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15. Norrland – både enhetligt och delat 
Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet och  
Kerstin Westin, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå 
universitet 

De fyra nordligaste länen omfattar mer än hälften av Sveriges yta och har ca 
877 000 invånare. Det vore underligt om inte ett sådant område rymde om-
fattande inomregionala skillnader. Vissa delar är helt obebyggda, andra är glest 
befolkade och en till ytan mycket begränsad del är urbaniserad. Glesa bygder 
återfinns förvisso också i södra och mellersta Sverige, med det speciella med 
Norrland är de ofta långa avstånden. Glesbygden blir mer påtaglig i norr!  

Människor i olika delar av Norrland skiljer sig åt i fråga om vad de anser och 
vad de gör. Traditioner och vanor skiljer sig åt. Två av de nationella minorite-
terna – samer och tornedalingar – har sina ursprung i Norrland. Trots detta 
finns det mycket som förenar. Inte minst berörs alla norrlänningar av det 
ofrånkomliga faktum att de bor i Sveriges nordliga periferi, men även språkliga 
och kulturella drag är gemensamma för många. Svaret på frågan ifall Norrland är 
enhetligt eller delat går därför inte att besvara på ett entydigt sätt. 

Då är det mer fruktbart att försöka problematisera och nyansera bilden genom 
att diskutera i vilka avseenden Norrland är enhetligt respektive delat. I denna 
bok har vi försökt göra detta genom att i de fyra nordligaste länen och i 
synnerhet bland dess medborgare återkommande undersöka förekomsten av 
inomregionala likheter och skillnader. I detta slutkapitel sammanfattar vi den 
bild som avtecknar sig och diskuterar implikationer av detta, inte minst för 
Norrlands regionalisering.  

Det enhetliga Norrland… 
Ett uttryck för ett enhetligt Norrland, som framträder i kapitel 8, är att en stor 
majoritet av norrlänningarna betraktar sig som just – norrlänningar. Ibland 
brukar man hävda att norrlänningen egentligen inte finns utan bara är en myt, 
som underbyggs av populärkultur och missuppfattningar. Ett vanligt argument 
brukar vara att Norrland är så ytmässigt stort att människor inte kan ha en 
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gemensam identitet. Därför skulle de som bor där i första hand vara till exempel 
jämtlänningar eller norrbottningar, men knappast norrlänningar. Människor bär 
emellertid på flera, parallella territoriella identiteter. Man kan exempelvis, som 
Carl Bildt understrukit, samtidigt vara hallänning, svensk och europé. Dessutom 
är de främsta territoriella identiteterna knutna till lokalsamhället och till staten. 
Vår undersökning visar emellertid att mellan 70 och 80 procent av de boende i 
de fyra nordligaste länen starkt identifierar sig som ”Norrlänning” som en 
beteckning för vad de är. Det är procentandelar som ligger ungefär på samma 
nivå som länsidentiteterna, det vill säga känslan av att vara till exempel 
västerbottning eller jämtlänning. För de som bor i Västernorrland är till och med 
norrlandsidentiteten starkare än länsidentiteten.  

Ett annat uttryck för ett enhetligt Norrland är att de partipolitiska sympatier-
na ser annorlunda ut i Norrland än i storstäderna, men också i relation till landet 
i övrigt. Den kraftiga tillbakagången för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
vid de senaste allmänna valen har inte haft någon motsvarighet i de nordligaste 
länen. Som framgår i kapitel 5 har tillbakagången för dessa bägge partier efter 
2002 års val endast varit ca 6 procentenheter i Norrland mot ca 13 procent-
enheter i storstadsområdena. Undersökningen visar också att en större del av 
norrlänningarna anser sig stå mer till vänster än vad man gör i resten av landet, 
trots att norrlänningarna i de flesta frågor har samma politiska uppfattningar 
som svenskarna i övrigt. Det tycks således finnas en effekt som bromsat 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets valmotgångar i norr. På motsvarande 
sätt kan man också tala om regionala valvindar genom Moderaternas, Folkparti-
ets och Miljöpartiets starka dominans i storstäderna och Sverigedemokraternas 
framgångar i de sydligaste länen. Till detta kommer att väljarna i de fyra 
nordligaste länen generellt är mindre benägna att byta parti mellan valen och att 
personrösta än vad man är i landet i övrigt. 

Dessa regionala skillnader förvånar eftersom åsiktsbildningen inför val i hög 
grad sker via nationella media och att partiorganisationerna på lokal och 
regional nivå allmänt försvagats under senare tid. Särskilt förvånande är att 
betydelsen av den regionala hemvisten tycks öka, snarare än minska. Samtidigt 
säger detta något om att valresultaten inte bara avspeglar människors åsikter och 
sociala klass, utan att det också har betydelse var man bor. Det finns lokala och 
regionala värderingar och traditioner som slår igenom – trots allt tal om 
globalisering och nationella medias betydelse. Kanske har Socialdemokraternas 
och Vänsterpartiets partiorganisationer kunnat bibehålla sin ställning som 
åsiktsbildare hos medborgarna i norr. Vad som än ligger bakom krävs ytterligare 
forskning för att bättre kunna förstå dessa förändringar. 

Ett tredje exempel på något som förenar Norrland är dagspressens fragmen-
terade karaktär. Den består av lokala tidningar som är starkast på utgivnings-
orten och med endast begränsad bevakning av det som sker i grannlänen. Webb-
läsande av tidningar har inte nämnvärt skapat nya medievanor på tvärs över 
länsgränserna. Med undantag för Mittnytt har radio- och TV-media i första hand 
ett fokus på förhållanden i varje län för sig. Om större regioner skulle bli aktuella 
finns det således inga media som är regiontäckande (möjligen med undantag för 
Mittnytt). Detta kan komma att medföra att mediebevakningen i första hand 
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skulle ske med utgångspunkt från hur den egna orten påverkas av de regionala 
frågorna och inte med tanke på regionen som helhet. 

Ett fjärde uttryck för ett enhetligt Norrland är att många av de aspekter på 
Norrlands utveckling som vi undersökt inte i första hand följer territoriella 
dimensioner. Det kan visserligen finnas skillnader mellan till exempel kvinnor 
och män eller mellan personer med olika utbildningsbakgrund, men inte mellan 
olika delar av norra Sverige. Några exempel på sådana skillnader, som alla har 
betydelse för regionens utveckling, är: 

 

 Norrlänningarna är genomgående ungefär lika nöjda med demokratin i 
kommunen och i Sverige och ungefär lika missnöjda med hur den 
fungerar i EU. 

 Man har ungefär samma nivå på kunskaperna om riksdags- och kommu-
nalval oberoende av var man bor. 

 Det finns en stor överensstämmelse i åsikterna om hur naturresurserna 
bör nyttjas bland medborgarna i de olika länen och bland kust- respektive 
inlandsbor. 

 Fördelningen av hemarbetet mellan män och kvinnor följer samma, i 
huvudsak traditionella mönster och detta skiljer sig inte åt mellan städer 
och glesbygd. 

 Synen på invandring är positiv i hela Norrland. Det finns inga skillnader 
som hänger samman med var i norra Sverige man bor. 

 
Det finns således en hel del i våra analyser som pekar på enhetlighet i norr-
länningarnas syn på det som är viktiga grunder för den regionala utvecklingen.  

… och det delade Norrland 
Redan av inledningskapitlet framgick hur Norrland i avgörande avseenden är 
delat, inte bara mellan länen i fråga om möjliga framtida regioner utan även i en 
dimension som är mer öst-västlig. Distinktionen går i huvudsak mellan å ena 
sidan expansiva kommuner framför allt vid kusten och glest bebyggda och små 
inlands- och fjällkommuner. Även om det finns viktiga undantag från detta 
mönster, till exempel kommuner i västra Jämtland som ökat sin befolkning och 
någon kustkommun i Västernorrland som tappat invånare fångar denna 
dimension in viktiga skillnader inom Norrland. Det gäller till exempel skillnader 
i fråga om demografiska förutsättningar, hur arbetsmarknaden ser ut och 
medborgarnas välbefinnande. I de kommuner som expanderat är till exempel 
befolkningen genomgående mer nöjd med den kommunala servicen, kommunen 
som en plats att bo på och möjligheterna till inflytande över de kommunala 
besluten. Till detta kommer också skillnader mellan länen, som förvisso gör 
länen mer homogena men Norrland mer heterogent. 

De som bor i Norrbotten framstår som starkt länsorienterade, inte minst 
genom att de har den starkaste länsidentiteten. Norrbottningarna vill också mer 
än andra att varje län skall bilda egen region och är mest kritiska till varje form 
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av större region. Det kanske därför inte är en tillfällighet att regional-TV har 
störst andel tittare i Norrbotten. I Norrbotten känner man också större 
samhörighet med andra på orten och kommunen. Detta hindrar inte att det är 
lättare för nyinflyttade att känna samhörighet med andra i Norrbotten än vad det 
är i de andra norrlandslänen. Intrycket av öppenhet trots en stark länsidentitet 
förstärks av en stark orientering mot globalisering. I Norrbotten är det vanligare 
att man i arbetet använder ett annat språk än svenska. Jämfört med boende i 
andra norrlandslän är man även mest nöjd med den egna kommunens insatser 
för att främja sysselsättning och företagsutveckling, och minst missnöjd med 
statens insatser på detta område. 

Något som, kanske lite förvånande, utmärker medborgarna i Västerbotten är 
att de genomgående tycks värdera sina landstingspolitiker mer positivt än vad 
man gör i andra län. De har visserligen sämre kunskap om de frågor och 
kandidater som är aktuella i landstingsvalet än vad man har i andra norrlands-
län, men uppvisar trots detta störst förtroende för sina landstingspolitiker. Detta 
mönster stämmer emellertid med resultat även från den medborgarunder-
sökning som genomfördes 2008 och kan möjligen hänga samman med region-
sjukhusets placering i länet och att några sjukhusnedläggningar inte varit 
aktuella. I regionfrågan sticker Västerbottningarna ut genom att så många 
saknar åsikt. De lyssnar vidare mindre på lokalradio än medborgarna i Norrland 
i övrigt. 

Invånarna i Västernorrland avviker från medborgare från övriga län framför 
allt genom sin tydligt negativa inställning till de egna landstingspolitikerna. Det 
är uppenbart att den kris som landstingspolitiken genomgått, och som närmare 
skildras i kapitel 4, har satt djupa spår i medborgarnas uppfattningar. Här är 
man minst nöjd med landstingsdemokratin och har minst förtroende för 
landstingspolitiker. Att detta inte bara bygger på tillfälliga intryck styrks av att 
västernorrlänningarna samtidigt har de bästa kunskaperna om landstings-
politikens frågor och kandidater. I Västernorrland finns det starkaste stödet för 
större regioner, men detta hänger inte samman med den aktuella krisen utan var 
framträdande redan i 2008 års undersökning. 

Jämtland, till sist, utmärker sig genom att dess medborgare, jämfört med 
boende i andra norrlandslän, känner minst samhörighet med andra på samma 
ort och i samma kommun och att det tycks vara det minst internationaliserade av 
de fyra länen. Trots närheten till Norge har jämtlänningarna genomgående färre 
kontakter i arbetet med personer från andra länder. I Jämtland finner man 
vidare de mest kritiska uppfattningarna om statens insatser för att främja 
sysselsättning och företagande. Kanske lite förvånande är länsidentiteten lägre 
än i både Norrbotten och Västerbotten. 

Utöver olikheter mellan medborgarna i de olika länen råder det också viktiga 
skillnaderna mellan större och expanderande kommuner och små kommuner. 
Många av dessa skillnader avspeglar olikheter i strukturella villkor. Det är tydligt 
att förutsättningarna för demokratin ser olika ut. I större och expanderande 
kommuner är kunskaperna om riksdags- och landstingsval mer utbredd och man 
har genomgående större förtroende för demokratiska institutioner och politiker. 
I de mindre kommunerna och glesbygdskommunerna mår däremot den lokala 
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demokratin bättre i den meningen att man där har större kunskaper om den 
kommunala politiken och de kommunala politikerna än vad man har i de stora 
kommunerna. Dessutom är det fler som byter parti i kommunalvalen och fler 
som prioriterar person före parti vid valen. Det är ingen nyhet att kommun-
politiken i de små kommunerna är mer inriktad på person och i mindre grad 
betonar partipolitiska skillnader.  

En annan viktig skillnad gäller medievanorna i olika delar av Norrland. Vid 
kusten och i de större kommunerna, där det ofta ges ut inte bara en utan ibland 
två tidningar, är tidningsläsandet mer omfattande än vad det är i glesbygds-
kommunerna. Där är i stället medborgarna mer benägna att titta på regional TV 
och lokalradio. Även fritids- och kulturvanorna är relaterade till det utbud som 
är tillgängligt. Det mesta som förutsätter tillgång till fritidsanläggningar och 
kulturinstitutioner, och som främst finns i städerna, konsumeras mer av stads-
bor än av inlandsbor. Å andra sidan är det vanligare att de som bor i glesbygd 
och små kommuner reser till fritids- och kulturaktiviteter i andra kommuner, 
vilket reducerar skillnaderna i tillgång. I städerna finns också en större nöjdhet 
med det som formar livsvillkoren, som vård, utbildningsmöjligheter, kollektiv-
trafik och butiker, vilket i hög grad hänger samman med att dessa resurser 
främst finns i städerna. 

När det gäller förutsättningarna för regional utveckling går en tydlig gräns 
mellan städerna och glesbygden. Trots tillgång till mindre utvecklingsresurser 
per invånare ser medborgarna i städerna mer positivt på konsekvenserna av EU-
medlemskapet för det egna länets utveckling. Man tycker också där att 
globaliseringen i högre grad haft positiva effekter på den egna kommunen och 
Norrland och är mer optimistiska i fråga om den framtida samhällsutvecklingen. 
I glesbygden är skillnaderna mellan kvinnor och män påtagliga. Kvinnor är mer 
positiva till förutsättningarna för lokal utveckling i den egna kommunen men 
männen är mer positiva till att inrätta större regioner och är mer optimistiska i 
fråga om deras konsekvenser för bland annat. ekonomisk utveckling. Det är 
också anmärkningsvärt att när det gäller medborgarnas bedömning av 
entreprenörsandan anses den vara bäst i kust- och fjällkommuner, men svagare i 
de mellanliggande inlandskommunerna. 

Sammantaget råder således påtagliga skillnader mellan både de fyra länen och 
mellan kustkommuner och glesbygdskommuner i fråga om viktiga förutsätt-
ningar för regionalisering och regional utveckling. I hög grad avspeglar dessa 
strukturella förutsättningar och traditioner. Detta är viktig kunskap vid 
utformandet av en regional utvecklingspolitik som kan engagera och mobilisera 
medborgarflertalet. Just av detta skäl är medborgarnas uppfattningar i dessa 
frågor viktiga. Men dynamiken i regioner ligger i att de rymmer så olika – och 
ofta komplementära – egenskaper. Vad vore en stad utan ett omland? Vad vore 
landsbygden om det inte fanns städer inom något så när rimligt avstånd? En stad 
skulle inte vara stor om det inte fanns mindre i närheten. 
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Och framtiden? 
Processen med att försöka få till stånd större regioner i norra Sverige har inte 
varit framgångsrik under de år som studerats i denna bok. Detta beror till en del 
på att parter inte kunnat komma överens i de tilltänkta regionbildningarna. 
Bedömningen är dessutom nu ganska entydig att regeringen ställer sådana krav 
på de nya regionerna att de som diskuterats i norra Sverige inte har förut-
sättningar att förverkligas under de närmaste åren. Norrland förblir tills vidare 
delat och de län som i grunden har sina rötter i 1600-talets administrativa 
reformer, även om de i många fall i praktiken tillkommit under tidigt 1800-tal, 
tycks kvarstå.  

Det är dock för tidigt att därmed dra slutsatsen att regionfrågan skulle vara 
slutligt avgjord. Många landstingspolitiker men även kommunpolitiker har 
engagerat sig starkt i frågan. Glöden kommer säkert att brinna vidare och kan 
komma att blossa upp om nya möjligheter skapas. Det finns förespråkare för en 
region med alla de fyra nordligaste länen men det mest realistiska är nog ändå 
ett Norrland med två regioner.  

Oberoende av hur de politiska institutionerna ska se ut framöver kommer 
dock frågan om Norrlands utveckling att fortsätta att vara högaktuell. Utmaning-
arna i form av befolkningsutveckling, internationell konkurrens och behov av 
arbetskraft kommer att finnas, vare sig det är landsting, länsstyrelser, regionala 
samverkansorgan eller regioner som ska ansvara för regionernas utvecklings-
politik.  

Denna studie ger grund för flera viktiga iakttagelser om hur en sådan 
decentraliserad utvecklingspolitik kan utformas, på ett sätt som sker med såväl 
folkligt deltagande som legitimitet.  

För det första visar resultaten att det finns många gemensamma berörings-
punkter som förenar såväl de olika länen som kust- och inland. Inte minst finns 
en gemensam norrländsk identitet som det borde gå att bygga vidare på. För det 
andra måste man beakta de skillnader i traditioner och förhållningssätt som 
finns mellan de olika länen. Det innefattar till exempel att länsidentiteter har 
olika betydelse och att landstingspolitikens legitimitet varierar. För det tredje 
bör en norrländsk utvecklingspolitik möta de skilda utmaningar som gäller för 
de norrländska städerna å ena sidan och för glesbygd och småkommuner å den 
andra. Glesbygdens utvecklingsbehov har uppmärksammats men kanske det nu 
är dags att formulera en norrländsk stadspolitik. Att alla norrländska städer ska 
kunna fortsätta att vara framgångsrika är långt ifrån självklart. 
 


	forsattsblad[3].pdf
	FULLTEXT01[2].pdf

