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Abstract 

The essay is an analysis of the ideas about problems and possibilities concerning the 

northern region in Sweden, as presented and discussed by authors and journalists 

Ludvig Nordström and Po Tidholm, in their books Norrland i stöpsleven (1937) and 

Norrland (2014).  

The essay draws on theoretical concepts such as center and periphery, Orientalism, 

progress, as understood by Bernt Skovdahl, and Nietzsche’s notion of ressentiment, as 

employed by Wendy Brown.    

The essay offers a discourse analysis of the representations and images of Norrland that 

the authors present in their works.  

Nordström portrays Norrland as a region with a bright future, predicated on its 

inhabitants’ capacity to improve their primitive mentality and start acting as 

entrepreneurs in the industrial age.  

Tidholm, though, is much more pessimistic: with bitterness and resignation, he sees a 

region that no one no longer cares about and where the people suffer from inferiority 

complex.   

In a comparison between the two authors three main themes are identified and 

developed. These are: utopia and dystopia, development and decline, and center and 

periphery.  

The essay concludes that Nordström’s and Tidholm’s views are historically conditioned. 

Nordström’s texts reflect notions of progress typical of modernity, whereas, produced in 

an era when all grand narratives have lost their credibility, Tidholm’s texts fail to 

imagine any potential alternatives to the situation he laments.  
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Inledning 

Under de senaste åren har frågor rörande landsbygden blivit mer aktuella än på länge. 

Det har visats tv-program på temat om skillnader mellan olika regioner i detta avlånga 

land – där landsbygden oftast står som förlorare. Olika mediedebatter har förts, bland 

annat, kring nedläggningar av sjukhus och lokalredaktioner och koncentreringen av 

resurser till storstadsregionerna.  

Den skarpa skiljelinjen mellan land och stad är i dag ett globalt fenomen. I 2016 års 

presidentval i USA, Brexit-omröstningen i Storbritannien, årets franska presidentval, 

liksom i det senaste riksdagsvalet här i Sverige, kunde man efter omröstningarna se att 

den största skiljelinjen när det gäller hur människor röstade gick mellan just land och 

stad. 1  Den här skiljelinjen har blivit skarpare i takt med urbaniseringen, som 

intensifierades genom den industriella omvandlingen.  

År 2007 var det år då det för första gången, i världen sett, bodde fler människor i städer 

och tätorter jämfört med på landsbygden.2 I dag fortsätter städerna i världen ”att växa i 

raskande fart och FN uppskattar att fram till 2050 kommer det bo ytterligare 2,4 

miljarder människor i stadsområden runt om i världen.”3 

I Sverige passerades den demografiska brytpunkten, då det blev fler människor boendes 

i städer jämfört med på landsbygden, redan på 1930-talet. 4 Man brukar säga att 

urbaniseringen i Sverige gick väldigt fort. Vid mitten av artonhundratalet, då den 

                                                        
1 Lina Bjerke, Håkan Henrikson, ”Debattinlägg”, Sydsvenskan, 22/3 2017, 
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-22/nar-vi-nu-ser-den-klyfta-som-vaxt-fram-mellan-stad-och-land-
finns-det-anledning-for-oss-att-vara-sjalvkritiska [hämtad 2017-08-14]. 
2 Jerker Moström, ”Världens städer växer allt snabbare”, Statistiska Centralbyrån, 10/10 2013, 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer-allt-snabbare/, [hämtad 2017-05-
17].  
3 United Nations Association of Sweden (Svenska FN-förbundet),”Världskoll”, ”Global utveckling 1990 – 
i dag”, http://varldskoll.se/global-utveckling/, [hämtad 2017-05-17].   
4 IVA-projektet Framtidens goda stad, Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser, 2017, finns att 
ladda ned som PDF-fil via IVAs hemsida: www.iva.se, s. 9.  

https://www.sydsvenskan.se/2017-03-22/nar-vi-nu-ser-den-klyfta-som-vaxt-fram-mellan-stad-och-land-finns-det-anledning-for-oss-att-vara-sjalvkritiska
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-22/nar-vi-nu-ser-den-klyfta-som-vaxt-fram-mellan-stad-och-land-finns-det-anledning-for-oss-att-vara-sjalvkritiska
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer-allt-snabbare/
http://varldskoll.se/global-utveckling/
http://www.iva.se/
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industriella omvandlingen tog fart, bodde tio procent av den svenska befolkningen i 

städer. I dag bor nästan 90 procent i tätorter.5  

Den här skiljelinjen har i dag mer karaktären av en klyfta. En klyfta som har visat sig 

medföra konsekvenser för människor och samhälle – både globalt och i Sverige. Men 

redan 1938, en tid då urbaniseringen i västvärlden hade nått nya rekordnivåer, skrev 

Louis Wirth om urbaniseringens omvälvande förändringar i alla aspekter av människors 

liv och att det därför är av nödvändighet att studera skillnaderna mellan det rurala och 

det urbana för att försöka förstå och hantera några av de viktigaste samtida sociala 

problemen.  

 

The pursuit of this interest is an indispensible prerequisite for the comprehension and possible 

mastery of some of the most crucial contemporary problems of social life since it is likely to 

furnish one of the most revealing perspectives for the understanding of the ongoing changes in 

human nature and the social order.6 

 

Även i Sverige uppmärksammades de intensifierade skillnaderna mellan det rurala och 

det urbana vid den här tiden. Samma år som Wirth skrev sina ord gjorde författaren och 

journalisten Ludvig Nordström en reportageresa genom den svenska landsbygden för 

att studera bostadsförhållandena. Hans erfarenheter publicerades i boken Lort-Sverige 

där han skriver om all den lort, fysisk så väl som andlig, som han finner i överflöd – och 

främst på landsbygden.7  

 

                                                        
5 Kommentar: Tätorter är ett begrepp som kan vara lite svårt att definiera, enligt IVA har definitionen 
förändrats flera gånger, men enligt svensk statistik handlar det om ett område som bebos av minst 200 
människor med högst 200 meter mellan husen. IVA, s. 10. 
6 Louis Wirth, ”Urbanism as a way of life”, i The American Journal of Sociology, Vol. 44, No. 1 (1938), finns 
som PDF-fil: 
http://choros.epfl.ch/files/content/sites/choros/files/shared/Enseignement/Sciences%20de%20la%20
ville/11-12/Wirth%20-%20Urbanism.pdf [hämtad 2017-08-14], s. 2.  
7 Isacson Maths, Industrisamhället Sverige – Arbete, ideal och kulturarv, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 212ff.  

http://choros.epfl.ch/files/content/sites/choros/files/shared/Enseignement/Sciences%20de%20la%20ville/11-12/Wirth%20-%20Urbanism.pdf
http://choros.epfl.ch/files/content/sites/choros/files/shared/Enseignement/Sciences%20de%20la%20ville/11-12/Wirth%20-%20Urbanism.pdf
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Ofta kan områden i Sverige utanför storstäderna slarvigt definieras som landet. Ordet får 

representera lands- och glesbygd. Men även begreppet Norrland används ofta slarvigt. 

Det blir ofta synonymt med lands- och glesbygd. Eller allt som är norr om Uppsala. Den 

där regionen som är stor, mörk och kall, långt där uppe eller där borta.  

Norrland är en region som utgör nästan sextio procent av Sveriges totala yta. Norrland 

är ett begrepp. Det är ett problematiskt begrepp, men också en problematisk region. I 

över hundra år har epitetet ”Norrlandsfrågan” cirkulerat i kontroverser rörande 

landsändans existens, identitet och framtid. Men från början var det namnet på en 

debatt i Sveriges riksdag vid sekelskiftet 1900.8 Som en del av det faktum att 

landsbygdsfrågor har blivit aktuella har även Norrlandsfrågan återaktualiserats. Även 

om den ursprungligen kom ur en debatt rörande skogsnäringen så har den aldrig bara 

handlat om det. Den har från början handlat om den industriella omvandlingen, om 

urbanisering, om makt, förtryck, marginalisering och om kolonialisering. Den har 

handlat om existens, representation och identitet.  

Så verkar det även vara idag när Norrland debatteras i svenska medier eller diskuteras i 

olika tv-program. Hösten 2016 visades tv-serien ”Resten av Sverige” på Sveriges 

Television. I den reser journalisten och författaren Po Tidholm runt i lands- och 

glesbygd, så gott som bara i Norrland, och frågar sig hur det kan vara så tyst när ett land 

faller isär. Tidholm tycker sig se att hela Sverige utanför storstäderna förvandlas till ett 

enda stort Norrland – en plats man har slutat att räkna med.  

Serien utlöste en mängd kritiska röster som menade att Tidholm återupprepade en 

välanvänd vänsterretorik.9 Att det finns en problematik höll dock de flesta kritiker med 

                                                        
8 Sverker Sörlin, Anders Öckerman, ”Svensk skogshistorisk forskning, skogslagstiftning och 
arkivvägledning”, 2012, finns som PDF-fil på www.ksla.se, [hämtad 2017-08-14], s. 34ff.  
9 Se bland andra: Karin Jonsson, Katarina Östholm, ”Gediget, men onyanserat av Po Tidholm om 
landsbygdens villkor”, Sundsvalls Tidning, 27/9 2016, http://www.st.nu/kultur/gediget-men-onyanserat-av-
po-tidholm-om-landsbygdens-villkor, [hämtad 2017-04-19], Tove Lifvendahl, ”Resten av bilden”, Svenska 
Dagbladet, 15/10 2016, https://www.svd.se/resten-av-bilden, [hämtad 2017-04-19], Sekine Madon, 
”Landsbygden är inte enbart vänster, SVT”, Expressen, 7/10 2016, 
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/landsbygden-ar-inte-enbart-vanster-svt/, [hämtad 2017-

http://www.st.nu/kultur/gediget-men-onyanserat-av-po-tidholm-om-landsbygdens-villkor
http://www.st.nu/kultur/gediget-men-onyanserat-av-po-tidholm-om-landsbygdens-villkor
https://www.svd.se/resten-av-bilden
http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/landsbygden-ar-inte-enbart-vanster-svt/
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om, men de tyckte att Tidholm fokuserade enbart på det negativa och att han därmed 

cementerade ”bilden av landsbygdens förfall”.10  

Debatten kring Tidholms serie visar på frågans aktualitet i dag. Eller så har frågans 

närvaro aldrig mattats av egentligen, kanske har det varit en ständig fråga under de 

senaste hundra åren. Den där Norrlandsfrågan.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Ludvig Nordström, född och uppvuxen i Härnösand, är nog för en del allra mest 

förknippad med just Lort-Sverige – ”reportaget från Sveriges baksida”11. Om Lort-Sverige 

inte ger några associationer så kanske smeknamnet ”Lubbe” gör det, men enligt 

Fagerstedt och Sörlin har det ”inte skrivits särskilt mycket om” Nordström även om han, 

enligt dem, har haft stor betydelse för Sverige genom sin dröm – som också blev 

verklighet. 

 

Tidigare och tydligare än någon annan förutsåg han det moderna Sveriges identitet. Han hyllade 

den framväxande industristaten byggd på fredligt samarbete. Det som av en beundrande 

omvärld skulle döpas till ”den svenska modellen”. 12 

 

Den där svenska modellen är kanske inte lika aktuell i dag, den har förmodligen redan 

sett sina bästa dagar och har blivit kraftigt ifrågasatt. Bilden ”av Sverige som ett 

föredöme för den övriga världen är inte längre gångbar”13, och därmed är det lätt att 

tänka att Nordström inte skulle vara aktuell i dag. Men det är intressant att fråga sig vad 

                                                                                                                                                                             
04-19], Martin Mederyd Hårdh, ”Maud Olofssons attack mot SVT-satsningen: ’Socialism’”, Aftonbladet, 
30/9 2016, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23621839.ab, [hämtad 2017-04-19].  
10 Jonsson, Östholm, Sundsvalls tidning 27/9 2016.  
11 Fagerstedt Otto, Sörlin Sverker, Framtidsvittnet – Ludvig Nordström och drömmen om Sverige, (Malmö: 
Carlsson Bokförlag, 1987), s. 14.  
12 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 8.  
13 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 8.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23621839.ab
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det var som Nordström såg och ville för sitt Norrland. Nordström hade en idé för 

landsändan, han hade förslag på lösningar för de problem han såg i sin samtid och dessa 

är intressanta att studera närmare liksom frågan om vad som hände längs vägen med 

hans idéer.  

 

Nordström ägnade en stor del av sitt liv ”åt att göra Norrland känt för övriga Sverige”14 – 

närmare fyrtio år – och under det decennium som ledde fram till 1937 såg han ”hur en 

djupgående förvandling”15 trädde in i den stora landsändan. Denna förvandling ville han, 

med hjälp av sina reportage, upplysa den svenska befolkningen om. 

 

I vår egen samtid är Po Tidholm någon som i sitt arbete fokuserar på just problem och 

möjligheter för Norrland. Liksom Nordström är han född och uppvuxen i landsändan. De 

var och är båda författare och journalister och de har båda genomfört reportageresor 

genom regionen för att söka svar på sina frågor om problem och utmaningar för 

Norrland. Så långt kan de sägas vara varandras motsvarigheter. Men vad gäller synen på 

regionens problem och möjligheter hade och har de olika inställningar och synsätt. 

   

Tidholm är född och uppvuxen i Arbrå i Hälsingland och började som ung att jobba som 

journalist i Stockholm. Han kom med tiden allt mer att intressera sig för frågor som 

rörde Norrland och ju mer han insåg hur skev mediebevakningen var av landsändan, 

desto mer intresserad blev han. I dag bor han i Hälsingland igen och ”turnerar flitigt som 

föreläsare där han diskuterar glesbygd, global ekonomi, stadsutveckling och 

Norrlandsfrågan.”16  

 

                                                        
14 Nordström Ludvig, Norrland i stöpsleven – Fem radioföredrag av Ludvig Nordström, (Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag, 1938), s. 6 
15 Nordström 1938, s. 5. 
16 ”Po Tidholm”, Teg Publishing, http://www.tegpublishing.se/af/po-tidholm/, [hämtad 2017-08-01]. 

http://www.tegpublishing.se/af/po-tidholm/
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I denna studie är jag intresserad av att titta på hur ovan två nämnda Norrlandsskildrare 

framställer Norrland som idé och hur de formulerar problem och möjligheter för 

regionen. Jag är dessutom intresserad av att undersöka hur deras olika framställningar 

passar in i sina respektive samtider.  

För att göra detta har jag läst Nordströms Norrland i Stöpsleven och Tidholms Norrland. I 

den tidigare är det år 1937 när Nordström ger sig ut på ett, av Radiotjänst utfärdat, 

uppdrag att ”företa en färd med dess ljudbil uppför Norrlandskusten och göra ett 

radioreportage, i syfte att ge hela landet en snabb-bild av dagens Norrland.”17  

  

I Norrland har Tidholm samlat essäer och reportage publicerade i dagspress och 

magasin mellan 1995 och 2014. Det texterna har gemensamt, förutom att vara skrivna 

av Tidholm, är att de på något sätt representerar Norrland. Tidholm ger i sina texter inte 

bara röst åt människor, platser och fenomen i regionen, utan han nyanserar även bilden 

av den stora landsändan och visar att Norrland, så som platser oftast gör, rymmer en 

myriad av olika röster.  

 

Att jag valde just dessa två verk av Nordström och Tidholm och inte de två tidigare som 

jag tog upp i inledningen handlar om att jag anser att Norrland i stöpsleven och Norrland 

mycket tydligare och bättre fokuserar på just Norrland och undersöker landsändan som 

idé liksom problematiserar fördomar om Norrland och norrlänningar.  

 

Mitt syfte med denna undersökning är således att undersöka Norrland som problem och 

möjlighet hos dessa två Norrlandsskildrare. Därtill är mitt syfte att undersöka hur de 

framställer Norrland och vad detta medför för både regionen och dess invånare.  

För att göra detta har jag formulerat två frågeställningar: 

                                                        
17 Nordström 1938, s. 5.  
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1. Vilka problem och möjligheter ser Nordström och Tidholm för Norrland i sina 

respektive samtider? 

2. Hur representeras Norrland av författarna och vad får dessa representationer för 

betydelse?    

 

 

Teoretiska perspektiv och forskningsläge 

Man brukar säga att det i dag råder ett urbant tolkningsföreträde. Vad som menas med 

det är att i ett maktförhållande mellan land och stad betraktas det urbana som det 

normala, det självklara och till och med det eftersträvansvärda. Det rurala, lands- och 

glesbygd, betraktas som avvikande och egentligen allt det som inte staden är. Dessa 

tankar kommer ur en teoribildning om en territoriell maktordning. Den kan jämföras 

med genusordningen 

 

då det rör sig om maktstrukturer som gynnar en viss grupp av platser och därmed en viss grupp 

av människor. Makt förstås ofta som resurser, men makt kan också handla om möjligheterna att 

sätta dagordningen för vilka frågor som ska diskuteras och vilka beslut som ska tas. Makt kan 

även handla om tolkningsföreträde, om att avgöra vad som är möjligt att ifrågasätta och vad som 

är så normalt att det nästan inte går att benämna.18 

 

Staden anses i dag vara normen och detta medför att både den urbana platsen, men 

också dess invånare, hamnar i en priviligierad position i förhållande till landsbygden och 

de människor som bor där. För att studera det här förhållandet i de framställningar av 

Norrland som Nordström och Tidholm ger har jag funnit det fruktbart att använda mig 

av teori om förhållandet mellan centrum och periferi, på det sätt som Madeleine Eriksson 

                                                        
18 Hemsida för ”härifrån”, ”Den urbana normen och den territoriella maktordningen”, 
http://www.harifran.nu/om/, [hämtad 2017-07-31]. 

http://www.harifran.nu/om/
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använder det i sin avhandling Reproducing a periphery när hon visar på 

representationen av Norrland i svenska medier. 

Från början var teorin utvecklad av marxistiskt inspirerade tänkare för att analysera 

den ojämlika fördelningen mellan länder. Teorin säger att en plats eller region utvecklas 

på bekostnad av en annan plats eller region. 19 Detta är dock något som några svenska 

forskare motsätter sig i en rapport som kom ut tidigare i år.20  

 

I den offentliga debatten påstås ofta att den snabba urbaniseringen under de senaste 

decennierna i Sverige sker på landsbygdens bekostnad. En av de viktigaste slutsatserna i den här 

rapporten är att det är en kraftigt förenklad och till och med delvis felaktig bild av verkligheten. 

Statistik visar att bara en bråkdel av de senaste decenniernas urbana befolkningsökning i 

Sverige beror på avfolkning av landsbygden. Höga födelseöverskott, ökande livslängd och 

inflyttning från utlandet är den egentliga förklaringen.21 

 

Det ska dock påpekas att i rapporten görs en uppdelning mellan tätorter och städer som 

medför att vissa urbana platser i Sverige, som erhåller de privilegier som ett urbant 

centrum gör, i stället anses tillhöra landsbygden. Men i rapporten problematiseras 

dikotomin och rapportförfattarna påpekar att detta är ett förhållande som bör brytas 

och att man i stället ska försöka att få de olika platserna att inse nödvändigheten av att 

samarbeta. Dock är inte mitt syfte med denna uppsats att ifrågasätta vare sig rapporten 

eller urbaniseringens utveckling i Sverige. Det jag intresserar mig för är konsekvenserna 

av urbaniseringen i relation till framställningar och uppfattningar av Norrland.  

 

                                                        
19 Eriksson Madeleine, ”Reproducing a periphery”, (Umeå: Original 2010), s. 23f. 
20 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ”Den urbana utvecklingens drivkrafter och 
konsekvenser”, Rapporter – Framtidens goda stad – Samhällsbyggnad, 22/2-2017, 
http://www.iva.se/publicerat/den-urbana-utvecklingens-drivkrafter-och-konsekvenser/, [hämtad: 2017-
11-02]. 
21 IVA 2017, s. 6.  

http://www.iva.se/publicerat/den-urbana-utvecklingens-drivkrafter-och-konsekvenser/
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I teoribildningen om centrum och periferi förstås plats som socialt konstruerad. För att 

en plats ska bli definierad som en periferi måste den givetvis existera i relation till ett 

centrum. En periferi förklaras genom det den inte är, genom något som den saknar och 

genom att befinna sig långt från centrum. I en svensk kontext associeras periferin med 

lands- och glesbygd, och enligt Eriksson, associeras lands- och glesbygd i Sverige med 

Norrland. 22 

Centrum kan i en svensk kontext vara Stockholm eftersom det är där som Riksdagshuset 

står liksom det är en knytpunkt för de flesta av landets viktigaste företag. Som Eriksson 

påpekar framställs ofta Stockholm och andra stora urbana områden som närande 

medan rurala områden beskrivs som tärande.23  

Periferin kodas ofta som en plats som tillhör en annan tid, inte den som det moderna 

urbana centrumet tillhör.  

 

This notion is used to distinguish not only between different historical periods but also between 

different geographical areas, such as the rural and the urban. This particular understanding 

divides the world in both time and space: Space turns into time, geography into history.24 

 

Enligt Eriksson krävs det att man dekonstruerar dikotomin centrum och periferi för att 

få syn på hur hierarkiska föreställningar produceras och reproduceras och får materiella 

konsekvenser för både plats och människor.25  

 

Eriksson använder sig även av Edward Saids teori om Orientalism när hon analyserar 

framställningar av Norrland. Orientalism är en diskurs som Said formulerar som ett 

tänkande i dikotomier kring vi och de, där den ena sidan är västerländsk och den andra 

utgörs av Orienten. De båda sidorna beskrivs som varandras motsatser, men alltid till 
                                                        
22 Eriksson 2010, s. 24.  
23 Eriksson 2010, s. 24.  
24 Eriksson 2010, s. 25.  
25 Eriksson 2010, s. 25.  
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västvärldens fördel. Västvärlden utmålar Orienten som dess sämre version för att 

rättfärdiga sin egen maktposition och sitt maktmissbruk.26 För att kunna förstå hur 

platser systematiskt produceras i ett tänkande av vi och de, menar Said att man bör 

förstå Orientalism som en diskurs. Det är, enligt honom, både den diskurs som leder 

fram till kolonialisering liksom den postkoloniala diskurs som efter själva 

kolonialiseringen fortsätter att rättfärdiga förtryck och marginalisering. 27  Liksom 

Orienten har hjälpt till att definiera Europa har alltså Norrland, enligt Eriksson, varit 

behjälplig i konstruktionen av en motsatt idé om Sverige. Eriksson använder sig av 

begreppet othering – ni är allt det som inte vi är och tvärtom – för att visa på den här 

processen. 28 

Det som blir speciellt i fallet med Norrland är ju att den andra som målas upp finns inom 

samma nation. För att problematisera en sådan produktion av den andre använder 

Eriksson ett begrepp som har vidareutvecklats från Saids Orientalism: internal 

orientalism. Det syftar alltså till skapandet av ”en rumslig andre” 29 i en nations 

föreställningsvärld.30  

 

I fokus i min undersökning hamnar emellertid också olika bilder av, och idéer om, 

framtid. Bernt Skovdahl skildrar i sin bok Förlorad kontroll det historiska 

framstegstänkandet fram till mitten av 1900-talet. Skovdahl ämnar  

 

utreda bakgrunden till att den teknik- och planeringsoptimistiska framstegstanken, som spelade 

en mycket viktig roll i opinionen decennierna närmast efter andra världskriget, minskat i 

betydelse sedan sjuttio- och åttiotalen.31 

                                                        
26 Eriksson 2010, s. 17ff. 
27 Eriksson 2010, s. 19.  
28 Eriksson 2010, s. 19. 
29 Eriksson 2010, s. 148.  
30 Eriksson 2010, s. 147f.  
31 Skovdahl Bernt, Förlorad kontroll, Den ifrågasatta framstegstanken, (Stockholm: Dialogos Förlag, 2010), s. 12.  
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Framstegstanken har, enligt Skovdahl, sitt ursprung i sjutton- och artonhundratalen, 

men ”återföddes under första hälften av nittonhundratalet och blomstrade under några 

decennier efter andra världskriget.” 32 Framstegstron blev under slutet av 

artonhundratalet mer eller mindre automatisk, ”de fortsatta framstegen uppfattades 

som förankrade i själva världsordningen” 33 , som att de kunde garanteras av 

”människans natur eller en utvecklingens naturlag. När framstegen antas garanterade av 

naturen, blir de också lättare att utgå från att de kommer att ske inom alla områden”34. 

Framstegstänkandet under det sena artonhundratalet bidrog således till att hela den 

mänskliga kulturen, både den materiella och den andliga, inkluderades i en föreställning 

om att allting gick mot bättre tider. Men sedan kom första världskriget som ett hårt slag 

mot den här föreställningen om en civilisationsprocess och blottlade en växande klyfta i 

framstegstanken: människan verkade inte riktigt ha utvecklas i takt med 

naturvetenskapen och tekniken. Framstegstanken blev mer partiell, den blev alltså 

villkorad. 35  

Trots den chock som första världskriget bar med sig så lyckades framstegstron få 

starkare fäste efter det andra världskriget. Enligt Skovdahl därför att den fortsatt starka 

tilltron till den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen sammanfördes med 

förhoppningar om att man med hjälp av samhällsplanering och socialpolitik skulle 

kunna hantera människans mer destruktiva sidor.36  

 

Vad gäller framtidshorisonter och framtidstro i dag använder jag i min undersökning 

Wendy Browns kritiska tänkande kring kapitalismens omöjliggörande av en vision om 

en annan framtid. I boken Att vinna framtiden åter påstår hon att den politiska vänstern 
                                                        
32 Skovdahl 2010, s. 55.  
33 Skovdahl 2010, s. 59.  
34 Skovdahl 2010, s. 59f.  
35 Skovdahl 2010, s. 62f. 
36 Skovdahl 2010, s. 74ff.  
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har fastnat i ett melankoliskt tillstånd i en kapitalistisk föreställningsvärld där de lider 

brist på revolutionära horisonter. Vänstern formulerar inte längre någon egen vision om 

ett annat sätt att organisera livet på. I stället är man upptagen av att kämpa för väldigt 

många olika identiteter och frågor samtidigt och i en diskurs av moralism. Med det 

senare menar hon, lite förenklat, att i en besvikelse över sakernas tillstånd har vänstern 

hamnat i en position av vrede, vanmakt eller bitterhet som resulterar i en moralism som 

Brown menar bara blir reaktionär, absolut inte konstruktiv. Hon använder sig av 

Nietzsches begrepp ressentment för att visa på hur dessa känslor håller människor 

fastlåsta i sina identiteter. 37   

Mitt syfte med att använda Brown är inte att diskutera eller kritisera identitetspolitik 

utan snarare att försöka undersöka tesen om kapitalismens omöjliggörande av en tro på 

framtiden och hur detta samverkar med teorier jag har diskuterat ovan där diskursen 

gällande en urban utgångspunkt säger att staden är framtiden.  

 

För att diskutera representationer av Norrland liksom göra mig en förståelse av 

Norrlands roll genom historien har jag använt mig av litteratur som behandlar 

landsändan på olika sätt.  

I sin avhandling Framtidslandet – debatten om Norrland och naturresurserna under det 

industriella genombrottet skriver Sörlin om hur Norrland fick stå som en projektionsyta 

för den industriella omvandlingens framtidsvision i Sverige. Med hjälp av 

naturresurserna skulle ett välfärdsland skapas och göra Sverige till ett föregångsland 

och med hjälp av Sörlin har jag kunnat ge en bakgrund och kontext till det Norrland som 

Nordström och Tidholm verkade och verkar i.  

 

Maths Isacson har med sin bok, Industrisamhället Sverige - Arbete, ideal och kulturarv, 

hjälpt mig i denna undersökning med att ge inblickar i det svenska industrisamhällets 

                                                        
37 Brown Wendy, Att vinna framtiden åter, (Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2008), s. 99ff.  
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utveckling och värderingar. Isacson fokuserar på, vad han kallar, den högindustriella 

epoken (från tidigt 1930-tal till början av 1980-talet) och visar på hur industriföretagen 

blev normbildande i det svenska samhället och vilka konsekvenser detta medförde för 

både fysisk miljö och människors sätt att tänka.   

 

I boken Framtidsvittnet skildrar Otto Fagerstedt tillsammans med Sörlin Nordströms liv. 

De berättar om hans författarskap, hans livsgärning och hans samtida Norrland. Boken 

har varit behjälplig i strävandet efter att få en tydligare bild av Nordström, liksom andra 

blickar på hans gärning och produktion än bara Nordströms egna.  

Vad gäller det samma om Tidholm så finns det, i och med att han är samtida med mig 

själv och ännu verksam, har jag under en längre tid kunnat följa honom och hans tankar i 

olika texter liksom andra artefakter.  

 

Boken Brännpunkt Norrland kom ut tidigare i år, skriven av författare verksamma vid 

Umeå Universitet och sammansatt av redaktörerna Anders Öhman och Bo Nilsson. I de 

olika texterna problematiseras olika framställningar av Norrland i dag. Boken gavs ut 

medan jag jobbade med denna studie och har bidragit med intressanta infallsvinklar på 

representationer av Norrland liksom historisk fakta om landsändan och kanske allra 

mest styrkt uppfattningen om Norrlandsfrågans aktualitet i dag.   

 

 

Material, metod och avgränsningar 

Med utgångspunkten att jag ville fokusera min undersökning på konflikten mellan det 

rurala och det urbana började mitt letande efter lämpligt material. Po Tidholm och hans 

serie ”Resten av Sverige”, som visades i Sveriges Television hösten 2016, dök tidigt upp 

som ett rimligt alternativ eftersom serien tog upp diskursen om en urban norm och 

visade på hur svensk lands- och glesbygd riskerar tyna bort. Med tiden styrdes dock min 
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bana mer och mer in på Norrland. Plötsligt upptäckte jag att det var Norrland jag läste 

och skrev om – om än i egenskap av lands- eller glesbygd. Således föll mitt val på Po 

Tidholms bok Norrland där hans texter tar upp liknande, och många gånger samma, 

frågor som i tv-serien, men hela tiden med ett fokus på Norrland.  

Att jag slutligen valde Ludvig Nordström och Norrland i stöpsleven handlar om att jag 

fann honom vara någon som hade gjort det Tidholm nu gör, att de i sina roller som 

författare och journalister båda strider väldigt ogenerat utifrån sin övertygelse och, 

verkar fokusera all sin kraft på att kämpa för Norrlands existens och framtid.  

Givetvis är det relevant att invända att jag eventuellt har gjort det lätt för mig när jag har 

valt att jämföra en som vurmar för industrier och progressiv utveckling med en 

moderniseringskritiker och nostalgiker. Men jag tänker och hoppas att deras olika 

förhållningssätt kan säga något intressant om deras respektive tidsvillkor och regionen.  

 

I det empiriska materialet har jag letat efter problem och möjligheter som Nordström 

och Tidholm ser för Norrland. Jag har också undersökt hur de framställer Norrland och 

vad detta får för betydelse för landsändan och dess befolkning. Utifrån deras verk har 

jag sedan identifierat tre övergripande teman som jag har placerat in de olika idéerna 

och problemformuleringarna i och gjort en jämförande analys dem emellan. De tre 

teman jag har identifierat döpte jag till: utopi och dystopi; utveckling och avveckling, och 

slutligen; centrum och periferi.  

 

Utöver mitt empiriska material har jag använt mig av litteratur som behandlar de 

teoretiska perspektiven jag skrev om tidigare.  

Madeleine Erikssons avhandling Reproducing a periphery använder jag för att diskutera 

tankegångar kring centrum och periferi liksom för att presentera och diskutera 

postkolonial teori om Orientalism, othering, och internal orientalism.  
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För att diskutera framtidsperspektiven i mitt empiriska material tar jag hjälp av Bernt 

Skovdahl och hans tankar i Förlorad kontroll kombinerat med Wendy Browns teori om 

kapitalismens omöjliggörande av framtidsvisioner i boken Att vinna framtiden åter.  

I tillägg till dessa så har jag använt mig av olika artiklar eller andra texter från internet 

som jag har funnit relevanta för min undersökning.   

 

Min undersökning är i första hand prövande och undersökande, men jag ser det som att 

jag närmast arbetar diskursivt analytiskt. Diskursbegreppet är inte helt oproblematiskt 

att definiera, men jag ska här försöka redogöra för min användning av det. Begreppet 

kan förklaras som ett definitivt sätt att tala om, förstå, beskriva och förhålla sig till sin 

omvärld. ”Det handlar om språkliga mönster som ’dikterar’ såväl tänkande som 

handling. Diskurser är konstruerade och har ingen essens; de är föränderliga och under 

ständig konstruktion.”38  

Diskurser är således meningsskapande, de  

 

bygger på en uppsättning regler som legitimerar och fastställer betydelse, kunskap och 

auktoritet. En diskurs och dess beståndsdelar har en betydelse som bestäms utifrån dess 

relation till andra diskurser, vilket gör diskurser dynamiska. Denna dynamik skapar också 

begränsningar av vad som är möjligt för diskurser; vilka yttranden som är accepterade 

definieras av diskursens relation till en annan diskurs.39 

 

                                                        
38 Lisa Moraeus, Kjerstin Klæboe, Att definiera mångfald – governmentality som diskursivt ramverk för hur begreppet 
mångfald används i policydokument, Internationell migration och etniska relationer, Malmö Högskola, 2006, 
https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6352/moraeus_klaebo.pdf?sequence=1, [hämtad 2017-
08-13], s. 7.  
39 Therese Svensson, Den urbana normen – En intersektionell diskursanalys av planeringens föreställningar om stad och 
landsbygd i Skåne, Lund och Östra Göinge, Kandidatuppsats i Samhällsgeografi, Lunds Universitet, 2015, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5436166&fileOId=5436167, 
[hämtad 2017-08-13], s. 8. 

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/6352/moraeus_klaebo.pdf?sequence=1
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5436166&fileOId=5436167
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Diskurser består alltså av kunskap som har förhandlats fram och blivit till något som 

uppfattas som sanning. Inom en bestämd diskurs konstrueras en ”uppfattning om vissa 

handlingar som naturliga, medan andra anses falla utanför normen och framställs som 

otänkbara.”40 Det kan således vara svårt att föreställa sig andra uppfattningar eller en 

annan verklighet.  

Michel Foucault är den som oftast förknippas med diskursbegreppet. Att arbeta med 

diskursanalys innebär att man fokuserar på och skildrar olika framställningar och 

utsagor, som representerar sociala praktiker, och hur dessa tar sig uttryck.41 

Min strävan med denna undersökning har varit att försöka avtäcka diskurser i de två 

författarnas olika tidsperioder liksom genomföra en diskursanalys av de dominerande 

framställningarna och argumenten som de två författarna framför i sina verk.  

Således är diskursanalys min metod i denna undersökning. I materialet undersöker jag 

hur diskurserna skapas i ”historiskt specifika kunskapssystem färgade av olika 

ideologier.”42 Jag analyserar alltså hur olika språkliga uttryck och mönster skapas och 

vad de för med sig. På så vis kan jag komma närmare en förståelse för ”hur en viss 

representation blir verklighet i ett visst sammanhang och undersöka andra alternativa 

bilders villkor.”43 

 

Att fokusera en undersökning på Norrland kommer givetvis med problem vad gäller 

definition och avgränsning. Begreppet Norrland må vara vedertaget, men än dock är det 

ett problematiskt begrepp. Enligt Anders Öhman kan användningen av begreppet te sig 

”nedlåtande för dem som bor i norra delen av Sverige.”44 Öhman menar att landsändan 

                                                        
40 Moraeus, Klæboe 2006, s. 8.  
41 Svensson 2015, s. 8. 
42 Öhman Anna, ”Diskursordning och hegemoni – Representation av en skola”, Masterarbete i 
specialpedagogik, Utbildningsvetenskap vid Högskolan i Jönköping, finns som pdf: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:752346/FULLTEXT01.pdf, [hämtad 2017-11-02], s. 5.  
43 Öhman 2012, s. 5.  
44 Anders Öhman, ”Det ’egentliga’ Norrland”, i Brännpunkt Norrland, red. Anders Öhman & Bo Nilsson, 
(Umeå: h:ström – Text & Kultur, 2017), s. 120. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:752346/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:752346/FULLTEXT01.pdf
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behandlas på ett helt annat sätt än övriga Sverige när det kommer till svenska medier. 

Norrland klumpas väldigt ofta ihop till ett helt i rubriker eller i löpande text i artiklar.  

 

Det är fullt möjligt att skriva en rubrik med lydelsen ”Norrland blir till vindkraftpark” […] Om 

man tillämpar samma rubriker och uttalanden på övriga Sverige framstår absurditeten 

tydligare: ”Svealand blir till vindkraftpark” […] Att behandla den landsdel som i stort sett täcker 

två tredjedelar av Sveriges yta på ett sådant abstrakt sätt är exempel på en blick som förminskar 

och anonymiserar.45 

 

En anledning till det här är, enligt Öhman, att Norrland historiskt sett alltid setts som en 

landsdel som inte tillhört någon, till skillnad från svearnas eller götarnas riken. Norrland 

har betraktats ”som ett slags oinrett vindsutrymme eller förråd. Det var de norra landen, 

en restkategori, som man kunde använda lite som man ville.”46 

Ibland anses Norrland vara allt norr om Uppsala, medan gränsen andra gånger dras norr 

om Gävle. Vanligast är emellertid att man med Norrland syftar till området norr om 

Dalälven, vilket innebär ungefär sextio procent av landets totala yta. Det är omtvistat 

huruvida de sydligaste landskapen, Gästrikland och Hälsingland, hör till Norrland eller 

inte.  

Landsändan präglas således av en obestämbarhet som ofta är typisk för underordnade 

eller koloniserade områden. Det finns en otydlighet i begreppet som bidrar till en 

okunskap som sedan projiceras på landsändan. Sörlin talar om den norra landsändans 

geografiska konturlöshet och använder i stället Norrland som ett mer mentalt begrepp; 

”föreställningen om något ’annat’ och annorlunda långt uppe i norr.”47 Detta är en 

begreppsdefinition som jag väljer att även använda mig av i min undersökning.  

                                                        
45 Öhman 2017, s. 120.  
46 Öhman 2017, s. 121. 
47 Sörlin 1988, s. 15.  
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För att inte blir alltför repetitiv kommer jag att benämna området på tre olika sätt: 

Norrland, landsändan och regionen. Dessa används givetvis som synonymer.   

 

En sista sak vad gäller avgränsning har egentligen inte att göra med ett medvetet val, 

utan snarare en brist på valmöjligheter. Jag syftar givetvis på att jag rör mig i en 

herrklubb. Mitt empiriska material behandlar två Norrlandsskildrare som båda är män 

och mina teoretiska liksom metodologiska ansatser görs utifrån en skara som domineras 

av män. Ett tråkigt konstaterande är att verk författade av kvinnor som fokuserar på 

Norrland fortfarande är en bristvara. Men jag väljer att se det som en möjlighet för 

vidare efterforskning.    

 

 

Bakgrund 

Den där Norrlandsfrågan, som alltså från början var en debatt i Sveriges riksdag, var 

något förenklat en intensiv och långvarig debatt mellan bolagskritiska och 

industrivänliga röster. Bakgrunden till debatten låg i den snabba ekonomiska 

utvecklingen i Norrland mot slutet av 1800-talet. Plötsligt började man kalla landsändan 

för ett framtidsland och man såg möjligheten till en ny offensiv svensk identitet i den 

industriella omvandlingen tack vare naturresurserna som fanns i regionen. 

Trävaruindustrin och gruvnäringen utvecklades snabbt och kommunikationerna 

förbättrades avsevärt. I det här fanns olika röster och åsikter. Längst ut på ena sidan 

fanns de som bar på ”spirande förhoppningar”48 och hyste full tilltro till all utveckling 

och framgång som industrialiseringen kunde, och skulle, föra med sig. Längst ut på 

andra sidan fanns de som yttrade skarp ”kritik mot industrialismens former och 

följdverkningar.”49 De senare lyfte fram det faktum att många bönder i Norrland hade 

blivit utfattiga på grund av de stora skogsbolagen. Staten hade delat ut betydande 
                                                        
48 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34.  
49 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34.  
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skogsområden till jordbrukare, men sedan när värdet på trä ökade sålde många av dessa 

jordbrukare sin mark till skogsbolag, eller gav dem avverkningsrättigheter på 50 år. 

Många bönder förlorade således sin viktigaste inkomst och ofta använde skogsbolagen 

hänsynslösa metoder. Detta vittnade journalisten Jonas Stadling om i brev skrivna under 

en studieresa i Norrland 1894. Breven publicerades i Aftonbladet och samlades i boken 

Vår irländska fråga. Efter Stadlings brev satte debatten som kom att kallas 

”Norrlandsfrågan” igång på allvar.50 Han skrev om bönder som lurades till att sälja sin 

skog mot brännvin, om ruinerade bönder, avverkningar, ödelagda skogar och förfallna 

gårdar.   

 

Vi stannade ännu några dagar och gästade hos de gästfria och för sin ärlighet och trofasthet 

beryktade storsjöborna […] ingen verkligt utarmad fans ibland dem, tack vare deras 

arbetsamhet och förnöjsamhet med de icke ringa förråd, som funnos att tillgå på äng och myr, i 

skog och mark, i flod och sjö.51  

Detta var förr – innan de för en spottstyfver afhändes sina ofantliga skogar, innan 

trävarubolagen med sin ”civilisatoriska mission” trängt till denna aflägsna del af vårt land. […] 

Hvart än du vänder blicken, möter du samma förödelsens styggelse: stubbar, toppar, här och där 

ruiner efter en timmerkoja. Ingen tjäder skrämmes upp och med kraftiga vingslag flyr bort 

mellan ståtliga tallar, som utgjorde hans hemvist, sällan kvittrar en fågel på våren bland de 

kvarlemnade ensliga träden52. 

 

Stadling och andra på hans sida gjorde inlägg under åren som kom att kallas för den 

”sociala norrlandsdiktningen”53 eller ”indignationslitteraturen”54.  

                                                        
50 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34ff.  
51 Stadling Jonas, Vår irländska fråga, Bref till Aftonbladet från en studieresa genom Norrland, (Uddevalla: 
Bohusläningens Boktryckeri, 1987), s. 61.   
52 Stadling 1987, s. 62.  
53 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34.  
54 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34.  
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Den andra sidan – bolagsopinionen – representerades främst av industrimannen Frans 

Kempe som var initiativtagare till en artikelserie som publicerades i Nya Dagligt 

Allehanda samma år som Stadlings brev publicerades. Kempes artiklar kom även de ut i 

en bok: Uppsatser i den norrländska skogsfrågan. Enligt Kempe var det uppenbart att 

”ekonomiskt rationell skogsskötsel krävde stora ägokomplex och kapitalstarka 

skogsägare samt att Norrlands naturliga förutsättningar för jordbruk var dåliga men att 

de industriella tvärtom var lysande.”55 Kempe använde sig av något som liknade ett 

utvecklingsdeterministiskt argument när han påstod att ”industrialismen skulle utbreda 

sig överallt där den medförde ett effektivare utnyttjande av naturtillgångarna.”56 

Norrlandsfrågan handlade alltså i grund och botten om skog, mark och ägandeskap, men 

på samma gång handlade den om exploatering, ”synen på moderniseringen och den 

industriella omvandlingen i stort.”57  

 

Man brukar säga att den industriella omvandlingen i Sverige inträffade mellan 1870 och 

1920 ungefär. Industrialisering är ett snävare begrepp än modernisering. Det förra 

berör huvudsakligen formerna för produktionen, övergången från en agrar produktion 

av samhällets värden till en produktion i fabriker och med maskiner. Modernisering är, i 

sin tur och åtminstone enligt en västerländsk utvecklingsmodell, ett vidare begrepp som 

också rymmer ”den förändrade samhällsstruktur som följer i dess spår”58, som nya 

former för boende och liv, kommunikationer, förändringar i mentalitet. För 

moderniseringen innebar verkligen stora förändringar för människor, för deras vardag, 

normer och livet i stort. Industrisektorn drog ifrån andra näringar och blev en ledande 

kraft i samhället. Fabriker, industrier och järnvägar byggdes vilket medförde stora 

                                                        
55 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34.  
56 Sörlin, Öckerman 2012, s. 34.  
57 Sörlin, Öckerman 2012, s. 36. 
58 Sörlin 1988, s. 16.  
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synbara förändringar för människor.59 Människor lämnade sina hem och flyttade in till 

industrisamhällen och städer. ”Jordbruket mekaniserades och marknadsorienterades. 

Gamla lagar, normer och värderingar utmanades och ersattes efter hand av nya, eller 

omformades för att bättre passa samtida förhållanden.” 60  

 

Orden ovan är skrivna av Maths Isacson som menar att man kan tala om tiden från 

mitten av 1930-talet fram till omkring 1980 i diskursiva termer som en högindustriell 

epok. Det var industrin som dominerade sätten människor pratade och tänkte på 

eftersom det var den viktigaste ekonomiska sektorn och ”motorn i moderniseringen, 

den som gav politikerna de ekonomiska förutsättningarna för att bygga 

välfärdssamhället.”61   

 

Välfärdssamhället, eller myten om det moderna, Sverige kan således inte särskiljas från 

moderniseringen. Denna bild hänger tätt samman med en nationell identitet om Sverige 

som en progressiv industrination. Sverige blev ett föregångsland, ett land där man 

kunde ”se framtiden – och konstatera att den fungerade.”62 Anledningen till detta var 

den idé som låg till grund för det spridda begreppet den svenska modellen.  

Ekonomin hade befunnit sig i en djup nedgång sedan åren runt börskraschen i USA i 

slutet av 1920-talet, men några år in på trettiotalet började ekonomin i Sverige att gå 

bättre igen. 63 Då inledde den nya socialdemokratiska regeringen sitt arbete för att skapa 

”ett hem för alla utan sociala och ekonomiska gränser”64 – idén om folkhemmet. 

Ambitionen var att utrota fattigdomen och öka alla människors levnadsstandard genom 

arbete till alla, sociala reformer och en stark bostadspolitik. ”Det rationellt fungerande 

                                                        
59 Isacson 2007, s. 21.  
60 Isacson 2007, s. 21.  
61 Isacson 2007, s. 11.  
62 Sörlin 1988, s. 10.  
63 Isacson 2007, s. 24.  
64 Isacson 2007, s. 209.  
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och enhetliga sattes i centrum på bekostnad av det variationsrika, det lokala arvet och 

det estetiska.”65  

Idén om Sverige som ett föregångsland handlar alltså om idén om folkhemmet. Det 

svenska folkhemmet byggde på ett antal sociala reformer som syftade till samförstånd 

och jämlikhet. I de oroliga tider som präglade de första decennierna av 

nittonhundratalet ansågs det mer och mer viktigt att betona samhörighet. Statens 

planmässiga välfärdsbygge tillsammans med samarbetet mellan arbetsmarknadens 

parter och det starka idealet om jämlikhet och samhörighet är alltså det fundament som 

skapade den svenska modellen.  

Som många kritiker har påpekat genom åren var jämlikhet och solidaritet visserligen ett 

ideal i folkhemsidén, men i verkligheten såg det annorlunda ut. Ett av den 

högindustriella epokens starkaste kännetecken var ett särskiljande baserat på klass. Det 

rådde en strikt uppdelning i människors vardag, på arbetsplatser och i politiken. Det var 

viktigt att veta sin plats och att agera i enlighet med den.66  

 

Idén om folkhemmet och den, så kallade, svenska modellen har gett Sverige en speciell 

ställning i världen. Men i dag är den här bilden kraftigt ifrågasatt och på väg att 

försvinna.  

Enligt Sörlin började man efter andra världskriget mer tydligt få syn på att den 

utveckling som man länge hade förutspått för Norrland aldrig hade blivit verklighet. 

Moderniseringen hade inte slagit igenom helt och hållet, särskilt glesbygden var 

drabbad, och därför tillsattes en statlig kommitté som skulle titta närmare på möjliga 

lösningar för Norrland. Man trodde på att knyta Norrland närmare till landet i övrigt för 

att bryta isoleringen, stärka industrins konkurrenskraft och höja kulturnivån. Således 

tog man 1952 ett riksdagsbeslut om att införa statlig stödpolitik.67  

                                                        
65 Isacson 2007, s. 220.  
66 Isacson 2007, s. 25ff. 
67 Sörlin 1988, s. 254.  
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Industrisamhällets livsstil och normer började dock kraftigt att utmanas på 1960-talet, 

till en början från den politiska vänstern, men så småningom från allt fler människor och 

håll.68 På 1970-talet stängdes åtskilliga fabriker och antalet sysselsatta inom svensk 

industri minskade ”från 942 000 år 1975, till 780 000 tio år senare samt till 750 000 vid 

övergången till 1990-talet.” 69  

1969 skrev journalisten och författaren Macke Nilsson den indignerade pamfletten 

Sveket mot Norrland om Norrlands situation efter exploateringen av både människor 

och mark, centraliseringen av företag och arbetstillfällen och den dåliga användningen 

av statliga medel.  

Bilden av Norrland började vid den här tiden att förändras, från att till stor del ha 

handlat om industrin och rikedomen på naturtillgångar till en bild som allt mer kom att 

präglas ”av pessimism och dysterhet.”70 Visst hade det funnits kritiska röster innan, så 

som Stadling som jag skrev om tidigare, men nu var de fler och starkare.  

”1970 tonar det fram en ny hållning”, skriver Alf Arvidsson, ”norrlänningen som agerar 

politiskt, i protest mot överheten. Norrländskt motstånd blir en form av den 

samhällskritik som börjar uttryckas mer öppet och också får större utrymme i nationella 

medier.”71 Motståndet handlade ”om hur Norrland synliggör urbaniseringen, framför 

allt centraliseringen till Stockholmsområdet”72. Det var alltså ett motstånd mot regering 

och riksdag; en kritik mot socialdemokratisk centralism. Norrlandsförbundets kampanj 

”Vi flytt int” kom bland annat ur detta motstånd.73. Men motståndet handlade också om 

kritik mot industriernas fysiskt och psykiskt påfrestande miljöer vilken artikulerades 

genom både lokala och nationella strejker.74 

                                                        
68 Isacson 2007, s. 39.  
69 Isacson 2007, s. 22.  
70 Sörlin 1988, s. 254.  
71 Alf Arvidsson, ”Vemod och motstånd”, i Brännpunkt Norrland, red. Anders Öhman & Bo Nilsson 
(Umeå: h:ström – Text & Kultur, 2017), s. 27. 
72 Arvidsson 2017, s. 28.  
73 Arvidsson 2017, s. 27f.  
74 Arvidsson 2017, s. 28f.  
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Sedan mitten av 1900-talet har Norrland förmodligen allra starkast ”karaktäriserats 

som en problemfylld region präglad av rationaliseringar (av bland annat jord- och 

skogsbruk), försämrad service, åldrande befolkning och avfolkning.”75 Men enligt Sörlin 

har denna pessimistiska bild hela tiden existerat samtidigt som en mer positiv bild av en 

region med förhoppningar om en bättre framtid. Denna bild kanske hänger samman 

med rollen som landets råvaruleverantör som för en del har fortsatt förknippats med en 

tro på framtiden och på utveckling.  

Emellertid verkar det i dag som att en pessimistisk Norrlandsbild hålls fram på 

bekostnad av eventuella berättelser om motstånd, till och med att bilden under de 

senaste tjugo åren näst intill allra starkast präglas av en uppgiven eller apatisk 

inställning. Men, som jag skrev inledningsvis, så har alltså någonting förändrats under 

den senaste tiden och epitetet Norrlandsfrågan har åter igen börjat användas mer 

frekvent.  

 

 

Norrland som framtidsland 

Mot den bakgrund jag precis har framlagt går det att konstatera att 1930-talets Sverige 

var en tid präglad av stora förändringar och utmaningar. Det är, som Fagerstedt och 

Sörlin skriver, i sådana tider ”[b]ehovet av att ha en föreställning om vart samhället är 

på väg”76 är som störst, liksom mest uttalat. Det var ”i en sådan brytningstid Lubbe stod 

fram som visionär. Hans uppträdande som profet var i hög grad betingat av den ångest 

och osäkerhet industrialiseringen skapade.”77  

 

                                                        
75 Bo Nilsson, ”Mer än halva Sverige ryms i Norrland”, i Brännpunkt Norrland, red. Anders Öhman & Bo 
Nilsson (Umeå: h:ström – Text & Kultur, 2017), s. 209. 
76 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 175.  
77 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 175.  
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Det Norrland Nordström såg under sin reportageresa, 1937, var ett Norrland som hade 

gått från att vara en börda för Sverige, ”Svea Rikes skräpvrå”78, till att bli en integrerad 

del av landet. ”Norrland är icke längre bara en koloni, Norrland har inkorporerats i 

Sverige, norrlänningarna ha börjat framträda såsom delaktiga i uppbyggandet av ett 

nytt, enat Sverige”79.  

Det gamla Norrland, som Nordström kallade det, var på 1800-talet ett fattigt och ödsligt 

land då det ännu inte fanns någon ”norrländsk hembygdsrörelse; inga stora verk om 

Norrlands städer och landsbygd, om dess industriella insats, om dess skogar och 

älvar”. 80 

Nordström såg ett Norrland som på kort tid hade förvandlats till ”Sveriges kanske mest 

värdefullaste tillgång”.81 Men även om Nordström såg många positiva bevis för denna 

förvandling, så såg han att det ännu fanns mycket kvar att göra, ännu höga krav att ställa 

på Norrland och norrlänningarna. Nordström såg att:  

 

som likaberättigade svenskar, har det blivit nödvändigt att anlägga en annan synpunkt på dem 

än förut och att mäta dem med en annan måttstock än tidigare, och denna måttstock är den all-

svenska. Man måste från och med nu fråga: Hur ta norrlänningarna hand om sitt land? […] Är det 

ett framtidsfolk? Är det ett folk, buret av en utpräglad skaparanda? Eller är det till äventyrs ett 

slött, ett efterblivet folk? Är det de själva, som gjort Norrland till vad det är? Eller är det starkare, 

effektivare främlingar?82 

 

Med dessa frågor gav sig Nordström ut på sin resa och rätt så snabbt tyckte Nordström 

att han fick sin bild av ett förändrat Norrland bekräftad. Han kallade den för en 

revolution vars största bidragande orsak var industrin. Nordström såg att Norrlands-

                                                        
78 Nordström 1938, s. 6.  
79 Nordström 1938, s. 7.  
80 Nordström 1938, s. 6f.  
81 Nordström 1938, s. 6. 
82 Nordström 1938, s. 8.  
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industrien hade ”stigit in i det norrländska samhället och börjat bli dess ledare.”83 

Människorna han mötte vittnade om hur utökade kommunikationer hade medfört ökat 

deltagande och större kunskap i handeln. De berättade hur mer utvecklad teknik hade 

möjliggjort för förbättrad utrustning och att industriarbetaren, genom olika rörelser och 

förbund, hade kunnat organisera sig. Nordström såg att detta hade lett till att en ny 

”mentalitet börjat uppstå även hos Norrlandsfolket, som betyder ljusnande perspektiv 

och hoppfullhet.” 84 Människorna i Norrland såg inte ”längre bakåt och anklagar 

industrien utan framåt och tror på industrien.”85 

I Nordströms samtid fanns givetvis även de som var kritiska till industrins utveckling 

och i hans positiva utsagor om industrin anar jag en underton av att vilja överbevisa 

dessa röster. Han lyfte enbart fram positiva röster och om någon uttalade någonting som 

kan tolkas som lite mer negativt var han noga med att avsluta intervjun eller texten i en 

mer optimistisk ton.  

 

Visionären Nordström framträder tidigt i boken. Det är tydligt att han själv såg ljust på 

Norrlands framtid, men han mötte också hos de han intervjuade en stark tro på 

regionens möjligheter och på framtiden. Framåt verkar ha varit enda vägen för 

Nordström och han hyste ingen tilltro till att försöka återuppliva någon mentalitet eller 

kunskap från förr utan allt skulle skapas på nytt. 

 

Att söka väcka detta förgångna till liv vore rena fantasteriet, vore att öda krut på döda hökar. Det 

gamla Norrland är dött, och vad det gäller är inga naiva upplivningsförsök utan att finna den 

rätta utgångspunkten för det Norrland, som skall och måste komma.86 

 

                                                        
83 Nordström 1938, s. 30.  
84 Nordström 1938, s. 12.  
85 Nordström 1938, s. 73.  
86 Nordström 1938, s. 108f.  
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Nordströms vision för Norrland var, enligt Fagerstedt och Sörlin, det ”moderna Sveriges 

identitet. Han hyllade den framväxande industristaten byggd på fredligt samarbete”87 

och så hyllade han framsteget. Han uttryckte texterna igenom en framstegstanke liksom 

en framtidsoptimism som går att spåra tillbaka till slutet av artonhundratalet, den 

framstegstanke som Skovdahl kallar ”automatisk” 88. Den innebar en tro på att 

framstegen var ”förankrade i själva världsordningen, att de garanterades av människans 

natur eller en utvecklingens naturlag.”89 Således blev det lättare att anta att framstegen 

skulle fortsätta och att de skulle ”ske inom alla områden – att tro på en fullständig 

framstegstanke.”90 Alltså en framstegstanke som innefattade all mänsklig kultur, ”både 

den materiella och den andliga”91. 

Att en sådan framstegstanke kunde vara stark i en tid som präglades av världskrig och 

oroligheter kan tyckas svårt att förstå. Men, då är det viktigt att komma ihåg att det här 

var en tid som har kommit att kallas för den högindustriella epoken. Liksom det i dag 

kan vara svårt att se bortom de kapitalistiska strukturerna, var det förmodligen rätt så 

svårt att föreställa sig en tillvaro utan de enorma framsteg som möjliggjorts tack vare all 

ny teknik och andra omvälvande förändringar som präglade den industriella 

omvandlingen.  

 

Den där nya mentaliteten som Nordström såg befann sig ännu bara i startgroparna när 

han gjorde sin resa. Nordström trodde att detta hade att göra med att 

industrialiseringen gick så snabbt i Norrland, att regionen på så kort tid förvandlades 

”från ett stilla präststyrt, glesbefolkat bondeland med djuprotade övervägande religiöst 

färgade traditioner genom trävaruindustrien till ett slagfält för industriell och 

                                                        
87 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 8.  
88 Skovdahl 2010, s. 59. 
89 Skovdahl 2010, s. 59f. 
90 Skovdahl 2010, s. 60.  
91 Skovdahl 2010, s. 62.  
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kommersiell vinningslystnad”92. Sörlin bekräftar den här bilden när han konstaterar att 

”kontrasten mellan det förindustriella tillståndet och det moderna var skarp.”93 Enligt 

Nordström svepte industrialiseringen med sig traditionerna utan att de ersattes av 

någonting annat, vilket orsakat en avsaknad av en djupt rotad andlighet eller mentalitet 

hos norrlänningen.  

 

Tidigt under sin resa fick Nordström höra, från ett av sina intervjuobjekt, att 

norrlänningen ännu var ”präglad av för mycken dådlöshet.”94 En egenskap som, enligt 

Nordström, var ”det sista arvet av det urgamla Fattig-Norrland”95 vilken norrlänningen 

var tvungen att frigöra sig från. Det återstod att lämna denna ”ödemarksmentalitet”96 för 

att vakna upp ”till en rivande företagsanda.”97 Nordström nämnde ökad inflyttning 

söderifrån som en möjlighet för att skynda på förvandlingen av norrlänningens 

mentalitet. En direktör, som Nordström intervjuade, ansåg att ”det är obestridligt, att 

den forna blygheten och folkglesheten och den därmed sammanhängande ekonomiska 

barnsligheten varit ett allvarligt hinder för Norrlands utveckling.”98 

Dådlösheten hade alltså, trots alla framsteg, hängt sig kvar och detta på grund av 

sågverksindustrin. Eftersom Norrland ”alltid varit och är ett skogsland” 99 och skogen 

således varit själva kärnan i norrlänningens liv var det inom sågverksrörelsen som 

norrlänningen fick ”sin första ekonomiska, därmed så småningom politiska och sociala 

befrielse.” 100  Den yrkesverksamma norrlänningen blev till genom sitt arbete i 

sågverksrörelsen, en industri som betydde ”grovarbete, kroppsarbete”101 och som inte 

                                                        
92 Nordström 1938, s. 108f.  
93 Sörlin 1988, s. 250.  
94 Nordström 1938, s. 9.     
95 Nordström 1938, s. 9.   
96 Nordström 1938, s. 9.  
97 Nordström 1938, s. 9. 
98 Nordström 1938, s. 10.  
99 Nordström 1938, s. 22.  
100 Nordström 1938, s. 23.  
101 Nordström 1938, s. 23.  
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krävde kvalificerad utbildning. Men så, genom denna industris tillbakagång och 

rationaliseringen, hamnade norrlänningen i dådlösheten eftersom det inte fanns någon 

annan industri han kunde söka sig till.102 Det här råvaru- och kroppsarbetar- stadiet, 

som Nordström kallade det, hade alltså skapat en begränsande yrkestradition som 

skilde sig från yrkestraditionen i södra Sverige där man ”framställer färdiga produkter 

av högsta tekniska kvalitet, de finaste precisionsartiklar”103. Där befolkningen till stor 

del var sysselsatt med arbetsuppgifter av högt utvecklat slag, medan befolkningen i 

Norrland stod ”övervägande kvar på rena grovarbetareståndpunkten.”104  

Det är intressant att stanna upp vid detta, om än väldigt kort. Nordström kritiserade 

alltså en industrinäring här. Det är lätt att anta att han var odelat positiv till allting som 

kom ur den industriella omvandlingen, men i relation till sågverksarbetet insåg han 

alltså att det var inte bra med bara en näring som norrlänningarna kunde livnära sig på, 

och speciellt inte när denna endast var fysiskt utmanande och påfrestande.  

När Nordström genomförde resan för sin bok var sågverksdöden ett faktum och den 

hade bidragit till en betydande arbetslöshet. Därför var det troligtvis så att han ville 

uppmuntra, kanske till och med uppmana, norrlänningarna till att söka sig vidare; till att 

byta yrkesbana och inte stagnera i någon slags sysslolöshet. 

 

Det var alltså en begränsande, föråldrad och ”kvävande yrkestradition” 105  som 

Nordström såg som den största orsaken till Norrlandsproblemet 1937. Men vad som var 

själva problemet i Norrland var människan, eller rättare sagt den norrländska 

befolkningen, och dess primitiva mentalitet. Det var, med andra ord, norrlänningens 

psykiska och sociala tillstånd som stod i vägen för att Norrland till fullo skulle kunna 

blomma ut och bli som resten av Sverige. 

                                                        
102 Nordström 1938, s. 23.  
103 Nordström 1938, s. 106.  
104 Nordström 1938, s. 106.  
105 Nordström 1938, s. 24.  
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Förutom dådlöshet rymde den primitiva mentaliteten även egoism och individualism. 

Nordström antog att det var mentaliteten som hindrade människor i de södra delarna av 

landet från att vilja flytta till Norrland eftersom primitiviteten var så avskräckande, 

liksom den hindrade välutbildade människor från att vilja stanna kvar i regionen. Det 

var, enligt Nordström, en kvarvarande kolonial inställning som gjorde att människor såg 

på sin tid i Norrland som tillfällig. 106  

Det bör påpekas, om än redan känt för de flesta, att det var mannen Nordström riktade 

sig till när han diskuterade norrlänningens mentalitet och roll som yrkesverksam. Under 

den högindustriella epoken var industrierna – ”gruvorna, stålverken, varven och 

pappersbruken […] om vi bortser från kontoren – stängda för kvinnor.”107   

 

Moderniseringen förde med sig ett ”behov av en ny nationell identitet.” Det var förvisso 

ingen nationell identitet som Nordström försökte formulera, men jag tycker ändå att det 

går att se hans projekt i detta ljus.108 Den ”gamla officiösa, idealistiska patriotismen 

byggd kring krigarkungar och fornstora dar” 109 stämde inte överens med de värderingar 

som moderniseringen bar på. Naturresurserna ansågs vara det viktigaste och mest 

utmärkande med Sverige och eftersom dessa till störst del fanns i Norrland fick den 

stora landsändan en viktig roll att spela i den nya berättelsen om nationen. Det 

handlade, enligt Sörlin, om en fysisk patriotism där Sverige skulle gå in i en andra 

stormaktstid baserad på produktion och vetenskap där naturen även hade kommit att 

prägla befolkningen. 110 Nordström verkade tycka att mentaliteten som norrlänningen 

ännu bar på skulle kunna tämjas, bemästras och förädlas – ord som kanske vanligtvis 

kopplas samman med natur eller vetenskap. Modernitetens tro på människans 

överlägsenhet över naturen, och naturens lagbundenhet, medförde kanske att denna tro 
                                                        
106 Nordström 1938, s. 108f.  
107 Isacson 2007, s. 29.  
108 Sörlin 1988, s. 113.  
109 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 22.  
110 Sörlin 1988, s. 113f.  
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projicerades på människans natur. Således om man genom ny teknik kunde bemästra 

naturen kunde man kanske också göra något liknande med människan. 

Industrisamhällets idealmänniska var en stabil människa, väl medveten om sin plats och 

”trogen sin klass, sin hembygd och sitt köns ideal och normer.” 111 För en region som 

ville vara en del av den moderna världen passade det sig inte med norrlänningens 

dådlösa, egoistiska och ociviliserade beteende.  

 

Den norrländska befolkningen led, enligt Nordström, ”brist på stabil social hierarki och i 

följd därav rotande andliga och sociala traditioner.” 112 För att komma till rätta med 

detta och med primitiviteten behövdes, enligt Nordström, en överklass. Med överklass 

syftade han på en stor grupp av välutbildade människor, en slags intelligentsia, som 

skulle kunna uppfostra och hålla koll på övriga människor. Det är lätt att tolka det som 

att Nordström sökte efter ett toppskikt, men det var snarare en medelklass han talade 

om; ett sammanhållande kitt som skulle utgöras av en stor grupp välutbildade 

människor som kunde skapa stabilitet i samhället.113 Genom ”mångsidigare verksamhet, 

högre fackutbildning, mer specialiserade industrier”114 kunde man få till stånd en sådan 

överklass. Möjligheterna för detta såg Nordström som mycket goda, men inte förrän en 

ansvarskänsla hade väckts till liv.115Den känslan skulle kunna komma genom att 

regionen lärde sig att se på sig själv som ”ett helt”116 och lärde sig att arbeta tillsammans. 

Livet i Norrland hade, enligt Nordström, alltför länge dröjt sig kvar i en mental tradition 

av individualism, egoism och girighet. Norrlänningarna var i behov av en ”högre mening 

än bara tillfredsställande av individuell egoism.”117 Men om norrlänningarna kunde 

                                                        
111 Isacson 2007, s. 39. 
112 Nordström 1938, s. 108.  
113 Nordström 1938, s. 110f.  
114 Nordström 1938, s. 24.  
115 Nordström 1938, s. 84.  
116 Nordström 1938, s. 97.  
117 Nordström 1938, s. 100.  
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skapa känslan av att jobba för ”att det helas bästa är var mans plikt”118  – en mentalitet 

av ”norrländsk allsvensk gemenskapskänsla” 119 skulle man så småningom kunna 

åstadkomma en överklass.  

Det var alltså en slags solidaritetskänsla som Nordström ville uppmana norrlänningarna 

till att skapa. För att få norrlänningarna att bli solidariska med varandra trodde 

Nordström att det var viktigt att skapa en hemstads- eller hembygdskänsla; en slags 

social anda som skulle göra det ”lätt att åvägabringa samarbete omkring gemensamma 

uppgifter.”120 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att det var miljön, sågverksindustrins 

yrkestradition, som Nordström såg som orsaken till problemet i Norrland. Problemet 

formulerade han som så att det handlade om att norrlänningen dröjt sig kvar i en 

ociviliserad mentalitet. För att lösa problemet krävdes mer specialiserad utbildning och 

yrkesverksamhet samt en gemenskap grundad på en hembygdskänsla. 

Möjligheterna för att åstadkomma de lösningar som Nordström presenterade bedömde 

han som mycket goda – de verkade dessutom, ur hans perspektiv, som väldigt enkla att 

genomföra. Allt som krävdes, och vad det ständigt kom tillbaka till, var människan – 

norrlänningen – och dennes goda vilja.  

När Nordström dog, 1942, var det ännu inte tydligt, men i dag går det att säga att 

industrisverige är förbi. Sverige befinner sig i en postindustriell tid. Det verkar även 

svårt att finna den, som i Nordströms samtid var så utbredd, optimistiska synen på 

Norrland som en symbol för framtid och utveckling för hela det moderna Sverige. 121  

 

 

                                                        
118 Nordström 1938, s. 97.  
119 Nordström 1938, s. 99.  
120 Nordström 1938, s. 98.  
121 Sörlin 1988, s. 253.  
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Norrland som ödemark 

Om det hos Nordström tidigt står klart att framåt är enda vägen och att han bar på en 

obeveklig förvissning om allt det positiva som industrin hade fört, och skulle föra, med 

sig – om bara norrlänningen ville – så står det hos Tidholm tidigt klart att det Norrland 

han ser i dag är en övergiven region där mark ligger i träda och människor har gett upp.  

 

Norrland […] en oändlig hembygd där alla är grannar i missmodet. De gamla sitter kvar och 

håller hårt i identiteten, de unga orkar inte ens försöka skaffa sig en ny. Stoltheten finns 

ingenstans att finna.122 

 

Tidholm verkar inte heller särskilt stolt, han framstår mest som bitter. Troligtvis gör han 

en poäng av att vara frustrerad och bitter. Liksom texterna av Stadling och Nilsson, och 

andra texter av journalister och författare som också har opponerat sig mot de regionala 

orättvisorna som den industriella omvandlingen förde med sig, kan Tidholms Norrland 

sägas vara ett bidrag till den norrländska indignationslitteraturen.  

 

En av de största skillnaderna mellan de tider som Nordström och Tidholm lever och 

verkar i är konsekvenserna av den svenska urbaniseringen. Den hade visserligen redan 

börjat under Nordströms livstid, men den ökade med ännu högre intensitet efter 

Nordströms död och nådde sin kulmen vid 1970-talet. Sedan dess sägs den ha befunnit 

sig i en stabiliseringsfas.123  

Själva urbaniseringsprocessen fokuserar egentligen inte Tidholm mest på, men en av 

dess konsekvenser, den urbana normen, är den som Tidholm verkar anse har haft den 

största åverkan på Norrlands varande och identitet i dag. Enligt honom föds dagens 

norrlänningar ”med ett mindervärdeskomplex” 124  på grund av bristen på 

                                                        
122 Tidholm Po, Norrland, Essäer & Reportage, (Luleå: TEG Publishing, 2014), s. 305.  
123 IVA 2017, s. 9.  
124 Tidholm 2014, s. 306.  
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representation av regionen och dess invånare i det offentliga rummet. ”De står på 

skolgården och ser sig om efter bekräftelse, ett litet tecken på att de finns”.125 På grund 

av denna brist på bekräftelse och identifikation växer de upp med känslan av att vara fel. 

Det där lilla tecknet kommer väldigt sällan, enligt Tidholm, och när bristen på 

identifikation är normaliserad tar man vad som erbjuds när det väl kommer. Det som 

erbjuds är oftast stereotypa framställningar, både av Norrland och norrlänningen, alltså 

roller att spela.126 Det ironiska i det, menar Tidholm, är att norrlänningen ofta gör det 

väldigt bra dessutom.  

Tidholm använder sig av filmerna Jägarna (1996) och Så som i himmelen (2004) för att 

diskutera konstruktionen av stereotyper i Norrland. I den förra är norrlänningen en 

riktig macho-man som är arbetslös, bidragsberoende, fuskar med skatten och hellre tar 

till nävarna än orden. I den senare ser Tidholm ”idén om Norrland som en 

råvarukälla”127 där människorna framställs som ”råa, obearbetade, oförstörda och 

mogna att skörda”128, och i behov av en utomstående expert som hjälper människorna 

att ta till ”vara på sina egna naturtillgångar”129.  

Tidholm problematiserar fenomenet av att representera genom stereotyper även i 

annan populärkultur, men också i nyhetsmedier och marknadsföring. Frekvent 

förekommande föreställningar av Norrland, som Tidholm finner, är att det är omodernt 

och bakåtsträvande. Att det är ödsligt, inskränkt, kallt och en plats där vad som helst kan 

hända. Norrlänningen framställs ofta med egenskaper motsvarande naturens 

egenskaper; konservativ, lite efterbliven, tystlåten, misstänksam och oberäknelig. 

Emellertid finns det också mer positiva representationer av Norrland, så som att det är 

genuint och fridfullt och att människorna är autentiska och godtrogna. 130 

                                                        
125 Tidholm 2014, s. 306.  
126 Tidholm 2014, s. 306.  
127 Tidholm 2014, s. 327.  
128 Tidholm 2014, s. 327.  
129 Tidholm 2014, s. 327. 
130 Tidholm 2014, s. 326-348.  
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Detta stereotypiserande och reducerande av människor och platser till olika 

karaktärsdrag kan kopplas till moderniseringen och Sveriges behov av att stärka sin 

nationella självbild. Man behövde kontrastera sig själv gentemot någonting annorlunda, 

ett annat, det som Eriksson benämner som en periferi. I Sveriges fall, och som en 

konsekvens av moderniseringen, ville man utmåla sig själv i kontrast mot någonting 

bakåtsträvande och ruralt. Någonting som inte ansågs vara modernt eller urbant 

eftersom de senare var egenskaper som passade in i en modern självbild. Så Sverige 

kontrasterade sig själv gentemot länder som ansågs mindre utvecklade för att visa på 

just identiteten av att vara ett progressivt och modernt land. Men den här processen av 

att utmåla den andra fortsatte, enligt Eriksson, även inom landet. 131 

Koloniseringsförsöken i världen blev rätt så misslyckade för Sveriges del, så då började 

man se över hur det såg ut inom landet och såg då att den stora norra delen faktiskt var 

en rätt så ypperlig yta att lägga under sig. Där fanns det gott om silvermalm och en svag 

befolkning att kolonisera.132   

 

Processen av att utmåla en kontrast, en motbild eller någonting sämre för att rättfärdiga 

sin egen existens i allmänhet och ofta sin egen makt i synnerhet är en del av diskursen 

om Orientalism. ”Norrlands forna status som koloni”133 har varit en ”viktig faktor för 

konstruerandet av Norrland som objekt för ’internal orientalism’”134. Norrland är alltså 

det där andra inom rikets gränser. Norrland pekas ut som den perifera miljö som inte 

passar in i den nationella självbilden. Detta betyder att Norrland blir allt det som inte 

hör moderniteten till, medan resten av landet, eller egentligen främst de stora städerna 

– och kanske allra mest Stockholm – ses som ett progressivt och urbant centrum.   

                                                        
131 Eriksson 2010, s. 19.  
132 Eriksson 2010, s. 19.  
133 Eriksson 2010, s. 147.  
134 Eriksson 2010, s. 148.  
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Den här processen har varit så framgångsrik, enligt Tidholm, att bristen på förståelse för 

Norrland i dag är enorm. Därmed har Norrland blivit en exotisk plats där ”fiktion 

passerar som verklighet.”135 Eriksson menar att det var just detta som hände med, och 

på grund av, filmen Jägarna. Representationer blandades ihop med verklighet. Scener ur 

filmen användes som inlägg i en debatt om Norrland och norrlänningens roll.136 

Representationer av Norrland fick, vad Eriksson kallar, materiella konsekvenser för 

regionen och dess befolkning när man i nyhetsmedier och politiska diskussioner 

använde sig av filmens stereotyper för att motivera olika ståndpunkter eller till och med 

föreslagna reformer. 137 En slags rundgång.  

 

Genom att det finns en klyfta mellan land och stad, en brist på förståelse däremellan, 

konstrueras emellertid ”stereotyper på båda sidor av den binära skalan.”138 Men i och 

med att produktionen av stereotyper har sin grund i en maktordning, där den sidan med 

mest makt oftast har initierat processen och dikterat villkoren, blir representationerna i 

detta fall så gott som alltid till stadens fördel. Även om representationerna kan verka 

positiva så kan de mycket väl ”tolkas som en del av en kolonial diskurs”139. Alltså att 

man indirekt representerar platser och människor som mindre moderna och mindre 

utvecklade – så som i Norrlands fall: att bli framställd som autentisk, godtrogen, 

naturnära etc. 

 

Med hjälp av makt och dominans kan alltså representationer produceras, rekonstrueras 

och återupprepas så att de framstår som etablerade sanningar. I egenskap av sanningar 

tas de för givna och blir en del av en ideologi eller diskursiv formation. På så vis kan de 

upplevas som fullt rimliga och naturgivna fram till att de blir utmanade. Ett sätt att 
                                                        
135 Tidholm 2014, s. 339.  
136 Eriksson 2010, s. 74f.  
137 Eriksson 2010, s. 74f.  
138 Eriksson 2010, s. 148.  
139 Eriksson 2010, s. 150.  
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utmana en maktordning är att försöka hitta vägar för att göra motstånd. 

Representationer som ursprungligen är dikterade av de med makt kan, hur negativa de 

än är, givetvis användas som motstånd – som en strategi för att försöka återta ett 

förlorat tolkningsföreträde. Detta verkar dock inte vara en uttolkning som Tidholm är 

villig att göra. Turismen, till exempel, skulle kunna ses som en strategi man använder sig 

av i Norrland för att utnyttja intresset som finns för den mytomspunna regionen och 

dess natur. Men för Tidholm är turism likställt med att ge efter för en kapitalistisk 

marknadsliberal logik och att gå med på exploatering.    

Tidholm söker visserligen efter en identitet för Norrland, men han ser ingen identitet 

som skulle gå att försöka återuppliva och inte heller verkar han tycka att Norrland 

någonsin har lyckats skapa en egen identitet. Detta tycker jag dock är någonting som är 

lite motsägelsefullt hos Tidholm. Det kan emellertid förklaras genom texternas breda 

tidsspann och möjligheten att Tidholm har ändrat åsikt eller kommit fram till nya 

insikter. Men texterna har ändå reviderats och boken har utkommit i uppdaterad 

upplaga. Mot slutet av boken frågar han sig om det inte borde vara möjligt att 

upprätthålla ”den geografiska identiteten, stoltheten över att tillhöra en plats, att hitta i 

skogarna och känna kulturen”140 och detta blir förvirrande när han i tidigare texter i 

boken dels har uttryckt att det inte finns någon identitet att finna samtidigt som han har 

konstaterat att missmodet är den enda geografiska identiteten som finns.  

 

Tidholm hamnar själv, som jag skrev tidigare, ofta i en bitterhet. Han uttrycker att han 

genom åren har försökt ansluta sig till den långa traditionen av Norrlandsskildrare som 

använt sig av indignation i sina texter eller verk. Det där upprörda och vredesfulla 

tonläget som var vanligt vid förra sekelskiftet ”i den socialt engagerade litteratur med 

norrländska motiv”141 orsakat av ”bolagens ’utplundring’ av bönderna.”142 Men trots 

                                                        
140 Tidholm 2014, s. 393.  
141 Sörlin 1988, s. 225.  
142 Sörlin 1988, s. 225. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 

sina försök att använda sig av indignation; att försöka provocera med till exempel så 

dystra bilder som möjligt, har Tidholm alltid hamnat i ett vemod eller en bitterhet i 

stället. En känsla, som enligt honom, har sin förklaring i upplevelsen av att samhällslivet 

i Norrland aldrig blivit mer än ett misslyckande.  

Vad som skedde i Norrland, menar han, var att ”[m]oderniteten – med alla dess löften 

om framtid och delaktighet – passerades på ett ögonblick”143 utan att någonsin ersättas 

av någonting annat – och just här, enligt Tidholm, går den ”mest uppenbara gränsen 

mellan centrum och periferi.”144 Norrland blev kvar och resten av Sverige fortsatte med 

nästa tåg. För moderniteten hade en riktning, den bar på en framtidstro, men i Norrland 

har det inte uppstått något annat sätt att tro på framtiden.145  

Vad Tidholm menar är att man i Norrland, till stor del och mycket längre än resten av 

landet, har levt och ännu lever med en tilltro till vetenskap och rationalitet. En tro på 

absoluta sanningar, så som idén om människans överlägsenhet över naturen. 

Storstadsbor förundras ofta, enligt Tidholm, över landsbygdsbors, eller norrlänningars, 

starka tilltro till ”gruvhål, volymhandelsområden och avverkningar stora som 

stadsdelar” 146, men detta kan förklaras med att modernitetens löften fortfarande 

”hänger kvar som fluffiga moln över de glesa bygdernas natthimlar.” 147 

Det handlar alltså om ett svek mot Norrland. Moderniteten försvann och sedan började i 

stället allting avvecklas. På så vis kan, till exempel, ett rationellt skogsbruk och 

nolltolerans mot varg bli viktiga principer i en strid om tolkningsföreträde.148 

 

Tidholms problemformuleringar och idéer för Norrland är ett ständigt tillbakablickande 

med en tydlig stämning av förlust. Förlust av en svunnen tid, liksom en möjlig och ljus 

                                                        
143 Tidholm 2014, s. 76.  
144 Tidholm 2014, s. 190.  
145 Tidholm 2014, s. 191.  
146 Tidholm 2014, s. 191.  
147 Tidholm 2014, s. 191.  
148 Tidholm 2014, s. 76.  
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framtid. Förlust av råvaror, regionalpolitik och tillväxt. Förlust av makt, framtidstro och 

identitet. Tidholm sörjer någonting som har gått förlorat, han skriver det ofta explicit i 

sina essäer och så gott som alla texter har, som jag skrivit tidigare, det där försöket till 

indignation, som i stället blir till bitterhet eller vemod.  

Det är en, näst intill, total uppgivenhet man möts av, åtminstone är det den känslan man 

lämnas med efter en genomläsning. Tidholm ser ingen ”lösning i sikte”149.  

Men han formulerar faktiskt ett konkret förslag för Norrland, eller för Sverige 

egentligen, som handlar om att satsa på en aktiv regionalpolitik med ”en ambition att 

utjämna geografiska orättvisor.”150 Som den han menar fanns fram till början av 

nittiotalet. Sedan gav politiken över makten till marknaden och så som den kapitalistiska 

marknadslogiken fungerar vill den inte verka där det inte finns någon lönsamhet, och 

där det inte finns konkurrens blir den hänsynslös och dum. 151  

Ett stort misstag i dag, enligt Tidholm, är att man ser Sverige som en enda marknad, ”där 

samma lösningar och samma politik är tänkt att fungera i såväl Kista som Kramfors. Och 

om det inte funkar så får det vara så, då är det meningen. Som i naturen. En slags 

regionaldarwinism.” 152  

 

Sammanfattningsvis är exploatering ett nyckelbegrepp i Tidholms Norrland. 

Exploateringen ser han i allt från regionens naturresurser till utformandet av en 

norrländsk identitet – både historiskt och i dag. Det är en dyster bild han målar upp av 

en region som alltid har funnits till för den övriga delen av landet. En koloniserad yta 

med en koloniserad befolkning som har fått agera råvaru- och rikedomsleverantörer. 

Den här bilden är inte ny, det är ett synsätt på de norrländska förhållandena som jag 

inledningsvis av den här uppsatsen visade har förekommit tidigare, och som Tidholm 

                                                        
149 Tidholm 2014, s. 13.  
150 Tidholm 2014, s. 61.  
151 Tidholm 2014, s. 177.  
152 Tidholm 2014, s. 177.  
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framhåller har norrlänningarna ”alltid levt med bilden av att landsändan är en flod där 

slussarna står öppna och rikedomarna flyter ut.”153 Exploaterade, svikna och lämnade. 

Det är Tidholms dystra bild av vad norrlänningarna och Norrland är i dag.   

 

 

Jämförande diskussion 

Efter mina två empiriska kapitel där jag har diskuterat Nordström och Tidholm, var för 

sig, och deras tolkningar av idéer om Norrland och dess befolkning, ska jag här 

sammanföra dem båda och göra en jämförande studie dem emellan.  

I den empiriska delen har jag kunnat identifiera tre övergripande teman som jag har valt 

att dela in jämförelsen i. Det finns varken några tvärsäkra eller absoluta 

gränsdragningar mellan de olika rubrikerna eller några definitiva definitioner.  

 

Utopi och dystopi 

En grundläggande skillnad mellan Nordström och Tidholm är deras respektive 

problemformuleringars uppbyggnad. Nordström visar vad Norrland kan och bör göra 

för att komma ifatt, eller kanske till och med gå om, resten av landet. Tidholm visar i 

stället vad resten av landet har gjort mot Norrland – eller snarare: han visar att politiken 

efter krisen på nittiotalet alltmer har lämnat över makten till marknaden och därmed 

lämnat Norrland i klorna på en hänsynslös kapitalistisk ideologi.154  

 

I sin problemformulering målar Nordström upp en vision för Norrland och han gör det 

med optimism och tillförsikt kring den utveckling och de framsteg som ska komma i 

framtiden. Han vill skilja mellan det nya Norrland och det gamla. Även om Nordström till 

viss del ägnar utrymme åt att teckna en bild av det gamla Norrland, en pessimistisk 

sådan, och dess kvarlevor så är hans berättelse en framtidshistoria. Han visar hur bra 
                                                        
153 Tidholm 2014, s. 41.  
154 Tidholm 2014, s. 177.  
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det går för landsändan i hans egen samtid och hur norrlänningen ska förändras för att 

det ska kunna gå ännu bättre. Som jag har diskuterat tidigare kan hans optimistiska 

framtidsbild härledas till hans positiva inställning till moderniseringen liksom hans tro 

på en fullständig och automatisk framstegstanke kan härledas till det sena 

artonhundratalet.   

Tidholm däremot tecknar Norrland som en plats det inte finns något hopp för längre. 

Han målar fram en dyster och pessimistisk bild av Norrlands framtid. Eller egentligen är 

en framtidsbild obefintlig hos Tidholm. Det är till störst del en berättelse i retrospektiv 

och nutid med slutsatsen att loppet redan är kört för Norrland. 

 

I Tidholms tillbakablickande finns det en överrepresentation av en viss känsla eller 

upplevd erfarenhet. Det är känslan av förlust. De idéer Tidholm för fram i sina texter 

präglas av förlust: förlust av en svunnen tid, liksom en möjlig och ljus framtid; förlust av 

råvaror, regionalpolitik och tillväxt; förlust av makt, framtidstro och identitet. Även om 

Tidholm talar om kontinuitet, att Norrland så gott som ”alltid” setts som ett 

kontrasterande de, dem eller det, så kommer han gång på gång tillbaka till 

diskontinuitet och förändring; ett brott med någonting som fanns tidigare – och som nog 

var lite bättre. 

Som jag skrev tidigare sörjer Tidholm någonting som har gått förlorat, han skriver det 

ofta explicit i sina essäer och så gott som alla texter har, som jag skrivit innan, den där 

indignationen, som hos Tidholm ofta blir till bitterhet eller vemod. Enligt Wendy Brown 

är detta vanligt i dag i hela det politiska fältet. När alternativen till en värld bortom 

kapitalismen, som framför allt handlade om socialistiska ideal, havererade under senare 

hälften av nittonhundratalet återstod ”subjekt som fortsatte att längta efter något 

bortom det rådande, men som hade förlorat övertygelsen att en genomgripande 
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förändring av samhället var möjlig.”155 Enligt Brown agerade dessa subjekt politiskt på 

ett sätt som hon menar överensstämmer med Nietzsches begrepp ressentiment. Det är 

”en känsla av agg och bitterhet som orsakas av oförrätter som subjektet utstått och 

utstår.”156 Enligt Nietzsche är den som bär på ressentiment fången i den struktur som 

kritiken riktas mot och därmed är lösningen för att bli fri från känslan att frigöra sig från 

sin identitet.157 

Det är lätt att förstå det som att Brown kritiserar identitetspolitikens värde, men hon är 

tydlig med att detta inte är fallet. Likaledes vill jag vara tydlig med att det inte heller är 

mitt syfte. Jag skulle inte heller vilja gå så långt som att säga att Tidholm är arg och har 

fastnat i en moraliserande diskurs, om än han tydligt har hamnat i en sådan då han 

pekar ut att skulden ligger hos staden och marknaden samtidigt som han tydligt 

uttrycker sin sorg, bitterhet och dystopiska framtidsbild. Tillsammans skulle detta 

kunna ses som ett exempel för Browns teori om att det i dag saknas en dominerande tro 

på att en annan värld är möjlig, att en bättre framtid kan komma till stånd, och att många 

har fastnat i vrede och bitterhet.  

 

När den politiska identiteten växer fram som en protest mot marginalisering eller förtryck knyts 

den alltså samman med sin egen exkludering, både därför att dess själva existens som identitet 

bygger på denna exkludering och därför att identitetsbildningen som en plats för exkludering, 

som en form för exkludering, förstärker lidandet eller ”förändrar riktningen” hos förtryckets 

eller marginaliseringens lidande genom att hitta något som kan klandras för det. Men därigenom 

lägger den politiska identiteten sitt lidande över den historia som den aldrig försonats med och 

som ligger till grund för dess politiska anspråk och krav på erkännande som identitet. Genom att 

hitta något som den kan klandra för sin avsaknad av makt över det förflutna – ett förflutet 

präglat av oförrätter, ett förflutet som sårad vilja – och finna ett ”skäl” till den ”outhärdliga 

                                                        
155 Leila Brännström, ”Nödvändigheten av att lämna sorgen bakom sig”, inledning i Brown Wendy, Att 
vinna framtiden åter, (Stockholm: Bokförlaget Atlas 2008), s. 24.  
156 Brännström 2008, s. 11. 
157 Brännström 2008, s. 11.  
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smärta” som den sociala maktlösheten i nuet skapar, omvandlar den detta resonemang till en 

etisk politik, en motanklagelsens politik som söker hämnas skadan samtidigt som den bekräftar 

den, samtidigt som den diskursivt kodifierar den. Den politiska identiteten utformar sig själv och 

sina krav endast genom att befästa, upprepa, dramatisera och återinskriva sin oförrätt i 

politiken. Den kan inte frammana någon framtid, vare sig för egen del eller för andras räkning, 

som triumferar över denna oförrätt.158  

 

Så långt tycker jag att Browns analys är intressant och applicerbar på Tidholms idéer 

och tankar och den blir än mer intressant när hon börjar diskutera lösningen på 

problemet. Enligt Brown är det viktigt att fortfarande erkänna de lidanden och 

oförrätter som har begåtts och fortfarande begås, men för att verkligen försöka 

genomföra en förändring mot en mer demokratisk och en emancipatorisk kultur är 

nyckeln att omformulera kraven. För att applicera detta på Tidholm så menar Brown att 

hon ser att det är långt mer fruktbart att i stället för att söka efter en regional identitet 

för Norrland, eller försöka bena ut vad Norrland är för något, så är det ett solidariskt och 

kollektivt begär som behöver formuleras. Alltså: ett slags viljans språk i stället för 

varats; det här vill jag för oss. Brown tror att en sådan förskjutning av den politiska 

identitetsdiskursen medför ett undvikande av att vänstern fastnar i nostalgi liksom 

högern i det reaktionära.159 

 

Nordström blir aldrig nostalgisk även om han också talar om förlust, förlusten av en 

överklass. Nordström vill inte blicka bakåt, utan bara framåt. Möjligtvis att man ska vara 

medveten om vad som lurar där bakom i historien, men han verkar inte ha någon större 

tro på att inhämta kunskap därifrån.160  

 

                                                        
158 Brown 2008, s. 66f.  
159 Brown 2008, s. 69ff.  
160 Nordström 1938, s. 108f. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

Utveckling och avveckling 

Eller moderniseringens uppgång och förfall.   

Jag vill inleda denna del med att jämföra Nordströms och Tidholms blick. Som jag skrev i 

förra delen har Nordström en vision och en framtidstro, hans blick är alltså inställd på 

en möjlig och positiv framtid. Riktningen för hans blick är således framåt.  

Tidholm däremot blickar bakåt mot en tid då han ser liv, rörelse och utveckling i 

Norrland. Visserligen uppehåller de sig båda till stor del i sina respektive nutider, men 

om en riktning mot någon form av idealbild ska identifieras så blickar Nordström mot en 

framtid och Tidholm mot en dåtid. Därför är det intressant att söka efter objektet för 

deras respektive blickar.   

 

Nordström vill att Norrland och norrlänningen ska stiga upp ur någon slags primitiv, 

eller kolonial, mentalitet för att, fullt ut, bli en del av Sverige, men också förstå vikten av 

att arbeta solidariskt med varandra som en hel och enad region. Egoism, individualism 

och dådlöshet är egenskaper Nordström skyr som pesten. Norrland ska bli en solidarisk 

landsdel där en välutbildad överklass tar hand om de mindre bemedlade, eller man 

kanske till och med kan säga: de lägre stående. Och svaret är industrin, hela tiden 

industrin, det går inte att förbise Nordströms industriromantiska blick fylld av ännu mer 

utveckling och ännu fler framsteg i sikte. Som jag skrev i kapitlet om Nordström var 

hans starka tro på utvecklingen typisk under moderniseringen. Allt kunde och skulle 

utvecklas. Detta lyser igenom inte bara när det kommer till industrin utan även i hans 

idéer kring människans utveckling. Norrlänningen ska genom några förändringar eller 

målbilder som Nordström målar upp bli en modern människa och Nordström visar 

vägen. Han gör det med en uppfostrande och lite lätt uppfordrande ton i sina texter – en 

ton som kan förklaras delvis genom Nordströms kontext. Det är näst intill ett 

omyndigförklarande av norrlänningarna som Nordström bedriver, åtminstone de som 

inte redan är välutbildade och innehar höga positioner. 
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Det uppfostrande tilltalet syftar hela tiden till att visa hur människor kan utvecklas mot 

något slags ideal för att vara till största nytta för hela samhällskroppen. Ideal som 

jämlikhet och solidaritet och bilden av samhället som en organism som kan formas i rätt 

riktning och på bästa sätt är idéer som präglade ”det svenska folkhemmet”, och liknande 

ideal präglar även Nordströms bok. En vanlig kritik mot folkhemstanken är att det 

emellertid inte var ett hem för alla och att den där jämlikheten och solidariteten var rätt 

så partiell och hela tiden avhängig ett agerande utifrån några experters utsagor.   

Några av de där experterna var Alva och Gunnar Myrdahl och deras berömda text Kris i 

befolkningsfrågan (1934) där de talar om ”’befolkningsmaterialets’ förbättring som en 

nödvändig ’sociologisk anpassningsprocess’.”161 I en nutida kritik av boken skriver Anna 

Ekström i en artikel i Expressen om hur paret Myrdal berättar för svensken hur hen ska 

leva sitt liv; hur hen ska göra med allt från inredning till barnuppfostran. Myrdalarna 

kallar det frigörelse, Ekström kallar det ett omyndigförklarande.162 Likaså Magnus 

Karaveli menar att boken präglas av en slags elitistisk inställning där Myrdalarna ”är de 

allvetande vetenskapsmännen, som från en upphöjd plattform talar om för de vanliga 

människorna hur de skall leva.”163 Något som påminner väldigt mycket om det 

Nordström gör i sin bok.  

Enligt Karaveli representerar paret Myrdal urtypen för 1900-talets samhällsingenjör.  

Den sociala ingenjörskonsten innebar en stark tro på att ”även den sociala världen och 

det mänskliga livet kan planeras i detalj och styras rationellt av experter.”164 Denna tro 

var en direkt produkt av industrisamhället, men också en produkt av folkhemstanken. 

En rätt så maskinell och operativ syn på människa och samhälle. Visserligen fick den 

                                                        
161 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 40. 
162 Anna Ekström, ”Paret Myrdal var omyndigförklarare”, Expressen, 15/10 2017, 
http://www.expressen.se/kvallsposten/kultur/paret-myrdal-var-omyndigforklarare/, [hämtad 2017-05-
26]. 
163 Magnus Karaveli, ”Kris i befolkningsfrågan och frihet”, Svensk Tidskrift, 31/12 1988, 
http://www.svensktidskrift.se/h-magnus-karaveli-kris-i-befolkningsfragan-och-friheten/, [hämtad 2017-
05-26]. 
164 Isacson 2007, s. 33.  

http://www.expressen.se/kvallsposten/kultur/paret-myrdal-var-omyndigforklarare/
http://www.svensktidskrift.se/h-magnus-karaveli-kris-i-befolkningsfragan-och-friheten/
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stora majoriteten i Sverige betydligt bättre levnadsförhållanden både i hemmet och på 

arbetsplatsen, men det var många människor som inte höll måttet och som behövde 

avskiljas från samhällskroppen.165  

Detta kan förstås, om än inte ursäktas, gentemot en samtida kontext av lågkonjunktur 

och massarbetslöshet, där ”den dramatiska kraschen på New York-börsen togs till intäkt 

för att den ekonomiska friheten var något som borde begränsas.” Som Karaveli påpekar 

var det en tid som ”utmärktes i betydande grad av en till synes befogad misstro mot 

marknadsekonomin.” Att staten behövde kliva in ordentligt för att återta makten från 

marknaden var således en socialdemokratisk politisk strävan.   

För att ”förbättra Sveriges läge i den världsomspännande konkurrensen” 166 såg 

Nordström alltså att det var nödvändigt ”att höja folkets prestationsförmåga”167 så att 

Sverige fick ”ett bättre folk för att möta den nya tiden med framgång.” 168 Eftersom 

naturresurserna och industrierna redan fanns i Norrland var det alltså bara 

människorna som behövde uppfostras för att passa in i den moderna samhällskroppen. 

En välutbildad överklass skulle växa fram som kunde leda övriga människor i denna 

process, eftersom de bar på de kvaliteter som framtiden krävde av medborgarna.169   

 

Nordströms idéer kan alltså återfinnas bland idéerna i det svenska folkhemsidealet. Det 

går att säga att han formulerar dessa idéer och blickar framåt mot en fullbordan av dem, 

medan Tidholm i stället verkar försöka nysta bland resterna efter dess förfall. Han 

blickar nostalgiskt bakåt mot en tid då det svenska folkhemmet fortfarande verkade fullt 

möjligt och till för alla.  

                                                        
165 Isacson 2007, s. 33.  
166 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 41.  
167 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 41.  
168 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 41.  
169 Fagerstedt, Sörlin 1987, s. 34.  
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Vad som har skett för Norrlands del, enligt Tidholm, var att ”[m]oderniteten – med alla 

dess löften om framtid och delaktighet – passerades på ett ögonblick”170 utan att 

någonsin ersättas av någonting annat. Det är just i detta glapp som Tidholm ser den 

”mest uppenbara gränsen mellan centrum och periferi.”171 Detta glapp såg även 

Nordström när han påpekade att norrlänningen inte riktigt hann med att anpassa sig till 

de moderna idealen. Nordström i sin tur försöker att placera in någonting i detta glapp 

för att Norrland och norrlänningen ska utvecklas, medan Tidholm ser att det aldrig var 

någonting som kom och att det ännu i dag inte har kommit någonting heller.  

Tidholm näst intill idealiserar tiden kring mitten av 1900-talet då staten såg till att 

nästan var du än bodde så byggdes det  

 

en skola i gult tegel med hockeyrink och en busskur vid byvägen. Landsbygden var en del av 

samhället, och inte minst fanns det – fram till början av nittiotalet – en landsbygdspolitik vars 

betydelse inte går att överskatta.172 

 

Folkhemsbygget kunde efter 1945 börja ”byggas på allvar” 173 . Industrins 

produktionsökning medförde ekonomiska förutsättningar för att genomföra 

välfärdsreformerna. Tidholm tror att Norrland enklare kunde ansluta sig till 

modernistiska ideal om storskalig industriverksamhet på grund av en avsaknad av 

traditioner och sociala hierarkier. Men Tidholm ser inte den här välfärden på den 

norrländska landsbygden i dag. Han ser bara ett förfall. Förfallet likställer han med en 

utveckling sedan 1950-talet med allt starkare kapitalistiska förtecken i kombination 

med en fortsatt intensiv urbanisering som lett till avveckling i Norrland medan 

politikerna bara tittat på.  

                                                        
170 Tidholm 2014, s. 76.  
171 Tidholm 2014, s. 190.  
172 Tidholm 2014, s. 134.  
173 Tidholm 2014, s. 134.  
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Folkhemmets avveckling, moderniseringens förfall, eller för att parafrasera Macke 

Nilsson: sveket mot Norrland. Dessa formuleringar kan alla tre fungera för att förklara 

Tidholms orsaksförklaring till problemen han ser i sitt samtida Norrland. Den urbana 

normen må vara en samtida boja: en diskurs som fortsätter konstruera Norrland som 

någonting annat; någonting sämre, men att Norrland plötsligt snuvades på en framtid 

och lämnades ensamt kvar i ett förfall är nog Tidholms främsta orsaksförklaring till 

problemen han ser.  

 

Det svenska folkhemmet verkar alltså vara ett ideal för både Nordström och Tidholm. 

Eller åtminstone för Nordström. För Tidholm kanske det handlar mer om en tid när man 

trodde på Sverige, trodde på Norrland och då det fanns en tanke om att faktiskt alla 

skulle med (även om det går att ifrågasätta vilka som döljer sig bakom alla). Nu ser 

Tidholm bara hur Norrland har lämnats kvar i det där glappet och förlorat någonting 

som hade kunnat bli regionens räddning. Hoppet kanske. Hoppfullhet fick åtminstone 

Nordström uppleva. Således verkar det som om visionären Nordström och nostalgikern 

Tidholm blickar mot samma punkt, men från två olika håll.  

 

Centrum och periferi 

Den här tredje och sista delen av diskussionen handlar om Nordströms och Tidholms 

idéer för den norrländska identiteten. Jämförelsen kommer kretsa kring centralisering 

och decentralisering, den urbana normen och tolkningsföreträde.  

 

Nordström ville att Norrland skulle handla om en slags centralisering. Han var 

visserligen, liksom Tidholm, kritisk till en centralisering av makten och ekonomin till 

storstäderna, men han ville att Norrland skulle uppgå i en inkluderande ”allsvensk” 

norrländsk identitet. Ett identitetsbygge som verkar vila på en vision om assimilering av 
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den norrländska befolkningen in i, vad han kallar, en all-svensk identitet.174 De idéer om 

den norrländska identiteten han för fram handlar till stor del om att bli som de i södra i 

Sverige: att bli lika välutbildade, specialiserade och lika kulturellt bevandrade. 

Emellertid betonar Nordström samtidigt vikten av en hembygdskänsla. Norrlänningen 

bör odla en sådan för att uppnå en känsla av ansvar för, och solidaritet med, sin egen 

region och dess befolkning.  

Det går att ana någon slags hembygdsidentitet även hos Tidholm som skriver att ordet 

”hembygd klingar ju så vackert. Hembygden är människans utgångspunkt, en plats att 

återvända till i tider av osäkerhet och nöd.”175 För Nordström är den ett första steg på 

vägen mot att åstadkomma en norrländsk solidaritet och kanske är det även en 

solidaritet i Norrland som Tidholm saknar i dag. Eller Tidholm saknar nog solidaritet 

över huvud taget. Enligt honom har det aldrig kommit något inkluderande av Norrland 

in i en nationell identitet. Norrland osynliggörs så gott som alltid så länge inte regionen 

infriar fördomarna. Fördomarna bygger på bilder av Norrland som en plats människor 

flyttar ifrån, där ingenting händer, där det inte finns någon framtid och inte heller några 

möjligheter. Allt det som storstaden, centrum, inte är. Storstaden är motorn för 

utveckling och framgång, den framställs som en plats som är produktiv, aktiv och 

attraktiv. En plats som drar människor från Norrland. Enligt Eriksson bidrar denna 

dikotomi till tanken om att problemen i den underordnade regionen kan skyllas på 

människorna som bor där. De som blev kvar. De som inte ville något med sina liv – så 

klart de också drar med sig regionen i sin avsaknad på initiativ och entreprenörsanda. 

Dådlöshet, börjar således åter eka.  

I periferin ses människor som inaktiva och offer för omständigheterna. Ett stort problem 

med denna bild är att människor riskerar uppleva sig själva som så också. Att vara ett 

offer för omständigheter kan vara en förlamande och ofruktsam identitet att 

upprätthålla. Den tjänar centrumets fortsatta överordning och gör att både centrum och 
                                                        
174 Nordström 1938, s. 71.  
175 Tidholm 2014, s. 390. 
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periferi upplever förhållandena som omöjliga att förändra – Browns tankar om 

ressentiment blir åter relevanta.  

 

De framsteg och den optimism som Norrland har fått uppleva ser Tidholm som några 

hack i historien. De var korta och avbrotten från dem plötsliga. Som under femtiotalet 

när ekonomin gick bra, centralorter byggdes och det var   

 

överskott i finanserna och full sysselsättning, men det fanns också en idé om samhället som 

inbegrep hela Sverige och som övergivits utan att vi egentligen pratade om det. Vi bara vaknade 

en dag, och det var annorlunda. Det var inte lätt att förstå att det ena med sådan självklarhet 

skulle leda till det andra.176 

 

Tidholm ser alltså att Norrland alltid befunnit sig i en perifer roll och kommit att handla 

om decentralisering. Norrland som koloni och periferi hör till Nordströms dystopiska 

dåtid, men är, hos Tidholm, inte bara en samtidsbild, utan även en förmodad verklighet i 

hans dystopiska framtidsbild.  

Nordström såg att Norrland hade gått från att vara en börda för resten av landet, en 

skräpvrå, till att bli allt mer delaktig i konstruktionen av en ny nationell identitet. Men 

Tidholm ser fortfarande att Norrland behandlas som en belastning, som en tärande 

region.  

 

Om Nordström söker efter en nationell identitet där Norrland ska ingå som ett viktigt 

element, kan nog Tidholm sägas leta efter en regional identitet. Nordströms vision om 

att Norrland ska ingå i en nationell identitet kan väl ändå sägas vara uppfylld i dag. Det 

är nog få människor som ser på Norrland som icke-svenskt eller som en koloni enbart 

presterande för resten av landet. Men på vilka premisser Norrland får ingå i en nationell 

                                                        
176 Tidholm 2014, s. 178.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

identitet är svårt att säga. Nordström tyckte att Norrland hade visat sig vara det 

viktigaste Sverige hade i en tid när industrierna blomstrade. Exploatering och 

kolonialisering var ingenting som han problematiserade. Tidholm verkar tycka att 

Norrland bara får vara med om reglerna följs och rollerna spelas väl, om regionen håller 

sig till sin plats som det där avvaktande barnet på skolgården, eller som den där 

avlägsna och ödsliga platsen där människor är lite bakom eller harmoniska, eller som en 

exotisk del av Sverige som människor inte egentligen vet så mycket om. Det verkar, ur 

Tidholms perspektiv, som om Norrland ännu är insvept i en kolonial mantel som verkar 

svår att ruska av.  

Men det är svårt att säga om Tidholm verkligen tycker att missmodet borde näras för att 

kunna bli en gemensam regional identitet eller om han använder det för att visa att 

norrlänningar måste gå samman och protestera om Norrland inte ska bli fullständig 

ödemark, med ett par större metropoler. Turismen sågar han ner och romantiserar i 

stället någonting som han anser vara riktigt genuint, som han anser blir allt mer sällsynt. 

Som en parkeringsplats utanför en matbutik. Men parkeringsplatsen, som det inte har 

hänt någonting med sedan 1950-talet borde väl rimligtvis höra till hans tes om att 

ingenting har hänt sedan folkhemsbygget försökte revolutionera landet? Tidholms 

åsikter och förklaringar glider ibland isär och blottar logiska luckor.  

Som Isacson påpekar borde väl alla övergivna industriområden runt omkring i landet, 

främst i inlandet, kunna ”vändas till en tillgång – till något som får invånarna att börja 

tro på en framtid för dem i kommunen och som lockar dit nya företag och andra 

verksamheter.177 Men Tidholm missar det här, eller han verkar åtminstone inte vilja 

diskutera de initiativ som tas i Norrland eller se möjligheter för regionen och dess 

befolkning.  

 

 

                                                        
177 Isacson 2007, s. 37f.  
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Avslutning 

Mitt syfte med denna undersökning har varit att undersöka Norrland som problem och 

möjlighet hos två Norrlandsskildrare som representerar två diametralt motsatta 

perspektiv. Jag var intresserad av att undersöka hur de framställer Norrland och vad 

dessa framställningar får för betydelse.  

 

Det huvudsakliga problemet som Nordström såg handlade om norrlänningens eftersatta 

mentalitet orsakad av en enformig och kvävande yrkestradition som norrlänningen varit 

alltför hårt bunden till. Nordströms förslag på lösning på problemet var att höja 

utbildningsnivån och få fler människor i regionen välutbildade. Detta skulle föra med sig 

en mer specialiserad arbetskraft, men också göra Norrland mer attraktivt.  

Men Nordström såg också att en hembygdskänsla behövde uppmuntras; utan en sådan 

riskerade regionen att falla samman, bland annat på grund av att välutbildade 

människor skulle fortsätta försvinna iväg till andra regioner och att människor inte 

skulle känna att det var någon idé att bry sig om regionens utveckling. Med 

hembygdskänslan hoppades Nordström att en solidaritet skulle uppstå. Då skulle 

norrlänningarna bli entreprenörer i ett enat Norrland där man arbetade tillsammans för 

allas bästa. 

 

Tidholms problemformulering handlar om ett Norrland som i dag står helt utan den 

framtidsoptimism som Nordström representerade. De utvecklingsmöjligheter som en 

gång utlovades i regionen kom aldrig och nu bryr sig ingen – förutom Tidholm. Orsaken 

är dels att politiken har kapitulerat inför marknaden och låter den styra, men också att 

Norrland har svårt att bli av med sin tidigare status som koloni. På grund av det senare 

växer norrlänningarna upp med mindervärdeskomplex. Om man stannar är man en 

förlorare. Om man flyttar har man valt en bättre livsstil. 
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Tidholm längtar tillbaka till en dåtid då allt ännu var möjligt och då det såg ljust ut för 

Norrland, medan Nordström ville lämna en dåtid när Norrland bara var fattigt och 

mörkt och få Norrland att förstå att regionen stod för framtid.   

Nordströms framtid var utopisk, medan Tidholms framtid är dystopisk. För Tidholm är 

det en dåtid som ter sig mer utopisk, medan dåtiden för Nordström var dystopisk.     

 

Så Nordström såg stora möjligheter för Norrland och formulerade lösningar på 

problemen han såg. Tidholm däremot ser inga möjligheter alls. Loppet är redan kört för 

Norrland ur Tidholms perspektiv och därför har landsändan vänt sitt hopp till turismen. 

Tidholm ser turismen som en sista anhalt, han ser det inte ens som en sista utväg. 

Turismen tar man till när man redan har förlorat. Tidholm vet dock om att han är 

pessimistisk och bitter, han har skrivit om och kämpat för Norrland och landsbygden i 

över tjugo år och provat olika metoder och attityder. Så kanske är ändå hans växelspel 

mellan indignation och uppgivenhet hans nuvarande form av motstånd. Kanske är det 

hans senaste strategi för att få folk att förstå, få folk att äntligen vakna. Om han är 

tillräckligt pessimistisk och ger sken av att också han har gett upp, så är det kanske 

någon eller några som blir motiverade till att ta vid kampen. Tidholm lämnar efter sig ett 

tidsdokument som han vill få daterat till när regionen tog sin sista suck, i form av turism.  

 

Nordström framställde ett Norrland som hade framtiden för sig, ett framtidsland. Ett 

Norrland fullt av rikedomar som äntligen hade börjat förstå att själv ta till vara på dessa. 

Men det är också ett Norrland med en mentalt eftersatt befolkning som Nordström 

framställde. Om än han mötte människor som visade på intelligens, entreprenörsanda 

och social kompetens, så menade han att de inte var i majoritet. Om bara 

norrlänningarna kunde höja sig ur denna primitiva mentalitet så kunde Norrland fullt ut 

bli en del av Sverige.  
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Bilden av Norrland hos Tidholm handlar mycket om en bild av en ödslig, förlorad och 

uppgiven landsända. Det är synd om Norrland, regionen har blivit snuvad på konfekten. 

Det är också en bild av en kuvad region och befolkning. Tidholm själv upplever sig 

splittrad på grund av konflikten mellan land och stad, på grund av decentralisering och 

centralisering, periferi och centrum. Han skriver: ”Jag står med en fot i vardera land och 

vägrar välja sida. Det kommer sluta med att jag går i bitar.” 178 Den urbana normen 

orsakar både splittring och mindervärdeskomplex hos Tidholm, och hos norrlänningen i 

Tidholms analys. Man blir kvar eller man lämnar.  

 

Jag har skrivit om hur det urbana premieras i en geografisk hierarki och stereotyperna 

både skapar, förstärker och reproducerar skillnader som får människor i Norrland att se 

på sig själva som mindre värda, ”som losers, som människor som inte gjort ett aktivt val, 

som blivit kvar, blivit över. Som en förlorare i ett ickelandskap”179. Den urbana normen 

verkar i dag vara internaliserad så till den grad att den tas för given och blir till en 

sanning.  

Den urbana normen verkar hålla fast Norrland, och Tidholm, i en förlorarposition. 

Storstaden har redan vunnit och kommer alltid vinna. Men är det kanske Tidholm som 

måste inse att Norrland som helhet aldrig varit och aldrig kommer bli gångbart? Om nu 

norrlänningarna själva inte ser sig själva som främst norrlänningar, kanske man inte 

heller ska försöka hävda den identiteten eller det epitetet? Det kanske inte finns något 

egenvärde i att skrika efter att bli respekterad och värderad som främst norrlänning?  

 

Jag tror att det i dag råder större skillnader mellan land och stad än mellan Norrland och 

resten av landet. Visserligen för begreppet Norrland oftast med sig associationer till 

lands- och glesbygd, men att försöka lämna en diskurs av att tala om en Norrlandsfråga 

och i stället belysa just dikotomin land och stad tror jag skulle tjäna de regioner och dess 
                                                        
178 Tidholm 2014, s. 392.  
179 Tidholm 2014, s. 395.  
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befolkningar som man egentligen syftar till genom att tala om Norrland.  Men med det 

menar jag inte att vi inte ska tala om Norrland som idé. Norrlandsbilden bär på ett 

kolonialt arv som har visat sig medföra materiella konsekvenser. Huruvida människor 

betraktar Norrland som en koloniserad plats i dag eller inte så är emellertid landsändan 

insvept i en diskurs där den görs till den andra. Denna roll är djupt rotad i en svensk 

föreställningsvärld.  

Likaså är förklaringsmodellen om Norrland som en periferi till ett urbant centrum, med 

alla associationer och värderingar som kommer med ett sådant epitet, applicerbar här.  

Att i allmänhet studera Norrlandsfrågan och i synnerhet Nordström och Tidholms 

reportageresor genom Norrland har visat på olika idéströmningar som funnits i, och för, 

landsändan under Norrlandsfrågans levnadstid. Om frågan är evig får tiden utvisa. Men 

Nordström och Tidholm representerar också två olika förhållningssätt och inställningar 

till både sin region och till utveckling samt en kapitalistisk marknadslogik. Kanske har 

jag gjort det enkelt för mig. Kanske är jämförelsen orättvis. Kanske säger denna studie 

mer om min egen än om deras respektive ståndpunkter.  

Om man tar Nordström och Tidholms respektive bilder för sanningar så har Norrland 

gått från att vara ett framtidsland till ödemark på mindre än hundra år.  

Som Tidholm försöker bevisa så var det sannerligen någonting som hände – eller 

egentligen inte hände alls. Det var bara en massa fina ord och löften som aldrig blev till 

verklighet. Inte för att någon specifik person ville att det skulle bli just så, utan kanske 

just därför att urbaniseringens krafter har varit alldeles för övermäktiga. Har man inte 

kunnat följa med i en utveckling mot en civiliserad högborg – ett urbant centrum – så 

har man helt enkelt fått skylla sig själv. Kanske hade Johan Hakelius rätt när han skrev i 

Aftonbladet förra året:  

 

Stora delar av Sverige har goda förutsättningar att vara nybyggarland. Snöskotrar, jakt och fiske, 

molande tystnad och skogsstjärna. Men ska vi försöka efterlikna något mer civiliserat, krävs att 
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vi tömmer landsbygden på folk och samlas i tätbebyggda områden. Det är så nära en självklarhet 

som det går att komma.180 

 

Hakelius anser att om man vill bo i obygd så får man försöka odla en egen identitet 

baserat på motståndet. Orden kan tyckas orimligt provokativa, men kanske är det den 

situationen Sverige, och världen, har hamnat i dag. Om marknaden får fortsätta styra, 

oavsett vad man tycker om det, så finns risken (eller chansen) att den situation Tidholm 

beskriver successivt fördjupas.  

 

I slutändan kan man säga att det är den norrländska självbilden som både Nordström 

och Tidholm vill göra upp med. Kanske upplevde även Nordström en splittring, som 

exilnorrlänning, utbildad söderut i landet men ursprungligen från Härnösand. Men 

Nordström löste den eventuella splittringen genom att föreslå en stolt norrländsk 

gemenskap i någon slags nationell identitet. Tidholm verkar också efterfråga någonting 

liknande, men han lyckas inte riktigt formulera något motsvarande.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
180 Johan Hakelius, ”Hela Sverige kan inte leva”, Aftonbladet, 9/5 2016, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article22780266.ab, [hämtad 2017-08-14].  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article22780266.ab
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