfr Woods, 2011:94,283).  

 Den andra logiken har sin utgångspunkt i ett ansvarstänk där den norrländska naturen 

menas ha blivit exploaterad och utnyttjad, varför Norrland representeras som ett offer. 

Genom att framhäva hur staten och företag förhållit sig till området, som enligt politikerna 

anses ha ett egenvärde, så framhåller dessa att Norrland påverkats negativt till följd av en 

kapitalistisk produktionsagenda. I samband med detta så använder politikerna en 

ekvivalenslogik för att göra skyddandet av naturen i Norrland till en nationell angelägenhet. 

 Denna föreställning om Norrland som offer är även något som Nilsson och Lundgren 

upptäckte i sin undersökning av riksdagsmotioner, i form av att vissa politiker bland annat 

såg Norrlands eftersatta situation som en konsekvens av koloniala strukturer (Nilsson & 

Lundgren, 2015:91). Till skillnad från Lundgrens och Nilssons studie, där diskursen 

tenderade att förekomma hos ett flertal politiker oavsett partipolitisk tillhörighet9, så har 

denna undersökning visat att föreställningen och diskussionen klart dominerats av politiker 

tillhörande det vänstra blocket i den politiska höger-vänster skalan. Utöver att detta leder till 

frågor som varför politiker från de övriga partierna inte diskuterar frågan, så leder den 

mediala frånvaron till att frågorna, diskussionen och ämnet görs till en rödgrön fråga utan 

någon större opposition.                 

 Avslutningsvis så kan de politiska logikerna inom miljölogiken summeras i form av två 

diskurser, där Norrland dels ses som ett problematiskt område, parallellt som det görs till ett 

offer. Utöver att dessa två diskurser föranleder olika föreställningar om platsen så grundar de 

sig egentligen i två olika tidsaspekter, där den första talar för framtiden och den andra om 

dåtiden. Norrland är problematiskt, varför för höga bränsleskatter kan göra Norrland till ett 

offer, samt Norrland är ett offer, varför det är en nationell angelägenhet att motverka 

ytterligare förstörelse. Frågan om vems ansvar det är åtgärda problem är dock något som 

även diskuteras i den demografiska logiken, vilket jag diskuterar om i det sista kapitlet. 

                                                        
9 Lundgren och Nilsson såg dock en tendens till att diskursen framhölls mer sällan av de borgerliga 
partierna, så som moderaterna (Nilsson & Lundgren, 2015:91). 
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Den demografiska logiken 

 

Den sista sociala logiken jag identifierade i materialet var den demografiska logiken. Under 

analysens gång så upptäckte jag att politiker väldigt ofta kom att nämna plats, befolkning och 

geografiska förutsättningar i de olika förslagen. Samtidigt som politikerna använde plats för 

att differentiera sig själva från andra politiker och platser, så visade materialet att det fanns 

en vedertagen förståelse att alla platser ändå var en del av Sverige.       

 Den demografiska logiken grundas således i en förståelse av att Sverige är ett stort land 

med både centrala och tätbefolkade områden samt stora och glesbebodda platser. Mot 

bakgrund av landets storlek så uttryckte politikerna en förståelse av att det förekommer 

skillnader mellan regioner och kommuner beträffande exempelvis areal, befolkningsmängd, 

geografiska förutsättningar och dylikt. I samband med detta så blev det tydligt att denna 

förståelse tenderade att produceras, reproduceras och utmanas utifrån frågor om rättvisa.

 Oavsett om det handlade om kommuner i Norrland eller platser i övriga Sverige så fanns 

det en föreställning om att det inom politiken borde förekomma en rättvis fördelning av 

statliga resurser med grund i bland annat demografin10. Men hur, vad och varför politiker 

anser att det bör finnas en rättvis fördelning varierar. I samband med detta så har jag kunnat 

urskilja tre politiska logiker som jag valt kalla för Storstädernas finansiering av livet på 

landsbygden, För rätten att leva och bo i Norrland samt Region eller inte region? Det är 

frågan. 

 

Storstädernas finansiering av livet på landsbygden 

Argumentationerna som förekommer under denna logik utgår främst ifrån ett rättvisetänk 

där politiker diskuterar skattepolitik och bidrag med storstäder, och mer specifikt Stockholm, 

som utgångpunkt. Med en föreställning att storstäder är de platser där Sveriges utveckling 

och tillväxt sker, så tar sig denna politiska logik sig i uttryck via en debatt om det kommunala 

utjämningssystemet.                    

 Det kommunala utjämningssystemet kan kortfattat förklaras som ett system för att 

säkerställa att alla kommuner i Sverige har möjligheten att tillhandahålla likvärdig service till 

sina invånare oavsett inkomster och strukturella förhållanden (Finansdepartementet & 

Sveriges kommuner och landsting, 2008:5). Fördelningen av resurserna baseras på tre olika 

grunder: inkomstutjämning, där kommunernas beskattningsbara inkomst per invånare tas i 

hänsyn, kostnadsutjämning, som ämnar kompensera för kostnader beträffande strukturella 

kostnadsskillnader i de obligatoriska kommunala verksamheterna, samt strukturbidraget, 

                                                        
10 Demografi är vetenskapen om en stats befolkningsfördelning, storlek och sammansättning. 
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vars syfte är att stärka kommuner och landsting som har en liten befolkning och/eller 

problem på arbetsmarknaden. Det nuvarande systemet togs i bruk 2005 och finansieras till 

största delen av staten samtidigt som en mindre del, i form av en avgift, tas från 

skattekraftiga kommuner. Men redan långt innan det nuvarande systemet införlivades i den 

svenska politiken så har det varit föremål för många livliga och intensiva diskussioner. 

 Under våren 2015 så aktualiserades frågan på nytt i samband med publiceringen av den 

rödgröna regeringens budgetproposition för 2015. Regeringen framhöll då att det var 

angeläget att förändra det kommunalekonomiska utjämningssystemet för att åstadkomma en 

rättvisare fördelning (Regeringen, 2015.), vilket lett till en diskussion mellan politiska 

representanter främst hemmahörande i södra Sverige. Den politiska logiken verkar främst 

syfta till att förändra utjämningssystemet till mån för de städer i södra Sverige som bidrar till 

systemets anslag, vilket kan exemplifieras genom en debattartikel skriven av fem 

kristdemokratiska kommunalråd från Stockholms län. 

Vi ifrågasätter inte ett kommunalt utjämningssystem som utjämnar 

skillnader i skattekraft och strukturella kostnadsskillnader, men regeringen 

tänker nu tvinga invånarna i Stockholms län att under n ästa år bidra med 

närmare en mil jard extra till andra regioner (Klippfalk, Jansson, Ramstrand, 

Brodin, & Schiller, 2015). 

Samtidigt som kommunalråden i citatet ovan ”inte” ifrågasätter systemet så uttrycker de 

dock ett missnöje med syftet att förändra den rådande ordningen. Genom att framhäva 

invånare i Stockholms län som offer i relation till regeringens nya förslag så synliggörs en 

föreställning om att Stockholm redan finansierar andra regioner. På detta sätt så framställs 

det nya förslaget som orimligt, varför ska stockholmare förlora pengar till förmån för andra 

regioner? Den fantasmatiska logiken bakom kristdemokraternas uttalande grundas i ett 

katastrofscenario där Stockholm, under tvång, ska behöva betala andra områdens uppehälle.

 Detta sätt att tala om utjämningssystemet via framhävandet av stockholmarna som offer 

är något som även har pågått långt innan budgetpropositionen 2015. I en debattartikel från 

2009 så skriver den dåvarande riksdagskandidaten Johnny Munkhammar (M) att 

utjämningssystemet leder till att regioner, istället för att förbättra företagsklimatet, snarare 

lägger krutet på att locka till sig så mycket bidrag som möjligt. Utöver att bara använda 

samma retorik som de föregående politikerna så utvecklar Munkhammar sin tes i form av en 

ekvivalenslogik.  

Av en ny rapport från Stockholms Handelskammare framgår att den 

genomsnittlige stockholmaren varje år betalar cirka 7000 kronor i skatt till  

andra kommuner. Det är den så kallade skatteutjämningen, där kommuner i  

Stockholms län bidrar med 14 miljarder kronor mer än de får tillbaka. 
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Mottagarna är dock inte främst mindre kommuner i Norrland , utan 

kommuner i södra Sverige  (Munkhammar, 2009). 

Likt de kristdemokratiska politikerna diskuterar Munkhammar utjämningssystemet utifrån 

en rättviseaspekt, där Stockholmarna artikuleras som offer i finansierandet av andra 

regioner. Till skillnad från dessa så uttrycker den moderata politikern att systemets 

mottagarkommuner inte är mindre norrlandskommuner, utan snarare kommuner i södra 

Sverige. Denna mening kan vid en första anblick verka harmlös, då den verkar behandla en 

åsikt beträffande utjämningssystemets fördelning. Vid en närmare blick synliggör dock 

meningen en föreställning om hur döende norrlandskommuner utarmas till förmån av 

kommuner i södra Sverige. Här är det inte bara Stockholm som menas bli lidande och offer 

till systemet utan även mindre kommuner i Norrland som inte menas vara de främsta 

mottagarna av systemets fördelning. På detta sätt så konstruerar Munkhammar en koppling 

mellan platserna i argumentationen mot utjämningssystemet. Genom att via en 

ekvivalenslogik koppla samman de mindre norrlandskommunerna som mottagare, och 

Stockholmare som givare, så undviker Munkhammar föreställningen att argumentet drivs 

vidare av skattekraftiga stockholmspolitiker som klagar över förlorade inkomster.  

Man kan ifrågasätta [den regionala fördelningen]. Innebär inte en sådan 

centralplanering att en naturlig process av omvandling i landet bromsas? 

Innebär inte en sådan politik att det som avgör en regions framgång är vilka 

bidrag den kan locka snarare än hur bra företagsklimat den har?  

(Munkhammar, 2009).  

Trots att utjämningssystemet ämnar fördela statliga resurser med syftet att kommuner ska 

kunna tillhandahålla likvärdig service till invånarna så utmanas den demografiska logiken i 

form av Munkhammars betoning av företagsklimatet. Med bakgrund i en nyliberal tankegång 

så utgår politikern från en tes att systemet, istället för att hjälpa kommunerna, leder till att 

orterna blir ”lata bidragstagare” som hellre jagar statliga bidrag än själva arbetar för 

kommunernas utveckling.                   

 Den politiska ekonomen Mark Blyth förklarar begreppet nyliberalism som en politisk 

filosofi som lägger stor vikt vid marknadens roll i samhället (Blyth, 2002:6). Även om 

filosofin tenderar att komma med en mängd variationer beträffande dess tillämpning 

beroende på kulturell, ekonomisk, politisk och social kontext, så tenderar dess politiska 

representanter förespråka lägre skatter och färre statliga regleringar, särskilt i relation till 

marknaden. Utöver att citatet synliggör ett försök till att förändra statens möjlighet att 

reglera kommuners ekonomiska resurser så visar Munkhammars uttalande på en 

föreställning att systemet gör kommunerna till ”lata bidragstagare”. På detta sätt så menar 

Munkhammar att stockholmarnas ”bidrag” inte hjälper kommunerna, utan att det enbart är 
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marknaden som kan leda till kommunernas fortlevnad. Denna föreställning om kommuner, 

platser och människor som ”lata bidragstagare” har även en historisk förankring inom den 

svenska politiken, då norrlänningar och Norrland tidigare representerats utifrån en liknande 

retorik. Madeleine Eriksson skriver i sin avhandling (Re)producing a periphery att den 

stereotypiske representationen av Norrland och norrlänningar som ”bakåtsträvande”, ”lata” 

och ”traditionella” fick sin början i den svenska finanskrisen på 90-talet.      

 Med utgångspunkt i en nyliberal tankegång så skulle läget förändras via en ekonomisk 

omstrukturering av landsbygden, varpå de tidigare slagorden ”hela Sverige ska leva” 

förändrades till ”hela Sverige ska växa” (Eriksson, 2010:76). Bytet från en fråga om 

överlevnad till en fråga om utveckling ledde i sin tur till ett skifte i regionalpolitiken där 

huvudansvaret förlades på invånarna i regionen. Istället för att staten skulle ta ansvar för 

eventuella strukturella och geografiska nackdelar för regionerna så menades det vara upp till 

invånarna att skapa tillväxt i området. Det är detta ansvarsskifte som i längden föranlett 

föreställningen att norrlänningar har sig själva att skylla och borde sluta ”locka” till sig bidrag 

från storstäderna och självmant arbeta för kommunernas framtid.         

 Den fantasmatiska logiken som förekommer i debatten om skatteutjämningen domineras 

alltså av ett slags katastrofscenario där Stockholm och andra stora städer kommer att bli 

lidande till förmån för andra regioner och kommuner. Detta synsätt är dock något som även, 

till viss mån, motargumenteras. I en debattartikel skriven av Karin Wanngård (S), 

finansborgarråd i Stockholm, så menas inte skatteutjämningssystemet i sig vara ett problem, 

utan snarare antalet kommuner i landet. 

Sverige har i dag 290 kommuner. En fullt  rimlig  utgångspunkt i en sådan 

debatt är om detta verkligen är en optimal uppdelning. Jag tror inte det. Jag 

tror att det finns stora effektiveringar som kan genomföras om detta antal 

minskas. Större enheter skulle kunna ge bättre förutsättningar att leverera 

bra samhällsservice. Det i sin tur skulle ge mer utdelning när det gäll er 

skatteutjämningssystemet  (Wanngård, 2015). 

Till skillnad från de tidigare citaten skiftar Wanngård (S) den politiska logikens fokus från att 

handla om orättvisa till att snarare handla om effektivisering. Det är inte själva 

utjämningssystemet som är problemet, problemet är istället att Sverige har för många 

kommuner. Genom att dra om de administrativa gränserna så menas fördelningen 

effektiviseras, varpå alla parter blir nöjda.              

 Även om en sammanslagning av olika kommuner skulle kunna te sig problematiskt, i och 

med att det finns kommuner i Norrland (Kiruna) som har lika stor areal som landskapen 

Skåne, Blekinge och Halland har tillsammans, så försöker Wanngård med hjälp av ett 

drömscenario sammanföra subjektspositionerna stockholmare och norrlänning. 

Drömscenariot kan i detta sammanhang förstås som ett starkt och konkurrenskraftigt 
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Sverige, en framtidsvision som ska uppnås via effektiviseringar. Parallellt med detta så 

reproducerar dock uttalandet föreställningen att kommunerna i Norrland inte gör tillräckligt 

för att själva utvecklas. Om kommunerna och utdelningen blir större så kanske 

norrlänningarna blir effektivare. Även om citatet på detta sätt argumenterar emot 

föreställningen om stockholmare som offer, så framhäver det i längden hur Norrland 

fortfarande ses som ett problem.               

 Storstädernas roll som centrum för utveckling och tillväxt tenderar att ses som ett 

vedertaget faktum av stockholmspolitikerna, vilket även kan förklara varför föreställningen 

om deras roll som finansiärer är så pass stark som den är. I samband med detta är det dock 

värt att notera att det faktiskt förekommer ett ifrågasättande av föreställningen i materialet. 

Detta görs i en debattartikel av fem socialdemokratiska kommunledare från stockholms-

trakten i samband med en förändring av systemet 2013. 

Kommuner i glesbygden har i praktiken fått subventionera Lidingös och 

Danderyds låga kommunalskatt de senaste åren. Den miljard som regeringen 

skickat till kommuner med den rikaste befolkningen borde istället gå till att 

skapa verklig tillväxt (Berggren, Bryntesson, Godhner, Ljungdell, & Nygren, 

2013). 

I citatet ovan synliggörs en föreställning att glesbygden, och därmed Norrland, har 

subventionerat de rika kommunernas låga kommunalskatt. Med utgångspunkt i en 

fantasmatisk logik där glesbygden bekostar dyra satsningar i rika städer, så framträder 

således en motsats till föreställningen om att stockholmare är offer i utjämningssystemet. Det 

är glesbygden som finansierat stockholmarnas låga kommunalskatt, varpå det är glesbygden 

och inte Stockholm som är offer i systemet. Även om citatet får fungera som ett enskilt 

exempel på en motargumentation, så bör dock politikernas uttalande tas med en nypa salt. 

Vad räknas egentligen som glesbygd?               

 Debattartikelns författare, det vill säga socialdemokratiska kommunledare från Botkyrka, 

Sigtuna, Södertälje med mera, är själva mottagare av utjämningssystemet, varför deras 

argumentation med en specifik artikulering av glesbygden kan ifrågasättas. Ser politikerna 

sina egna kommuner som glesbygd eller syftar de till andra glesbebodda områden? Sker 

artikuleringen som ett bekräftande av faktiska problem i kommunerna eller som en 

förstärkning av mottagarkommunernas behov av kapital?        

 Sociologen Arunas Juska har i en studie av rurala diskurser i den litauiska tidningen 

Lietuvos Rytas upptäckt ett skifte i tidningens representation av den litauiska glesbygden 

mellan 1991 och 2004 som kan ge ett svar till frågan. Från att tidigare ha gestaltat den 

litauiska glesbygden som ett välfärdsproblem finansierat av den urbana medelklassen så 

uppmärksammade Juska att tidningen, i samband med landets ansökan till att bli del av EU, 

förändrade sin retorik beträffande områdena och började i allt högre grad presentera dessa 
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som ett EU-problem (Juska, 2007:241f). Detta skedde dels genom ett framhävande av 

områdenas möjligheter i form av en ”ny” glesbygd där alternativa näringar kunde frodas och 

dels i form av att framhäva att det faktiskt var Bryssel, med sina fonder för rural-utveckling, 

som finansierade områdena. Genom att förändra retoriken så förlades finansieringsansvaret 

för områdena på EU, istället för den urbana medelklassen, som enbart indirekt menades 

påverkas av den rurala bygdens förfall.               

 Mot bakgrund av Juskas studie skulle alltså artikuleringen av stockholmskommunerna i 

relation till glesbygd kunna ses som ett försök till att förändra föreställningen om vad, vem 

och vilka som har ansvar för områdenas utveckling. Då detta fenomen även förekommer i 

andra artiklar och sammanhang, exempelvis i form av att politiker från Centerpartiet 

argumenterar för att en försämrad postservice kommer att slå hårt mot öar i Stockholms 

skärgård samt glesbygden (se: Billeström, Hemming & Jansson, et al., 2013a.), så kan det 

dras en slutsats att politikerna definierar glesbygd utifrån utsatthet som en faktor. Genom att 

presentera en koppling mellan de egna orterna och glesbygden så konstruerar politikerna en 

ekvivalenslogik i understrykandet av de egna orternas problematiska situationer.    

 Sammanfattningsvis kan detta avsnitt summeras i form av det finns en klar upplevelse av 

orättvisa hos stockholmspolitiker beträffande skatteutjämningen. Oavsett eventuella 

demografiska, geografiska eller socio-ekonomiska förutsättningar så finns det en upplevelse 

att problemet är norrlänningarnas problem, varför stockholmare inte ska behöva bidra till 

områdenas uppehälle. 

 

För rätten att leva och bo i Norrland 

Argumentationen som sker under denna logik utgår utifrån ett rättvise- och rättighetstänk 

där politiker erkänner skillnader i levnadsstandard med stöd i uppfattningar av platsers olika 

geografiska, sociala och kulturella förutsättningar. Resonemangen talar för människors 

rättighet att bo och leva i hela Sverige och tar sig oftast i uttryck i form av en diskussion 

beträffande statens ansvar i frågan.                

 Till skillnad från den tidigare logiken så tenderar inte diskussionen att kretsa kring ett 

och samma ämne, som med städerna och skatteutjämningssystemet. Logiken framhävs 

istället i form av att politikerna talar om plats, befolkning och förutsättningar utifrån 

politikernas upplevda problematik i områdena, så som exempelvis utflyttning, stagnation och 

dylikt. I samband med detta så synliggörs ett flertal av de ämnen som redan redogjorts för i 

uppsatsen, exempelvis argument för hur en mineralavgift ska förläggas i fonder som ska 

säkerställa arbetstillfällen i Norrland (se: s 25). Trots föreställningarna om att ekonomiskt 

kapital leder till tillväxt tyder materialet på en slags motargumentation, eftersom att en 

utveckling av näringslivet inte per automatik menas förbättra eller upprätthålla människors 

möjlighet att bo kvar i Norrland. I en artikel från 2010 så presenteras statistik som visar på 
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att glesbygden utarmas i allt högre takt. I samband med detta så intervjuas ett kommunalråd 

från Jokkmokk, Anna Hövenmark (V), som uttrycker en oro för att Jokkmokks befolkning 

stagnerar på grund av att fler invånare dör än det föds nya, och att fler flyttar bort från än till 

Jokkmokks kommun. 

Vi har inga högre utbildningar här, så de unga flyttar. Många som vill flytta 

tillbaka efter att ha studerat färdigt kan inte det eftersom det inte finns jobb  

här, inte de jobben de vill ha  (El Mahdi, 2010). 

Denna typ av retorik är något som vi mött tidigare i samband med rättfärdigandet av en 

gruvverksamhet i Jokkmokk (se: s.17). På samma sätt så argumenterar Hövenmark för ett 

statligt stöd till kommunen med bakgrund av det som hon upplever vara ett pågående 

katastrofscenario. Genom att framhäva ortens brist på högre utbildning samt smala 

arbetsmarknad så synliggör citatet en fantasmatisk logik där Jokkmokk framställs som 

döende. Trots att politikern uttrycker att det finns en vilja hos tidigare invånare att flytta 

tillbaka till orten, så menar Hövenmark att förutsättningarna inte finns där. Om det inte 

finns jobb så finns det ingen möjlighet för kommunen att överleva.         

 Denna typ av katastrofscenario är vanligt förekommande under denna logik, varpå den 

även framträder i relation till andra ämnen. I en debattartikel från 2012 skriver den 

dåvarande ordföranden för Sveriges kommuner och landsting11 Anders Knape (M) och 

huvudsekreteraren för Framtidskommissionen Jesper Strömbäck att den pågående trenden 

beträffande utflyttning och stagnation har grund i dagens kraftiga urbaniseringsprocess.  

Sveriges befolkning blir allt äldre. Dessutom visar Arbetsförmedlingens 

prognoser för 2010-2025 att fler personer kommer att lämna 

arbetsmarknaden än tillträda. Samtidigt är Sverige det land i EU som har 

den allra starkaste trenden av urbaniser ing sedan 2005. Invånarantalet 

minskar i 141 av landets 290 kommuner.  Om utvecklingen håller i sig kan 

flera kommuner i framtiden komma att få det svårt att erbjuda medborgare 

den service som de behöver. Situationen blir framför allt problematisk för 

glesbygden som har långa avstånd till de stora arbetsmarknadsregionerna 

(Strömbäck & Knape, 2012). 

Citatet ovan bekräftar Hövenmarks (V) upplevelse om att Jokkmokk är döende i form av att 

Knape erkänner fenomenet som ett allmänt katastrofscenario för såväl glesbygden som 

Norrland i stort. En åldrande befolkning, få utbildningar, utflyttning och brist på jobb 

artikuleras tillsammans för att synliggöra områdenas framtid om inga åtgärder tas. Men 

nästan mer intressant än det katastrofscenario som målas fram av politikerna är dess 

                                                        
11 SKL är en arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och regioner med uppgiften att 
stödja och bidra till att utveckla kommuners, landstings och regioners verksamhet (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2016) 
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upplevda orsak, nämligen urbaniseringsprocessen. I ett flertal av artiklarna i det samlade 

materialet framträder en föreställning om att centraliseringen av resurser, arbeten, tjänster 

och allmän service är en orsak till att Norrland och glesbygden utarmas. I en debattartikel 

från 2014 ifrågasätter sex socialdemokratiska och ett centerpartistiskt kommunalråd från de 

norrländska inlandskommunerna den demokratiska rättvisan med centraliseringen av 

diverse resurser. Istället för att benämna Norrland och norrlänningar som ansvariga för de 

negativa trenderna så menar politikerna att det hela grundar sig i en orättvisa där 

storstäderna konsekvent prioriterats på riksnivå, varför landsbygden och Norrland blir 

lidande. 

Det fattas en mängd beslut som i högsta grad påverkar människors val av 

bosättningsort. Det kan röra sig om allt ifrån arbetsmarknads -, 

infrastruktur- och utbildningspolitik till  skattepolitik som gynnar och driver 

på centralisering på bekostnad av utvecklin g i hela landet. Vi kallar detta för 

storstadsmaktsordningen , där politiken på riksplanet enbart utformas efter 

storstädernas behov och förutsättningar (Lassen, Lindström, Åman, & etal. , 

2014). 

Argumentationen i citatet föranleder en tes om att Norrlands problematik är en konsekvens 

av partiska politiker på riksnivå, eftersom att den nationella politiken utformats för att gynna 

storstäderna. På detta sätt så framträder en konflikt mellan den föregående logiken och 

denna, då den tidigare förlade ansvaret för Norrlands problem på norrlänningarna och den 

senare logiken på staten. Parallellt med detta så synliggörs dock en fråga om makt och 

demokrati. Det är inte Norrland eller norrlänningar som är orsaken till sämre förutsättningar 

eller möjligheter för regionens eller kommunernas invånare. Det sämre läget ses istället som 

en konsekvens av rikspolitikers fäbless och favorisering av urbana områden, vilket i sin tur 

synliggör en fantasmatisk logik där Norrland fortsätter att ”dö ut” till förmån av 

storstädernas utveckling. Den upplevda ”storstadsmaktordningen” blir således demokratiskt 

förkastlig på grund av lokalpolitikernas upplevelse att rikspolitiker medvetet menas 

bortprioritera två tredjedelar av landet.              

 Synsättet att urbana områden slår ut rurala områden är dock inte något nytt fenomen. 

Kulturgeografen Michael Woods skriver i boken Rural att föreställningar kopplade till 

urbanitet och ruralitet är ett av de äldsta vidmakthållna binärparen inom geografin (Woods, 

2011:3;43). Trots att ruralitet som idé och koncept grundar sig i ett relationellt 

förhållningssätt till andra platser så visar materialet på en föreställning att staden, det 

urbana, ses som en motsats till Norrland, det rurala. Ett relationellt förhållningssätt kan 

förklaras i form av att Norrland, landsbygden och glesbygden konstrueras i relation till något 

annat, exempelvis storstäder eller andra platser. Detta innebär inte per automatik att det 

urbana och det rurala behöver vara i ett antagonistiskt förhållande till varandra som 
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politikerna i denna studie tenderar att antyda. Det relationella perspektivet utgår snarare 

ifrån en föreställning att platserna fungerar i symbios med varandra parallellt som de båda är 

delaktiga i konstruktionen av den andra.             

 Utöver att politikernas uttryck förstärker föreställningen om platserna som ett binärt 

motsatspar, så föranleder detta även en föreställning av urbanisering som något negativt. I 

och med att urbaniseringenprocessen upplevs vara orsaken till att jobben försvunnit och 

centraliserats till större städer så tenderar processen att ses som anti-jordbruk. På detta sätt 

så framställs urbaniseringen som ett hot för stora delar av Norrland. I samband med 

analysen av materialet så har jag dock upptäckt  att urbaniseringsprocessen inte bara menas 

påverka jordbruk eller industrier. I en debattartikel från 2014 skriver elva12 regional- 

landstings- samt kommunförbundspolitiker från Västerbotten, Jämtland, Norrbotten och 

Västernorrland att en nedläggning av Tv4:s lokalredaktioner i Norrland är ett hot mot den 

svenska demokratin. 

Redaktionernas närvaro har betydelse för  den nationella rapporteringen från 

norra Sverige, men också i ett demokratiperspektiv som en granskare av 

skeenden inom inte minst den politiska sfären. Man kan beskriva det likt en 

medieskugga som breder ut sig över norra Sverige (…) (Bergkvist, Olofsson, 

Winroth, Uitto, Jorderud, et al., 2014) . 

Citatet synliggör hur argumentationen om urbanisering och centralisering utvecklas från 

frågor rörande social, ekonomisk och arbetsrelaterad problematik till att handla om 

demokrati och demokratiska rättigheter. De politiska representanterna motiverar 

människors rätt att leva och bo i Norrland utifrån ett katastrofscenario där rikspolitikernas 

bortprioriteringar leder till en situation där Sverige som nation blir allt mer odemokratisk. 

Politikerna förkastar således beslutet att en statligt sanktionerad och kommersiell TV-station 

som TV4 fått godkännande att lägga ned lokalredaktionerna. De menar att ett sådant beslut 

inte bara påverkar invånarnas möjlighet att ta del av nyheter från det lokala området, utan 

även leder till en föreställning att Norrland och dess invånare inte är viktiga utifrån en 

nationell synvinkel.                     

 Trots att logiken med fokus på demokratiska rättigheter främst tenderar att framhävas av 

socialdemokratiska representanter från Norrland så förekommer det faktiskt en artikel i 

materialet där politiker på riksnivå erkänner problematiken. I artikeln, som skrevs i samband 

med valet 2014, uttrycker det miljöpartistiska språkröret Gustav Fridolin att valets 

utgångspunkt i Stockholms innerstad kan föranleda en föreställning att Sverige tar slut vid 

Skanstull (TT, 2014). Även moderaternas valledare Kent Persson uttrycker en oro i artikeln 

om att det finns en risk för centralisering i medierna, vilket han även menar är en anledning 

                                                        
12 Nio av politikerna är Socialdemokrater, varav en är miljöpartist samt en moderat.  
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till att fler moderater åkte omkring i landet för att tala med befolkningen under valperioden. I 

artikeln visar rikspolitikerna en medvetenhet om problematiken med Norrland, medier och 

centralisering. Trots detta framför de dock inga specifika förslag för hur problemet bör 

åtgärdas, vilket i samband med bristen på efterföljande artiklar kan tyda på att frågan inte 

prioriteras på riksnivå. Detta synliggör i sig ett stort problem utifrån ett demokratiskt 

perspektiv eftersom avståndet mellan väljare och folkvalda politiker kan leda till en 

upplevelse av övergivenhet.                  

 Om politikerna inte erkänner Norrland eller norrlänningar som viktiga i en nationell 

kontext så kan detta i längden leda till skada för områdets invånare. Den kanadensiske 

filosofen Charles Taylor menar att ett statligt misskännande kan till och med leda till att 

invånare upplever sig bli reducerade till falska, oviktiga och osynliga medborgare (jfr Taylor, 

1994:25). Även om en nedläggning av ”bara” Tv4:as lokalredaktioner inte behöver innebära 

ett sådant katastrofscenario så utvecklas frågan till att även handla om kunskap. Hur kan 

rikspolitiker och resterande Sverige relatera till Norrland om det inte synliggörs via medier?

 När socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson blir 

tillfrågad om problemet med medier och centralisering leder frågan till ett intressant utbyte 

av information som visar på hur det redan finns kunskapsglapp bland rikspolitiker. 

TT: Har du varit i Norrland på sistone?  

– Andra socialdemokrater har varit där. Men jag har varit i Sundsvall och 

Umeå (TT, 2014). 

I Anderssons (S) svar framträder en okunskap om den svenska geografin på grund av det sätt 

hon inte verkar känna till att Sundsvall och Umeå faller inom Norrlands gränser. Mot 

bakgrund av hennes uttalande går det att förstå norrlandspolitikernas oro för att området blir 

bortprioriterat. Om en ekonomisk-politisk talesperson för ett etablerat parti inte känner till 

Sveriges landsdelsgränser eller administrativa områden, hur kan då politikerna bedriva en 

rättvis politik? Anderssons klumpiga uttalande är dock inte representativt för alla politiker, 

utan bör just ses som en klumpig, om än något humoristisk, engångsföreteelse.     

 I relation till materialet tenderar frågan om Norrlands överlevnad och välfärd att 

framhävas av just politiker hemmahörande eller verksamma i området. Parallellt med detta 

finns det även artiklar som uttryckligen visar att politiker på nationell nivå känner till 

problemen och till och med försökt att åtgärda dem. Majoriteten av dessa förslag har 

aktualiserats mellan perioden 2005 och 2010 och tenderar att ha karaktären av punktinsatser 

eller utredningar (se exempelvis: TT, 2005; Jonsson, 2006; Stockholm TT, 2013). I och med 

att det inte förekommit några konkreta förslag efter denna tidsperiod så går det att urskilja 

en förändring i retoriken bland rikspolitikerna. Istället för att diskutera eller presentera 

partiernas konkreta förslag för att försäkra Norrlands, landsbygdens och glesbygdens 
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överlevnad, så diskuteras landsbygdsproblematiken allmänt och övergripande. I en 

debattartikel från 2014 skriver centerpartiledaren Annie Lööf (C) att bilden av landsbygden 

varit för homogen, vilket inneburit att landsbygden blivit synonym med affärer som stänger 

och samhällen som avvecklas. 

Ytterligare en vrångbild är att samhällets värden producera s i storstäder och 

att landsbygden behöver försörjas. Sverige är naturligtvis helt beroende av 

dynamiska och växande städer som Stockholm, men det är samtidigt värt att  

notera att en invånare i Jokkmokks kommun producerar varor och tjänster 

till ett värde av över en miljon varje år, en stockholmare producerar i 

genomsnitt för ungefär 675 000 kronor (Lööf, 2014).  

I citatet ovan framgår ett tydligt försök till att förändra föreställningen om landsbygden 

genom att jämföra produktionsvärdet av varor och tjänster mellan en Jokkmokksbo och en 

Stockholmare. Baserat på en fantasmatisk logik med föreställningen att hela Sverige ska 

växa, framför partiledaren allmänna förslag till hur detta ska ske, exempelvis genom att 

bredda arbetsmarknaden och satsa på kvalité i välfärden. Oavsett Lööfs goda avsikter så 

grundas resonemangen i samma typ av nyliberala tankesätt som tillskriver norrlänningar 

som huvudsakligt ansvariga för områdets överlevnad, välfärd och utveckling, 

 

Region eller inte region? Det är frågan. 

Argumentationen som förekommer under denna logik har, till skillnad från de två föregående 

logikerna med fokus på skatteutjämning och urbanisering, ett fokus på politisk makt och 

inflytande inom regionalpolitiska sammanhang. Istället för en argumentation baserad på att 

städerna finansierar landsbygden eller mana till förändring i form av redogörelser om 

Norrland som döende så uttrycker politikerna här en föreställning om att ett unisont 

Norrland är ett starkt Norrland. I en artikel från 2013 argumenterar två centerpolitiker från 

Skara, Gunilla Drive-Jansson och Kristina Jonäng, för en regionalisering utifrån ett 

effektiviseringsperspektiv. 

Det behövs en regionalisering av hela Sverige för att fokusera på samspelet 

mellan land och stad.  Göteborg tar genom Västra Götalandsregionen ansvar 

för en stor del av sitt omland. Malmö tar genom bildandet av Region Skåne 

ansvar för en stor del av den skånska landsbygden. [---] Norrland bör ta sig 

samman och skapa en rejäl region som kan kraftsamla kring gruvdrift, 

turism, verkstadsindustri mm som bygger norra Sverige starkt  (Druve-

Jansson, Jonäng, & Zethraeus, 2013) . 

I debattartikeln bygger politikerna sina resonemang på en fantasmatisk logik i form av ett 

drömscenario. Genom en omstrukturering av Sveriges län menas olika regioner i landet 
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kunna kraftsamla och samarbeta med varandra i konstruktionen av ett unisont Sverige, där 

land och stad lever i symbios. Även om citatet på detta sätt verkar vara positivt och harmlöst, 

så synliggörs än en gång föreställningen om norrlänningar som lata och ansvarslösa.  

Norrland uttrycks, som den enda regionen, som ett område som ”bör ta sig samman” i 

konstruktionen av ett starkt Norra Sverige.              

 Utöver att den skeva representationen fortsätter att reproduceras av politiker utanför 

Norrland så synliggörs just en föreställning att områdena via en regionalisering ska kunna 

effektiviseras. I artikelns fortsättning utvecklar centerpartisterna sina argument genom att 

framhäva den dåvarande alliansregeringen, med Stefan Attefall (KD) i spetsen, som 

ointresserade av att släppa makten från de statliga verken till regionala folkvalda parlament. 

Genom att framhäva effektivitet och ekonomisk tillväxt som konsekvenser av en 

regionaliseringsprocess så görs alltså ett försök att framhäva den nuvarande ordningen som 

en konstruktion. Regionaliseringsprocessen görs således till en fråga om demokrati, varpå 

regeringens motvillighet framställs som odemokratisk.      

 Regionaliseringsfrågan har dock redan innan artikeln från 2013 varit uppe på agendan ett 

flertal gånger. Bara i materialet så tenderar frågan ha blossat upp gång på gång med några 

års mellanrum, varför ämnet även är högst aktuellt idag. I ett regeringssammanträde den 2 

juli 2015 beslutade den rödgröna regeringen att en kommitté bestående av en ordförande och 

en vice-ordförande skulle ta fram förslag på en ny läns- och landstingsindelning (Regeringen, 

2015). Med syftet att ”skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som 

medför bestående fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, 

näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden” presenterades en delrapport av 

indelningen i februari 2016. I ”diskussionsunderlaget” som det kallades, presenterades även 

en preliminär karta med sex nya storregioner. I samband med detta så har kommittén bland 

annat föreslagit en Norrlandsregion bestående av de fyra av norrlandslänen Norrbotten, 

Västerbotten, Jämtland samt Västernorrland, som tillsammans uppgår i 44 kommuner samt 

ungefär 880 000 invånare.                  

 Vägen till denna utredning har dock inte alltid varit spikrak, även om det utifrån mitt eget 

material har tyckts finnas en opinion kring frågan. I en artikel från 2007, skriver DN att 

majoriteten av Sveriges lokalpolitiker röstat för en storregion, vilket tvingade den dåvarande 

alliansregeringen till reträtt i frågan. I samband med detta intervjuas Ewa Söderberg, ett 

socialdemokratiskt landstingsråd i Västernorrland, varför hon betonar ”samlade krafter”, 

”resurser” och en ”imponerande geografisk yta” som positiva effekter av regionaliseringen. 

Utöver de rent optimistiska framtidsvisionerna så synliggörs även en fråga om makt och 

inflytande i Söderbergs uttalande. 
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I våra fyra län bor sammanlagt 800 000 människor. Ska vi över huvud taget  

kunna vara med och ta ansvar för välfärdsfrågorna framöver behöver vi den 

gemensamma tyngden (Nandorf, 2007). 

I citatet framgår Söderbergs hållning till regionaliseringsfrågan via det sätt som hon 

framhäver omstruktureringen som ett måste. Om norrlandskommunerna ska ha något 

inflytande i relation till välfärdsfrågor så är det alltså essentiellt att samverka i regionsform, 

något som även synliggör en föreställning om att Norrland inte haft samma demokratiska 

möjlighet att påverka nationella beslut som övriga Sverige.           

 Frågan om regionaliseringsprocessen görs även till en fråga om konkreta avstånd i form 

av en diskussion beträffande politiskt avstånd mellan politiska representanter och väljare. 

Mot bakgrund av föregående avsnitt där mediacentraliseringen av det politiska rummet till 

Stockholm ses som problematisk så skulle oron angående ett politiskt avstånd i relation till 

regioner grundas i samma tankesätt. Hur kan folkvalda representanter representera de lokala 

invånarnas åsikter om de inte finns i närheten? Parallellt som diskussionen om 

regionaliseringen fortgick 2007 så skrev Sörmlands landshövding Bo Könberg (L) att beslutet 

angående de geografiska dragningarna vid en regionalisering är något som bäst görs i 

Norrland. I samband med detta så uttrycker han även platsernas demografiska förhållanden 

som av stor vikt i beslutsfattandet.  

Ett av de mindre kloka [förslagen] är att regionerna bör vara ungefär lika 

stora. Det argumentet framförs sällan om kommuner och länder . I vårt land 

har den största kommunen cirka 300 gånger så många  invånare som den 

minsta (Könberg, 2007). 

I citatet ovan uttrycks inte det politiska avståndet mellan representant och väljare vara ett 

problem. Logikens fokus skiftas istället till att befatta just en demografisk aspekt, eftersom 

det inte anses möjligt att dela in ett område baserat på storlek. I och med att enbart 

Stockholms län har en befolkning motsvarande över 2.2 miljoner (SCB, 2016.), så skulle en 

indelning antingen innebära fler regioner än tidigare eller massiva ytor med en skev 

befolkningsstatistik, vilket skulle bli problematisk i längden. Genom att på så sätt betona att 

beslutet bör tas i nämnda regioner erkänner Könberg (L) en upplevelse och föreställning att 

de lokala politikerna vet bäst. På detta vis fungerar Könbergs uttalande förstärkande av en 

föreställning att regionalpolitikerna bör få större inflytande i relation till 

regionaliseringsfrågan.                    

 I materialet tenderar det att finnas en generell föreställning, med grund i en fantasmatisk 

logik, att ett större regionalpolitiskt inflytande är nyckeln till att lösa Norrlands problem. 

Trots att syftet med regionaliseringen är att förändra de regionalpolitiska administrativa 

gränserna i ett försök att ge områdena ett mer effektivt och anpassningsbart system så blir 
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frågan dock tudelad. Å ena sidan kan regionaliseringsprocessen leda till ett större politiskt 

inflytande för regionerna, då de på grund av större skatteintäkter kan förlägga satsningar och 

resurser efter behov.  Det är även detta perspektiv som synliggörs flest gånger bland politiker 

på lokal och regionalnivå. Å andra sidan kan processen leda till att invånarna än en gång får 

huvudansvaret för att lösa områdenas sociala, ekonomiska och demografiska problematik, 

varpå staten inte behöver ta lika mycket ansvar.              

 I en artikel från 2010 menade den dåvarande kommunministern Mats Odell (KD) att 

frågan om regionalisering varit något som skulle drivas fram underifrån, det vill säga av det 

svenska folket och lokalpolitikerna (Mellgren, 2010). Om det fanns ett intresse för en sådan 

ombildning så var tanken att den dåvarande Alliansregeringen skulle ta ett beslut i frågan. 

Även om de nuvarande planerna att strukturera upp Sverige utifrån storregioner drivits 

vidare av en rödgrön regering blir det tydligt att det sedan tidigare funnits en opinion som 

föranlett beslutet. I en rapport vid namn Ett delat Norrland skriver statvetaren Katarina 

Roos att frågan tenderat att diskuterats i skov, med såväl stiltje som öppna fönster, varför 

regeringen vid aktualiseringarna gjort inspel på deras ställning till frågan (Roos, 2012:32f). 

Som en motsats till min egen studie så visade Roos undersökning av regionaliseringsfrågan i 

den norrländska dagspressen 2007, att det knappast fanns någon enighet mellan landsting, 

kommuner och partier i frågan. På grund av detta så har  regionaliseringsprocessens framtid 

varit svår att förutsee.                    

 I och med att denna diskussion aktualiserades på nytt redan efter det att jag samlat in 

material till uppsatsen, så har jag varit tvungen att reflektera över en eventuell förändring av 

min materialavgränsning. Ett sprillans färskt material skulle kunna säga något nytt om hur 

retoriken om ett storregion Norrland ter sig i det samtida politiska rummet, vilket även vore 

ett mycket intressant fenomen att undersöka. Samtidigt anser jag dock att det redan tidigare 

insamlade materialet säger en del om hur politikerna resonerat kring frågan i de rikstäckande 

tidningarna, vilket i samband med reflektioner beträffande genomförbarhet, ledde till mitt 

beslut att inte införliva mer material i undersökningen. Istället får detta logikavsnitt 

beträffande regionalpolitik och inflytande ses som ett bidrag till en framtida undersökning 

om ämnet. 

 

Slutsats och sammanfattning 

Som rubriksavsnitten ovan har visat så förekommer det skilda föreställningar kring vad som 

anses som rättvist respektive inte rättvist i relation till platsers geografiska och demografiska 

förutsättningar. Parallellt som politiker från Stockholmstrakten tenderar att motsätta sig 

rättvisan med det kommunala utjämningsystemet utifrån en föreställning att Stockholmare 

blir lidande och ”offer” till förmån för andra regioner, så menar politiker hemmahörande i 

Norrland att statens favorisering av urbana områden föranlett platsernas eftersatta situation, 
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varpå staten bör ta ansvar för detta. Som en tredje part visar materialet på en logik där 

ansvaret istället bör förläggas på ett regionalt plan då lokal- och regionalpolitikerna ”vet bäst” 

vilka insatser som behövs i Norrland. Vilka slutsatser kan då dras utifrån denna analys?  

 I jämförelse med Nilsson och Lundgrens artikel Logics of rurality så tenderar den första 

logiken, med utgångspunkten att det är storstäderna som finansierar Norrland, falla under 

diskursen Norrland som utvecklingsregion. Utöver att riksdagsmotionerna, likt mitt eget 

material, oftast framhävde tillväxt och utveckling utifrån en nyliberal tankegång, så 

tenderade argumentationen ske i form av betoningar på platsens brister (jfr Nilsson & 

Lundgren, 2015:90). I och med att diskussionen dominerades av en skillnadlogik, där 

stockholmare ställdes mot norrlänningar, så handlar inte logiken uttryckligen om att 

Norrland ska utvecklas. Istället tenderar logiken att framhäva en föreställning att 

norrlänningar måste börja ta ansvar för sina egna problem, varför Norrland på grund av 

utjämningssystemet, blir stockholmarnas problem. På detta sätt så kan inte den första 

logiken med fokus på utjämningssystemet per definition sägas falla under Nilsson och 

Lundgrens diskurs vid namn Norrland som problem, då argumenten utmanar en 

demografisk och geografi-ekonomisk fördelning av resurser.          

 Trots att den första logiken motargumenteras av vissa lokala stockholmspolitiker genom 

artikulationen av de egna orterna plus ”glesbygd”, så är det egentligen den nästkommande 

logiken som konkret gör motstånd genom att skuldbelägga rikspolitikerna, storstäderna och 

urbaniseringsprocessen för de problem Norrland står inför. Resonemangen som dels grundas 

i en föreställning att Norrland är döende artikuleras via olika problem som exempelvis 

utflyttning, en åldrande befolkning och nedläggningar av affärer. På detta sätt stämmer 

argumenten och fynden ihop med Nilsson och Lundgrens diskurs Norrland som problem, 

där politikerna ofta tillskrev Norrland betydelse utifrån liknande termer (jfr Nilsson & 

Lundgren, 2015:89). Till skillnad från deras studie så uttrycker politikerna i min egen 

undersökning även den samtida demokratin som ett problem. Föreställningen besitter i sin 

tur en grund i ett katastrofscenario framdrivet av den pågående urbaniserings- och 

centraliseringstrenden i Sverige. Om politiker på riksnivå således inte erkänner eller 

aktualiserar frågan, vare sig det handlar om medier eller statliga myndigheter, så kan detta i 

längden leda till att norrlänningar uppfattar sig som osynliga eller bortprioriterade i ett 

nationellt perspektiv.                    

 Även om den sista logiken synliggör en tredje diskurs med utgångspunkt i makt och 

inflytande, så framhäver diskussionen en slags kompromiss mellan de tidigare två logikerna. 

Genom en administrativ omstrukturering av länen så föranleds de nya regionerna leda till ett 

mer effektivt system med större möjligheter till regional samverkan. Även om 

regionaliseringsprocessen är en pågående process, så finns en föreställning att 

regionaliseringen kan lösa de demokratiska problem med såväl centralisering som 
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urbanisering, då storregioner tros få större inflytande över nationella beslut. Trots de positiva 

föreställningarna om vad en norrländsk storregion kan bringa med sig, så går det inte att 

förutspå hur processen kommer att utvecklas i framtiden.       

 Sammanfattningsvis går det att se att de politiska logikerna beträffande vad som är 

rättvist respektive inte rättvist utifrån demografiska förutsättningar tenderar att ha starka 

anknytningar till olika platser i Sverige. Med detta menas att politikerna använder sig av 

skillnadslogiker inom den demografiska logiken. Genom att framhäva olika händelser, 

platser, människor med mera utifrån föreställda antagonistiska förhållanden så stärker 

politikerna den egna kopplingen till platsen, varpå de även konstruerar en politisk 

platsidentitet som syftar till att förändra nuvarande ordning. Genom att framhäva Stockholm 

som motpol till Norrland och Norrland som motpol till Stockholm synliggörs hur vedertaget 

binära platserna anses vara. Även om denna generalisering och jämförelse mellan en stad och 

en landsdel inte är oproblematisk så finns det bevisligen starka föreställningar kring vad som 

är urbant respektive ruralt.                

 Avslutningsvis så går det dock att dra en slutsats att politiker oftare representerar 

Norrland som ett ruralt, döende och bortprioriterat område, varför politiker, oavsett om det 

handlar om miljö, skatter eller rättvisa, måste börja ta ansvar. 
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Avslutande diskussion 

 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur politiker producerar, reproducerar och 

utmanar föreställningar om Norrland via de rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter samt Svenska Dagbladet. Genom att använda mig av den diskursanalytiska metoden 

som kallas för logikperspektivet så har materialet visat på att föreställningar kring Norrland 

produceras, reproduceras samt utmanas utifrån ett flertal olika diskurser, varför de mest 

vedertagna och frekvent förekommande handlar ekonomi, miljö och natur samt demografisk 

rättvisa. Det är genom reproduktionen av de tre logikerna vid namn Den ekonomiska 

logiken, Miljölogiken samt Den demografiska logiken som politiker tillskriver Norrland olika 

betydelser. I och med att diskurserna inte är statiska så sker det även försök till att förändra 

de tillskrivna betydelserna. I samband med dessa försök så produceras och reproduceras nya 

föreställningar om platsen, varpå olika subjektspositioner framhävs i en enda stor kamp om 

tolkningsföreträde.                     

 I den första logiken, den ekonomiska, diskuteras Norrlands betydelse utifrån ett fokus på 

hur mycket kapital platsen kan generera. Även om argumentationerna inom denna logik inte 

per definition utmanar föreställningen om att Norrland har ett ekonomiskt värde, så tenderar 

politikerna att framhäva olika aspekter som relevanta för ackumuleringen av detta. Genom 

materialet har det blivit tydligt att Norrlands ekonomiska värde främst grundas på en 

föreställning att platsen har stora naturresurser, varför området ges betydelse utifrån dess 

produktionsmängd. Här blir det dock tydligt att det även finns en skillnad i politisk retorik 

beroende på verksamhetsnivå. Samtidigt som representanter för mindre kommuner 

argumenterar för gruvetableringar med syftet att rädda och säkerställa kommunernas 

överlevnad, så tenderar rikspolitiker framhäva gruvnäringens nytta för den svenska 

ekonomin. På detta sätt reproduceras således en föreställning att Norrlands ”sanna” värde 

finns i det kapital som staten kan utvinna från marken.            

 I den andra logiken, miljölogiken, diskuteras Norrlands betydelse utifrån ett fokus på 

klimat, miljö och natur. Det finns en vedertagen föreställning att naturen har ett egenvärde 

som är värt att skydda och bevara. I samband med detta så tillskriver politikerna Norrland 

betydelse utifrån två faktorer. Parallellt som vissa politiker tillskriver Norrland betydelse med 

grund i en föreställning att området kan dö ut på grund av bränsleskatter, så betonar andra 

politiker statens exploatering av naturen som problematiskt och menar att staten redan gjort 

Norrland till ett offer. Utöver att politikerna på detta sätt motsätter sig föreställningen att 

Norrlands betydelse och värde finns i dess produktionspotential, blir det tydligt att det finns 
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en generell föreställning om att Norrland och dess invånare är under en överhängande risk 

att bli offer. På grund av detta så försöker politikerna göra Norrlands problem till en nationell 

angelägenhet via sammankopplandet av olika subjektspositioner.         

 I den sista logiken, den demografiska, diskuteras Norrlands betydelse utifrån ett fokus på 

demografiska förutsättningar. I samband med detta så tillskriver politikerna Norrland med 

betydelse efter uppfattningar om vad som är, respektive inte är, rättvist. Till skillnad från de 

tidigare diskurserna, den ekonomiska och den miljömässiga, så tenderar politikerna 

argumentera för Norrlands betydelse med grund i ett skillnadsgörande. Parallellt som 

politiker från Stockholm framhäver Norrlands eftersatta situation som en konsekvens av 

norrlänningarnas ”lata” livsstil, så menar politiker från Norrland att de sämre 

förutsättningarna kommit till följd av rikspolitikers favorisering av urbana områden. Genom 

de två synsätten så tillskrivs Norrland betydelse i form av dess problematiska situation, 

varför diskussionen kretsar kring en fråga om ansvar.            

 Vad säger då dessa diskurser om Norrland som plats? Vilka gemensamma nämnare har 

de och hur kan de olika betydelserna påverka föreställningar om Norrland? Oavsett vilken 

diskurs politikerna reproducerat i talet om Norrland så är det tydligt att området ofta 

relateras till ekonomiska frågor. Vare sig det handlar om naturresurser, miljösatsningar eller 

demografiska förutsättningar så tenderar politikernas argument att kontras eller förstärkas 

utifrån dess föreställda effekter för den svenska ekonomin. Även om det verkar finns en stark 

föreställning som kopplar samman Norrland med ackumuleringen av kapital, så finns det 

många exempel på där politiker diskuterar kostnader i relation till området.     

 Detta leder i sin tur till frågan om varför ekonomifrågor genomsyrar diskussionen om 

Norrland. För att svara på denna fråga så blir relevant att ta hänsyn till den sociala logik jag 

redogjorde för i det inledande kapitlet av uppsatsen, nämligen politikens logik. Politikens 

logik kan förklaras som de normer och osynliga regler som indirekt styr och påverkar hur en 

politiker bör tala och bete sig i rollen och praktiken som politiker (jfr Glynos & Howarth, 

2007: 137ff). I den praktik som utgör det politiska arbetet så finns det vissa arbetsuppgifter 

som förväntas ingå i politikernas arbetsbeskrivning. Kortfattat förklarat så finns det en 

förväntan att politiker ska påverka och utöva sitt inflytande över olika offentliga 

beslutsprocesser, inklusive frågor rörande budget, satsningar och fördelning av resurser. På 

grund av detta så är det inte konstigt att politikerna ofta diskuterar Norrland utifrån frågor 

beträffande ekonomi.                    

 Som ett resultat av politikens logik så förväntas även politiker ta ställning till olika frågor 

med koppling till fenomen i det svenska samhället. I samband med detta så genomsyras 

politikernas uttalanden ofta av skillnads- eller ekvivalenslogiker. I likhet med Laclaus 

logikbegrepp så tar politikerna antingen avstånd ifrån eller identifierar sig med olika 

händelser, grupper, personer eller platser (jfr Laclau & Mouffe, 2008:187ff). På grund av 
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detta så synliggör politikernas uttalanden olika subjektspositioner som allmänheten kan välja 

att identifiera sig med. Eftersom det i samhället verkar finnas en vedertagen föreställning om 

att pengar är viktigt och positivt så kan politikernas förslag för ackumulering av kapital ses 

som ett försök till att säkra pengar till de områden som politikerna representerar.   

 Genom att framhäva det egna områdets situation genom medierna så kan politiker mana 

till ett större pengatillskott för det egna verksamhetsområdet. I och med att materialet visat 

på att politiker ofta använder sig av en skillnadslogik i sina argument så fungerar dessa även 

förstärkande av olika platsföreställningar. Det allra tydligaste skillnadsgörandet i denna 

studie är det sätt som landsbygden, glesbygden och Norrland skildras som rurala områden i 

jämförelse med de urbana storstäderna och Stockholm. Utöver att detta leder till en 

föreställning om platserna som ett binärt motsatspar, så leder politikernas retorik till en grov 

generalisering av Norrland. Området har en areal på nästan två tredjedelar av Sveriges totala 

yta och är en landsdel med 54 kommuner med olika geografiska samt demografiska 

förutsättningar. Trots att det kan finnas massiva skillnader mellan såväl kommuner som län 

och landsting i området, så leder politikernas oproblematiserade reproduktion och 

användning av metonymierna ”Norrland”, ”landsbygd” och ”glesbygd” till en föreställning att 

hela området är ruralt.                     

 I och med att Norrland ofta framställts som ett problematisk, döende och exploaterat 

område i det samlade materialet så leder detta till att hela Norrland, från Gävle till Kiruna, 

från kust och inland till fjällen, representeras som ett problem och offer. Trots det 

obestridliga faktumet att många inlandskommuner faktiskt har en minskande befolkning så 

är problematiken inte på något sätt applicerbart på alla kommuner och städer i landsdelen. 

Inom alla de län som utgör ”Norrland” finns det en mängd olika städer, orter och bygder som 

alla har olika demografiska och ekonomi-geografiska förutsättningar, varför det även inom 

dessa gränser kan förekomma platser som betecknas som rurala respektive urbana (jfr 

Eriksson, 2010:94). I samband med Glynos och Howarths förståelse av den politiska och 

fantasmatiska logiken så går det att förstå politikernas syfte att tala om Norrland via termer 

som döende, problematiskt och offeriserat. Politikernas föreställda katastrofscenarion driver 

vidare politikernas framställning av området eftersom det kan leda till opinion beträffande 

frågan. Detta kan dock även vara problematiskt.  Om Norrland enbart representeras som ett 

utsatt område med katastrofen hängandes runt hörnet, så kan en ifrågasätta hur attraktiv 

platsen faktiskt  för potentiella inflyttare, investerare eller företag.        

 Det är mot bakgrund av denna typ av representation som politikernas syfte med att göra 

Norrlands problem till en nationell angelägenhet blir tydlig. Genom att framhäva Norrlands 

problem som Sveriges problem så konstruerar politikerna en koppling mellan olika 

subjektspositioner i ett försök att förändra den nuvarande ordningen. Kortfattat förklarat, om 

Norrland dör, så dör Sverige, varför Norrlands situation är Sveriges situation. 
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Kulturgeografen Doreen Massey skriver i boken Space, Place and Gender att platser och rum 

både är och blir konstituerade av de sociala relationer och berättelser som existerar inom 

dem, varpå platser alltså kan ses som sociala relationer (Massey, 1994:2). Eftersom Norrland 

är en del av Sverige, så bör Norrland i sin helhet ses som en politisk och nationell 

angelägenhet. Norrland är inte Norrland utan dess invånare. Det är invånarna i Norrland och 

i hela Sverige som via praktiken att tala om samt leva och vara verksamma i Norrland som i 

sin tur konstruerar Norrland.                  

 För att summera så konstrueras alltså Norrlands betydelse via det sätt som människor 

talar, förhandlar och utbyter förståelser om Norrland i samtalen om Norrland. En plats 

betydelse varierar således beroende på social, kulturell, relationell kontext. Med detta sagt så 

bör det dock noteras att jag på intet sätt menar förminska Norrlands eller norrlänningarnas 

kulturella arv och historia. Det går inte att bortse från faktumet att den svenska statens 

kolonialisering av området påverkat Norrlands utveckling, dess folk, dess natur eller de 

geografiskt placerade bosättningsorter som idag utgör Norrlands städer, byar och bygder (jfr 

Westin & Olsson Spjut, 2009:224ff). Med Kiruna som exempel så berättar idéhistorikern 

Fredrick Backman hur det i Kiruna,  en plats som började som ett område för samernas 

renskötsel, hittades järnmalm, varför detta blev startskottet för statens brytning i området 

(Backman, 2015:2-6). Även om detta är en oerhört förenklad skildring av de processer som i 

framtiden skulle leda till ortens karaktärisering som en gruv- och rymdstad så visar exemplet 

på hur det i det förflutna finns sociala och politiska relationer som påverkar maktförhållandet 

mellan olika platser.                  

 Föreställningen om att Norrland exploaterats kan alltså vara grundad i historiska 

händelser. På grund av detta så kan politikernas reproduktion av olika platsbundna 

subjektspositioner som ”norrlänning” vara ett försök till få staten att erkänna ett ansvar i 

frågan. Statsvetaren Benedict Anderson skriver i boken Den föreställda gemenskapen att 

invånare i en nation kommer under sin livstid att enbart möta, se och tala med en minoritet 

av den övriga befolkningen (Anderson, 2005:21). Trots detta så lever invånarna med en 

upplevelse av att dem är en del av en större gemenskap i form av en nation eller som i detta 

fall landsdelen Norrland. Om tillräckligt många personer identifierar sig med 

subjektspositionen norrlänning i sammanhanget så kan det leda till att staten försöker 

åtgärda det diskuterade problemet.                

 Även om det förflutna inte går att ändra på, så är det förflutna ständigt närvarande i det 

samtida politiska rummet. På grund av detta så kommer frågan om ansvar i relation till 

Norrland även fortsättningvis aktualiseras av politiker både i och utanför landsdelen. 

Eftersom att de sociala logikerna i likhet med Glynos och Howarths teori utgör diskussionens 

normaltillstånd så kommer detta normaltillstånd att både produceras, reproduceras och 

utmanas. Även om studien visat att Norrlands eftersatta situation tenderar att uttryckas i 
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form av vad som har hänt i det förflutna, vare sig det handlar om exploatering eller 

urbanisering, så behöver inte artikuleringen av det förflutna innebära att det ska åtgärdas. 

Det är omöjligt att gå tillbaka i tiden och stoppa processerna från att hända, varför 

aktualiseringen av frågorna snarare handlar om framhävandet av nya perspektiv. Genom att 

se tillbaka på vad som har hänt, vilken framtid det lett till samt vilka kollektiva identiteter 

som varit i spel så kan Norrlands framtid diskuteras mer nyanserat. Oavsett om den politiska 

diskussionen om Norrland sker bakom stängda dörrar i riksdagshuset eller via ljuset från 

nättidningen på surfplattan så kommer dessa ha effekter för Norrland som en social, kulturell 

och relationell plats. Även om Norrlands betydelse konstrueras via alla de olika utsagor och 

praktiker som sker i samhället så har politikerna i form av sina maktpositioner en större 

möjlighet att påverka områdets utfall. Det är dock här som människor har ett ansvar i att 

reagera. Om inte diskurserna eller föreställningarna utmanas så kan den mest dominanta 

politiska diskursen styra platsens framtid och utfall.             

 Mot bakgrund av detta så efterlyser jag själv som norrlänning (samt f. d luleåbo, umeåbo, 

finsk, svensk med mera), en mer nyanserad debatt och diskussion om området, varpå jag 

börjar med att kritisera begreppet ”Norrland”. Att representera 60 procent av Sveriges 

landyta samt 12 procent av Sveriges befolkning som en homogen och enhetlig grupp med 

samma förutsättningar är en generalisering som inte är till nytta för någon. Bara för att solen 

skiner i Gävle, så behöver den inte skina i Kiruna.  
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Sammanfattning 

 

 

Denna uppsats syfte har varit att undersöka hur politiker producerar, reproducerar och 

utmanar föreställningar om Norrland via de rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter samt Svenska Dagbladet. Med ett material bestående av 60 nyhets -samt 

debattartiklar så har materialet analyserats efter den diskursteoretiska analysmetoden The 

logics approach, även kallat logikperspektivet. Studien har visat att politiker tenderar att 

producera, reproducera och utmana föreställningar om Norrland utifrån tre vedertagna 

diskurser och sociala logiker.                  

 Den första diskursen vid namn Den ekonomiska logiken tillskriver Norrland betydelse via 

dess ekonomiska produktionspotential. Även om det inom diskursen finns ett flertal olika 

föreställningar om hur och vad som leder till ekonomisk tillväxt så domineras diskursen av 

en föreställning om Norrland som rikt på naturresurser. I den andra diskursen vid namn 

Miljölogiken tillskriver politikerna Norrland betydelse utifrån klimat, miljö och natur. I 

samband med detta synliggörs föreställningar om att Norrland både är och kommer att bli 

offer på grund av bland annat olika miljöpolitiska förslag. I den tredje diskursen Den 

demografiska logiken så tillskrivs Norrland betydelse utifrån det faktum att området är en 

del av Sverige. Trots att diskussionen i avsnittet främst kretsar kring vad som är respektive 

inte är en rättvist i relation till platsers demografiska förutsättningar så synliggörs 

föreställningar om Norrland som ett problematisk, utdöende och bortprioriterat område.  

 Sammanfattningsvis så reproducerar politikerna föreställningar om Norrland som 

problematiska utifrån diverse föreställda katastrofscenarion. Genom att både framhäva 

problemen i Norrland som en nationell angelägenhet samt beskylla urbaniseringen så 

försöker politikerna förändra rådande och förestående situationer. På grund av detta så leder 

generaliseringen av de norrländska kommunerna till att de föreställda framtidsvisionerna gör 

Norrland till en rural plats. 
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