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Abstract 

Norrland utgör cirka 60 % av Sveriges yta men knappt en tiondel av Sveriges befolkning bor 

där. Detta beror till stor del på en pågående urbanisering där allt fler flyttar till storstäder som 

erbjuder bredare möjligheter. Utöver en minskande sysselsättnings- samt befolkningstillväxt 

har Norrland även kommit att bli föremål för stereotypa skildringar i medier, där befolkningen 

och miljöerna klumpas samman via homogen porträttering.  

Denna studie syftar till att undersöka hur Norrland representeras i den svenska kriminalserien 

Höök (2007-2008) genom att granska framställningen av norrländsk befolkning, norrländska 

miljöer samt förhållandet mellan nationell och regional identitet. Med teoretisk ram bestående 

av Representation, Stereotyp, Representerad identitet samt Intern Orientalism är syftet med 

studien att påvisa om Höök använder sig av stereotyp representation av Norrland samt om 

Intern Orientalism förekommer i det utvalda materialet.  

Studien utgår från ett urval av fyra avsnitt som analyserats med metoden kritisk diskursanalys 

baserat på Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell och analysfrågor anpassade 

efter Kristina Boréus mall samt semiotiska begrepp som verktyg. Analysen är indelad i tre 

huvudkategorier bestående av Miljöer, Befolkning samt Representation av nationell identitet 

vs. regional identitet som formats efter studiens syfte och frågeställningar samt med tillhörande 

underkategorierna som speglar analysens innehåll.  

Resultatet av analysen visar att Höök representerar Norrland genom stereotypa beskrivningar 

av befolkningen där den norrländske mannen framställs med egenskaper som långsam, 

tillbakadragen och tystlåten och den norrländska kvinnan representeras utifrån sin roll som 

partner/mamma alternativt med sin frånvaro. Analysen påvisar även stereotypa representationer 

av miljöerna genom ett mönster av ett glest och kallt Norrland samt med råa naturskildringar. 

Även tydliga skillnader mellan nationell och regional identitet kan urskiljas i representationen 

av karaktärerna baserat på vilken dialekt de talar med. Vidare förekommer Intern Orientalism i 

några sammanhang medan vissa kriterier för teorin inte anträffas i materialet. Av detta kan 

slutsats dras att Höök framställer Norrland på ett konventionellt sätt utifrån stereotypa 

skildringar samt skillnader i representationen mellan nationell och regional identitet. 

Nyckelord: Norrland, Höök, populärkultur, kritisk diskursanalys, semiotik, representation, 

stereotyp, identitet, ”internal orientalism” 
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1. Inledning 
”Norrland är ett problematiskt begrepp, för medan få norrlänningar faktiskt accepterar det så har 

det kommit att bli en projektionsyta för södra Sveriges drömmar om vildmark, autenticitet och 

något på samma gång genuint och hopplöst öde. Dessa 60 % av landet har kommit att bli ett slags 

spegel som den moderna nationen håller upp, en referens som gör det moderna ännu modernare 

och det urbana ännu mer urbant.” (Tidholm 2014:315). 

 

Norrland är Sveriges nordligaste landsdel och utgör cirka 60 % av Sveriges totala landyta 

(Eriksson 2010:2). Trots sina fem län och nio landskap är befolkningstätheten låg och Norrlands 

invånare utgör cirka 10 % av Sveriges totala mängd (SCB 2015). Detta är resultatet av en 

pågående process där Norrland upplever en allt svagare sysselsättnings- och befolkningstillväxt 

än övriga Sverige, där endast ett fåtal städer och orter uppvisar positiv utveckling (Wiberg 

2012:175). En av orsakerna är urbaniseringen som bidrar till att allt fler flyttar från mindre orter 

för att bosätta sig i, och kring, storstadsområden som erbjuder ett attraktivare utbud av sociala, 

ekonomiska och kulturella livsmiljöer (Ibid 2012:183). Denna urbanisering har bidragit till 

debatt om stad/land-problematiken som under det senaste året fått allt mer utrymme i medier 

(Kobra 2015, Delat Land med Niklas Källner 2015).  

 

I takt med den stigande klyftan mellan stad/land har stereotypa skildringar av Norrland och den 

norrländska befolkningen växt fram. I synnerhet populärkulturen använder sig allt oftare av 

stereotypa beskrivningar av Norrland, vilket med tiden formats till en bild av den nordliga 

landsdelen och dess invånare som tas för givet (Eriksson 2010:65). Ett flertal studier har under 

senare tid riktat in sig på mediernas framställning av Norrland, men främst med fokus på 

nyhetsrapportering kring landsdelen (Althén & Nygren 2014, Nygren 2005 & Eriksson 2008) 

och desto mindre kring hur representationerna ser ut i populärkultur. Denna studie kommer 

därför att undersöka TV-serien Höök (2007-2008) och dess representation av Norrland. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att visa hur Norrland och den norrländska befolkningen representeras i 

TV-serien Höök genom att granska dess kommunikativa händelser. Höök är en av få TV-serier 

som under det senaste decenniet uttalat utspelat sig i Norrland och som därmed framställer dess 

miljöer och befolkning. Studien har utgångspunkt i teorierna representation, stereotyp, 

representerad identitet och intern orientalism samt följande frågeställningar: 
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• Hur representeras de norrländska miljöer som TV-serien utspelar sig i? 

• Hur framställs regionala identiteter i förhållande till den svenska nationella 

identiteten i materialet?  

• Är TV-serien stereotyp i sin framställning av norrländska miljöer respektive 

befolkningen och i så fall hur?  

• Förekommer Intern Orientalism i materialet och i så fall i vilka sammanhang samt 

hur?  

 

1.2 Avgränsning 

Det material som kommer att analyseras i denna studie är kriminalserien Höök som sändes i 

två säsonger på SVT1 under 2007 och 2008. TV-serien valdes baserat på handlingen som 

utspelar sig i den norrländska staden Luleå och därmed gestaltar norrländska invånare och 

miljöer. Utbudet av TV-serier med kriteriet att handlingen ska utgå från Norrland genom 

samtliga avsnitt är ett fåtal. Höök är den senaste TV-serien som uttalat utspelar sig i Norrland 

och avgränsningen valdes därmed baserat på avsaknaden av övrigt potentiellt material. Ur 

seriens 22 avsnitt har enbart fyra avsnitt valts ut med tanke på den tidsbegränsning som studien 

förhåller sig till. Detta förklaras mer utförligt i kapitlet Metod och material.  

 

1.3 Disposition 

I Kapitel 2 ges bakgrund till Norrlands historia samt en kortare beskrivning av Norrlands 

förhållande till svensk populärkultur under de senaste decennierna, med fokus på film och TV. 

Här beskrivs även studieobjektet Höök utförligare. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning 

med teman Norrland som periferi samt Norrländsk identitet och i kapitel 4 följer de valda 

teorierna bestående av Representation, Stereotyp, Representerad identitet samt Intern 

Orientalism. I kapitel 5 beskrivs metoden bestående av kritisk diskursanalys utifrån Norman 

Faircloughs analysmodell samt semiotiska begrepp och analysfrågor. Här presenteras även 

urvalet och tillvägagångssättet för analysen samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

Kapitel 6 innehåller resultatredovisningen där all analys som genomförts presenteras. Analysen 

utgår från tre kategorier som baserats på studiens syfte och frågeställningar; Miljöer, 

Befolkning samt Representation av nationell identitet vs. regional identitet med Intern 

Orientalism som inbegrips i samtliga kategorier. Kategorierna har även tillhörande 

underkategorier som speglar analysens innehåll. Slutligen hittas diskussion samt besvarandet 

av frågeställningar i kapitel 7 tillsammans med åtgärdsförslag.  
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2. Bakgrund 
2.1 Norrlands historia 

1435 omnämns begreppet Norrland för första gången som en självständig term, men rent 

geografiskt skiljer det sig från dagens Norrland. Under medeltiden ansågs Hälsingland, 

Ångermanland och Medelpad tillhöra Norrland för att senare även inkludera Västerbotten (där 

även dagens Norrbotten innefattades). Övriga landskap som idag räknas till Norrland tillhörde 

vid tiden andra områden, exempelvis Norge och Uppland (Grundberg 2006:22). 
 

”Redan från början fanns det ett tydligt vi och ett fjärran dem – ett Sverige som hade 

behov, och ett Norrland som fanns till för att uppfylla dem.” (Tidholm 2014:42) 

 

Under 1600-talet knöts stora delar av dagens Norrland samman med övriga Sverige genom 

succesiva och utdragna kolonisationsprocesser i hopp om att finna värdefulla resurser 

(Magnusson Staaf 2007:229-230). Norrland beskrevs därför länge som en koloni inom den 

svenska nationalstaten, i och med landsdelens råvaruleverans till övriga Sverige (Elenius 

2007:92-93). Kolonisationsprocessen innebar även statlig kontroll över befolkningsgrupperna 

som var bosatta i norr. För att möjliggöra beskattning kategoriserades befolkningen och staten 

införde specifika rättigheter och skyldigheter för människorna vid gränsområdet. I och med 

exploateringen av norrländska råvaror har Norrland historiskt sett varit väldigt viktigt för 

Sveriges industriella och ekonomiska utveckling (Magnusson Staaf 2007:230-236). 

 

2.2 Norrland i populärkultur 

”Varför är norrländsk film alltid så typisk? I Så som i himmelen kommer en hjärtsjuk 

dirigent till sin hemby för att omvända de oförlösta. I Pistvakt driver man hejdlöst med 

ett gäng modersbundna norrländska ungkarlar. Kjell Sundvalls Grabben i graven bredvid 

exploaterar klyftan mellan stad och land. […] De allra flesta ger bilden av Norrland som 

inskränkt, glest och kallt.” (Tidholm 2014:345). 

 

Under 1960- och 70-talet var det vanligt med social realism på film för att gestalta Norrland 

och landsbygden, främst utifrån ett kritisk klassperspektiv. Norrland porträtterades ofta som 

marginaliserad och orättvist behandlad, medan befolkningen ansågs påhittiga och fyndiga 

(Eriksson 2010:72). Under 1990-talet skedde ett skifte i genre vilket den populära filmen 

Jägarna (1996) påvisar genom sina likheter med den amerikanska actiongenren. Jägarna är en 

svensk thriller som utspelas i Norrbotten och handlar om polisen Erik som flyttar från 
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Stockholm för att granska tjuvjakt som pågår i ett mindre samhälle. Jägarna sågs av nästan 800 

000 människor på bio och betraktas numera som svensk klassiker (Eriksson 2010:67). Filmen 

fick dock utstå kritik för sin porträttering av norrlänningar med stereotypa drag på ett 

nedvärderande sätt (Ibid 2010:73).  

 

Under 2000-talet har flera framgångsrika filmer utspelats i Norrland, exempelvis Så som i 

Himmelen (2004) och Populärmusik från Vittula (2004). Även TV-serier har förekommit, 

däremot allt färre under 2000-talet. Ett känt exempel är Pistvakt (1998-2000) som handlar om 

tre bröder boende i den lilla fiktiva byn Svartlien vid Lapplandsfjällen. Därefter följer enbart 

TV-serien Möbelhandlarens Dotter (2006) som utspelas i Norrland samt Höök som analyseras 

i denna studie. Vid tidpunkt för studien pågår dock inspelningar av TV-serier som ska utspelas 

i Norrland, bland annat en serie baserad på filmen Jägarna samt en kriminalserie satt i Kiruna 

(Filmpool Nord 2015).  

 

2.3 Höök 

Höök är en svensk kriminalserie om polisen Eva Höök (Anna Pettersson säsong 1, Cecilia 

Ljung säsong 2) som nyligen flyttat från Stockholm till Luleå för att arbeta som chef för 

Länskriminalens utredningsrotel. Eva är ursprungligen uppväxt i Luleå och bor efter flytten 

tillbaka hos sin bror Ingemar (Rafael Pettersson) tillsammans med tonårssonen Lasse (Freddy 

Åsblom).  

 

I TV-serien utreder Eva och hennes kollegor mordfall runt om i Luleå och övriga Norrbotten. 

Evas polisteam består av Niilas Kimmel (Leonard Terfelt), Karin Bodén (Siw Erixon) och 

Janne Hall (Peter Carlberg) samt Länspolismästaren Stig Åke Gunnarsson (Björn Gustafson). 

Pilotavsnittet till Höök hade premiär 30 januari 2007 och totalt sändes två säsonger på SVT1 

under 2007 och 2008. Sammanlagt består serien av 22 entimmes-avsnitt som följer en struktur 

där två alternativt tre avsnitt åt gången ägnas ett specifikt fall. 
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3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som baserats på Norrlands situation i Sverige. Forskning 

utgår från relevanta studier kring Norrland som periferi samt Norrländsk identitet.  
 

3.1 Norrland som periferi 

Periferi är ett begrepp som får sin betydelse genom dikotomin periferi/elit. Periferi utgår från 

en maktlöshet gentemot centrum, medan elit innebär innehavande av makt. Maktfördelningen 

i Sverige utgörs av Stockholm som centrum medan Norrland agerar periferi (Gidlund m.fl. 

2000:9). ”Genom historieskildringarna fastställs ett förhållande mellan söder och norr där 

området söder om Norrland blir ett förhistoriskt centrum för ”kultur” och kulturförändringar 

medan området i norr blir en osjälvständig periferi, beroende av sitt moderområde i söder.” 

(Hagström Yamamoto 2010:71). 

 

Kulturgeografen Madeleine Eriksson fokuserade på Norrlands roll som periferi i sin 

doktorsavhandling ”(Re)producing a periphery: popular representations of the Swedish North”. 

I avhandlingen utgår Eriksson från sociala, politiska och ekonomiska processer för att studera 

hur representationen av Norrland ser ut i dagsläget baserat på fyra delstudier bestående av 

tidningsartiklar, film, marknadsföring och intervjuer. I sin analys av nyhetsmedia finner 

Eriksson att Norrland upprepande benämns utifrån termer som glesbygd, bidragsberoende och 

avbefolkning samt att Norrland sätts i kontrast till övriga Sverige, framför allt Stockholm 

(Eriksson 2010). Hon menar att representationen av Norrland i medier generellt gestaltar en 

avskild plats där invånarna buntas ihop till en kollektiv identitet: ”I argue that northern Sweden 

and its population are represented as a category in which we can recognize processes of 

otherness similar to the constructions of the other‘” (Eriksson 2010:63).  

 

I en av delstudierna går Eriksson djupare in på populärkulturens roll där hon analyserar filmen 

Jägarna (1996). Eriksson finner i studien att representationen av norrlänningar har förändrats 

över tid. Hon menar att norrlänningar tidigare skildrats i mer positiv anda som traditionella men 

hårt arbetande och ärliga, men numera framställs i negativ klang som gammalmodiga, 

stillastående och oärliga. Detta framställs genom kontraster mellan stadsbor och landsbygdsbor, 

där det urbana (övriga Sverige) framställs positivt i förhållande till landsbygden (Norrland) 

(Eriksson 2010).  
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Eriksson påpekar att dessa representationer bidrar till ett vi/dem-tänk som kan appliceras på 

samtliga analyserade områden. I sin sammanfattning beskriver hon hur Sverige utgår från en 

geografisk hierarki där storstadsregionerna och framför allt Stockholm befinner sig högst upp 

medan Norrland placeras längst ner. Detta bidrar till en bild av Norrland som den ständigt 

negativa motsatsen till Stockholm och slutligen till att Norrland och norrlänningar representeras 

som ”de andra”; de som bor på fel plats, som inte är lika produktiva och som inte uppfyller 

idealen. ”For an area to be defined as a periphery […] it has to be a periphery in relation to a 

center.” (Eriksson 2010:24). 

 

Detta är förenat med teorin om Intern Orientalism som Eriksson utgår från i sin studie. Linda 

Schein myntade begreppet ”Internal Orientalism” i sin studie om den fascination och 

exotifiering som sker av kulturella och etniska minoriteter inom Kina under 1980-talet. Schein 

upptäckte att kvinnor ur minoritetsgrupper ofta representeras som en naturlig del av 

vildmarkens miljöer vilket fungerar som ett verktyg för att gestalta den orörda och traditionella 

kulturen i ett land under modernisering (Schein 1997). Även forskaren David Jansson har 

använt sig av Intern Orientalism i sina studier av förhållandet mellan USA och den amerikanska 

Södern. I en av studierna utgår Jansson från filmen Mississippi Burning (1988) som han menar 

reproducerar regionala stereotyper för att påvisa underlägsenhet hos ”de Andra” (Södern). Han 

förklarar att filmen, genom användandet av stereotyper, framställer ett vi/dem-perspektiv 

mellan Södern och USA vilket leder till Söderns regionala identitet sätts i negativ kontrast till 

den amerikanska nationsidentiteten (Jansson 2005). 

 

3.2 Norrländsk identitet 

Sara Hagström Yamamoto studerar i sin doktorsavhandling ”I gränslandet mellan svenskt och 

samiskt: Identitetsdiskurser och förhistorien i Norrland från 1870-tal till 2000-tal” hur 

norrländska identitetsdiskurser representeras genom att granska förhistorian och kollektiva 

minnen. I studien jämför hon svensk, samisk, norrbottnisk och kvänsk identitet genom att 

analysera varierande texter och urskilja mönster i representationerna av Norrland gentemot 

övriga Sverige. Hagström Yamamoto menar att de representationer som framställs av kollektiva 

identiteter inte nödvändigtvis behöver stämma överens med individens egna förhållande till 

dessa påståenden utan baseras oftare på förväntningar som ställs från utomstående (Hagström 

Yamamoto 2010:17). ”[It] can be defined by using parameters that in fact may illustrate the 

power of some actors or organizations to inscribe this identity or structure of meanings (or 
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expectations, Paasi, 1986) on people rather than being something that has a permanent essence 

and that ‘belongs’ to every citizen.” (Paasi 2001:8).  

 

Hagström Yamamoto finner i sin studie att Norrland ständigt måste förhålla sig till den svenska 

nationsdiskursen, vilket i sin tur påverkar den samiska, kvänska och norrbottniska 

identitetsdiskursen samt bidrar till sociala konsekvenser för dessa minoritetsgrupper i norr. 

Vidare beskriver hon att de föreställningar som finns angående dessa identiteter, exempelvis 

uppfattningar om mobilitet och ödemark, grundar sig i diverse berättelser, myter och i 

förhistorian: ”Nationsdiskursens gestaltning av norra Sverige som ödemark gömde och glömde 

områdets långa kulturarv.” (Hagström Yamamoto 2010:110).  

 

Även Kerstin Westin har studerat norrländsk identitet och vad begreppet egentligen innebär 

(Westin 2009, Westin 2012). Hon finner att människor känner sig trygga med den norrländska 

identiteten, trots dess abstrakta och svårdefinierade betydelse. Hon förklarar vidare att den 

norrländska identiteten uppenbarligen existerar då människor förhåller sig till den och finner 

den betydelsefull, men vad som mer konkret karaktäriserar identiteten går inte att svara på 

förutom att det är en känsla och beskrivning av tillhörighet (Westin 2012:137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

4. Teoretisk ram 
Nedan presenteras de teorier som studien bygger på bestående av Representation, Stereotyp, 

Representerad identitet med fokus på nationella identiteter/regionala identiteter samt Intern 

Orientalism. Slutligen sammanfattas den teoretiska ramen för studien.  

  
4.1 Representationer 

Att representera innebär i sin enkelhet att beskriva eller symbolisera något. Representationer är 

en nyckeldel i skapandet av mening och de producerar betydelse för medlemmar i olika 

kulturer. Stuart Hall använder sig av två processer för att beskriva representationer, vilka han 

kallar ”systems of representation”. Det första utgår från de koncept, mentala representationer, 

som vi bär på av alla slags objekt, människor och händelser. Dessa är nödvändiga för att förstå 

världen och att ge mening åt saker. Ett sätt att kategorisera alla dessa koncept är genom att likna 

och skilja de från varandra. Mening skapas alltså genom att sätta saker i förhållande till varandra 

vilket bildar ett konceptuellt system av våra mentala representationer. Dessa konceptuella 

system skiljer sig åt från varje individ, men vi kan trots detta kommunicera och förstå varandra 

på ungefär liknande sätt genom att bilda gemensamma kulturer och sociala världar. Hur saker 

och ting definieras kan alltså skilja sig åt mellan olika kulturer och sociala grupper (Hall 

1997:15-18). 

 

Det Hall kallar för nästa ”system of representation” är språk. För att medlemmar i en gemensam 

kultur eller social grupp ska kunna representera och utbyta mening mellan varandra måste de 

dela samma språk bestående av skrift, tal eller visuella bilder. Ord, ljud och bilder som bär på 

specifika meningar eller betyder något för en grupp människor kan refereras som symboler. 

Genom det delade språket och dessa symboler kan människor uttrycka mening och 

kommunicera tankar mellan varandra. Tillsammans utgör dessa två delar alltså processen av 

representationer (Ibid 1997:18-19).  

 

För att ett meddelande ska kunna förstås fullt ut krävs det att både avsändare och mottagare är 

medvetna och inbegripna i samma system. Här kommer Halls teori om Encoding/Decoding in, 

som beskriver hur mening skapas genom tolkning av olika koder. Encoding innebär att ett 

meddelande kodas när det skickas ut av avsändaren. Om ett meddelande sänds ut av medier kan 

det påverkas av olika faktorer, exempelvis mediets egna diskurs eller omgivande kontexter som 

socio-kulturella och politiska strukturer. Han förklarar vidare att vissa av dessa inkodade 
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meddelanden med tiden kan bli så vanliga att de framstår som naturliga och självklara (Hall 

2012:138-140). Ett exempel på detta kan vara representationer av stereotyper.  

 

4.2 Stereotyper 

Stereotyper är en slags representation som utgår från att förenkla beskrivningar av människor 

genom några få karaktäristiska drag vilket ofta framställs som något naturligt och självklart 

(Hall 1997:257). Richard Dyer menar att det är väsentligt att skilja på att typisera och 

stereotypisera. För att människan ska förstå världen finns ett behov av att kategorisera och 

generalisera. Att typisera kan alltså beskrivas som ett harmlöst sätt att kategorisera människor 

genom att tilldela de olika roller baserat på hur de passar in i det egna kulturella schemat, medan 

stereotypisering innebär att överdriva, förenkla eller förstärka (Dyer 2012:275-276). 

Stereotyper kan alltså upplevas som förolämpningar (trots att de inte alltid är uppenbart 

negativa) i och med dess reducerande av människor till homogena grupper med liknande 

karaktärsdrag (Corrigan & White 2012:229). 

 

Stereotyper kan även beskrivas utgå från ett upprätthållande av social ordning, där en symbolisk 

gräns sätts upp mellan det normala och det avvikande. Det kan beskrivas som ett vi/dem-tänk 

där det som inte passar in i det normativa exkluderas. Människor klassificeras därmed utifrån 

normer i samhället där de som hamnar utanför normens ramar exkluderas som ”de andra” (Hall 

1997:257-259).  

 

4.3 Representerad identitet 

Identitet är ett begrepp som används i vid mening och främst utgår från idéen av tillhörighet, 

då människor förväntas tillhöra en specifik grupp eller kollektiv enhet (Hammarén & Johansson 

2009:9). Identitet uppstår genom interaktion mellan individer som kan bekräfta ens identitet 

samt fastställa eventuella likheter eller skillnader (Benwell & Stokoe 2006:24). Identitet får 

därmed ofta mening genom dess sammanlänkning till vissa begrepp och avtagande från andra 

(Hagström Yamamoto 2010:15). 

 

Maria Edström menar att medierna har en väsentlig roll i identitetsskapandet då mediernas 

representationer bidrar till skapandet av kulturell mening och identifikation (Edström 2006:36). 

Även Madeleine Eriksson beskriver mediernas väsentliga roll i skapandet av identitet: ”[...] a 

representative practice that can play a significant role in shaping national and regional 

identities, since identity formation is a representational process.” (Eriksson 2010:97). Medier 
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reproducerar i många fall stereotyper som färgas av den mediekultur som råder, vilka bidrar till 

ett upprätthållande av diverse föreställningar som finns av olika kollektiva identiteter 

(Hammarén & Johansson 2009:60-62). Samtidigt påverkas medier, likt allt annat, av 

samhällsstrukturer och rådande ideologier: ”Medier återger inte bara verkligheten utan 

konstruerar den också. Men människor tolkar och förhåller sig också till dessa konstruktioner. 

På så sätt är vi alla inbegripna i att skapa verkligheten.” (Hammarén & Johansson 2009:63). 

 

Förutom aspekten av hur kollektiva identiteter framställs är det även väsentligt att diskutera i 

vilket omfång de får utrymme i exempelvis rikstäckande medier. Anna Edin och Per Vesterlund 

påpekar SVT:s egna krav på att verksamheten ska spegla ”hela landet”, ”andra kulturkretsar” 

samt ”det mångkulturella Sverige” (Edin & Vesterlund 2008:19). Maria Edström förklarar 

betydelsen av att inte synas eller få utrymme i medier och menar att det leder till en slags 

”symbolisk utplåning” (Edström 2006:40).  

 

4.3.1 Nationell identitet vs. regional identitet 

Nationell identitet grundar sig i tanken om att det ska finnas en gemensam enighet bland landets 

befolkning där människor delar ursprungsberättelser, pratar samma språk och har 

sammanstämmande kultur. Trots att de flesta människor i en nation inte känner varandra 

upplever de gemensam tillhörighet, då de tar del av exempelvis samma tidningar och 

radioprogram samt att de innehar så kallade ”kollektiva minnen” i form av nationens historia 

(De Cillia et al. 1999:155).  

 

I mångkulturella nationer är det ofta de dominanta versionerna av historien och kulturen som 

framhävs vilket i många fall leder till att minoriteter exkluderas, tystas eller stereotypiseras 

(Weedon 2004:24). Idéen om den nationella identiteten kan bidra till att människor upplever 

utanförskap i förhållande till nationen då de av olika skäl inte identifierar sig med den kollektiva 

gemenskapen (Hagström Yamamoto 2010:22). ”[...] många av de olikheter som ryms inom en 

nation suddas ut till förmån för den kollektiva helhetsidentiteten.” (Hammarén & Johansson 

2009:39). 

 

Platser är generellt en stark bidragande faktor i identitetsskapandet. Den plats en härstammar 

från eller bor på ofta har en betydande roll vid presentation eller beskrivning av sig själv (Westin 

2009:82). Identitetskap till platser kan vara landet en bor i, men även till en by, stad eller region. 

Det senare refereras som regionala identiteter, en term som grundar sig att människor 
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identifierar sig med den region de bor i alternativt att människor identifieras av andra baserat 

på den region de bor i. Regional identitet, till exempel norrländska identiteteter, är inte något 

statiskt utan formas kontinuerligt av nuet och den politiska situation som råder på den plats en 

befinner sig (Magnusson Staaf 2007:237). Vidare bygger regionala identiteter ofta på idéer om 

natur och landskap, dialekter, periferi, marginalisering och stereotypa bilder av befolkningen 

(Paasi 2003:3).  

 

Regionala identiteteter kan även beskrivas som en social konstruktion som påverkas av olika 

faktorer, till exempel projektioner från medier eller den allmänna uppfattningen kring specifika 

identiteter. Dessa konstruktioner produceras och reproduceras sedan genom olika diskurser 

(Paasi 2013:1208). ”[...] they come into being in stories, novels, songs, poems, films, and other 

artefacts that give rise to social classifications, stereotyping, and distinctions.” (Paasi 

2010:2299). Diskursen kring regionala identiteter är kontextuell och påverkas av sociala 

praktiker som maktrelationen till den större konstitutionen som regionen tillhör (exempelvis 

den svenska nationsdiskursen) (Paasi 2013:1208). Till exempel upplever regionala rörelserna 

ofta en marginalisering i form av ekonomisk, politisk och kulturell representation (Paasi 

2001:8).  

 

4.4 Intern Orientalism  

Edward W. Said utgick från relationen mellan västvärlden (”The Occident”) och Orienten (”The 

Orient”) i sin bok ”Orientalism” och hur västvärlden använder sig av kulturella representationer 

för att exotifiera och framställa en felaktig bild av Orienten, genom begreppet ”de Andra” (Said 

1978). Said menade att västvärlden konstruerade sin egen identitet genom att utmåla Orienten 

som annorlunda och avvikande från sig själva. Orienten blev alltså kontrasten och motsatsen 

till vad västvärlden var (Jansson 2003:295). Teorin har dock omarbetats med tiden med 

avseende att även studera den orientalism som sker inom ett och samma land vilket har lett till 

teorin om Intern Orientalism (Eriksson 2010:20).   

 

Intern Orientalism baseras på politisk, ekonomisk och kulturell dominans inom ett lands 

gränser, där landets starkare region (i det här fallet den svenska nationsdiskursen alternativt 

centrumet Stockholm) utnyttjar landets svagare regioner (Norrland) i syfte att höja den 

nationella identiteten. Den svagare regionen framställs ofta genom låg ekonomisk ökning, stor 

utvandring och arbetslöshet vilket invånarna i regionen bedöms vara bidragande till (Eriksson 

2008:369). Genom framställandet av den svagare regionen som avvikande och annorlunda får 
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den nationella identiteten därmed förstärkt status (Jansson 2003:296-297). Det är främst 

mediers representationer av den svagare regionen som bidrar till intern orientalism, vilket ofta 

sker genom användandet av stereotypa framställningar av regionen och dess befolkning 

(Jansson 2005:270).  

 

4.5 Sammanfattning av teorier 

Teorin om Representationer utgår främst från Stuart Halls diskussioner och handlar om hur 

mening skapas och förmedlas via medlemmar ur olika kulturer och sociala grupper. Vidare är 

teorin om Stereotyper en typ av representation som utgår från att vissa människor beskrivs och 

framställs med få, förenklade karaktärsdrag. Stereotypisering utgår även från en norm där de 

som inte passar in exkluderas och porträtteras som avvikande. Representerad identitet 

behandlar hur olika identiteter framställs och representeras, här med fokus på den hur svenska 

nationella identiteten framställs gentemot regionala identiteter med fokus på norrländsk 

identitet. Här beskrivs även mediernas väsentliga roll för identitetsskapandet genom dess 

representationer av olika identiteter. Slutligen används teorin Intern Orientalism som behandlar 

den orientalism som sker inom ett och samma land där ett vi/dem-tänk är utgångsläget i den 

representation som följer. Samtliga teorier bildar sammanfattningsvis den teoretiska ram som 

utgör grund för denna studie.  
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5. Metod och material 
I detta kapitel presenteras material och urval samt studiens metodval. Metodvalet består av 

kritisk diskursanalys med utgångspunkt i Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell 

och Kristina Boréus analysfrågor samt semiotiska begrepp. 

 

5.1 Material och urval 

Materialet som analyseras är TV-serien Höök som består av två säsonger och totalt 22 

entimmes-avsnitt. Till analysen har fyra avsnitt valts ut som analyserats efter Faircloughs 

modell med hjälp av Kristina Boréus analysfrågor samt semiotiska begrepp som tillämpning 

för den visuella kommunikationen. De fyra utvalda avsnitten är s01e01, s01e06, s02e01 samt 

s02e05 och urvalet följer en strukturell mall där det första samt mellersta avsnittet ur varje 

säsong valts ut. Denna struktur har använts för att nå ett så övergripande resultat som möjligt 

som inte påverkats av eventuella styrningar eller intressen från forskaren. 

 

Vidare uteslöts ett slumpmässigt urval för att inkludera avsnitt från båda säsongerna vilket 

ansågs väsentligt för att nå ett övergripande resultat av hela TV-serien. Valet av första avsnittet 

ur båda säsongerna baseras på dess karaktär av att presentera serien alternativt säsongen vilket 

bedömts relevant och det mellersta avsnittet valdes för att inbegripa avsnitt av mer allmän 

karaktär.  

 

5.2 Diskursanalys 

Diskursanalys är ett brett begrepp och används både som teori och metod. Definitionerna av 

diskurs är många men sammanfattningsvis kan det förklaras som ”[...] ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). Gillian Rose förtydligar att en 

diskurs består av en grupp påståenden som bildar kunskap och påverkar hur människor förstår 

världen samt förhåller sig till informationen i sitt beteendemönster (Rose 2011:190).  

 

Diskursanalys bygger på socialkonstruktionismen där ett av de huvudsakliga antaganden är att 

kunskap inte är något självklart eller objektivt, utan påverkas av historiska och kulturella 

kontexter. Hur världen uppfattas bestäms därmed utifrån sociala processer och handlingar 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:11-12). Inom diskursanalysen är man bland annat ute efter 

att studera vilka konsekvenser diskursernas framställning av verkligheten får samt att avslöja 

”självklarheter” som befinner sig inom diskurserna (Ibid 2000:28).  
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5.3 Kritisk diskursanalys 

En inriktning inom diskursanalysen är den kritiska diskursanalysen, där Norman Fairclough 

varit framstående. Enligt den kritiska diskursanalysen fungerar diskurser ideologiskt, vilket 

innebär att diskursiva praktiker bidrar till skapandet och reproduceringen av ojämlika 

maktförhållanden i samhället. Genom att använda sig av kritisk diskursanalys kan en således 

belysa hur diskursiva praktiker upprätthåller ojämlika förhållanden (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:69-73). När en genomför kritisk diskursanalys är det därmed viktigt att ställa sig 

frågan varför texten ser ut som den gör, för att kunna avslöja och belysa orsakerna 

(Berglez:2000:195-198).  

 

Vidare menar Fairclough att diskurser även påverkar konstruktionen av sociala identiteter och 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69-73). 

Även om Fairclough huvudsakligen utgår från kommunikativa händelser, som muntligt eller 

skrivet språk, poängterar han vikten av att utvidga metoden för att även studera visuell och icke-

verbal kommunikation. Detta kan var allt från rörliga bilder till handgester som på något sätt 

producerar mening (Fairclough 1995:54).  

 

5.4 Faircloughs analysmodell 

Denna studie utgår från Faircloughs tredimensionella analysmodell för att studera 

kommunikativa och visuella händelser. I linje med studiens syfte och frågeställningar anses 

metoden fruktbar samt förenlig med utvalda teorier. Modellen består av tre nivåer: text, 

diskursiv praktik och sociokulturell praktik (Fairclough 1995:57). 

 

 
(Winther & Jorgensen 2000:74) 

 

5.4.1 Text 

I textnivån beskrivs materialet som ska analyseras, det vill säga den muntliga eller visuella 

kommunikativa händelsen, alternativt en blandning av de båda (som i denna studie). Här utförs 
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dels en lingvistisk analys utifrån val av exempelvis vokabulär, semantik, grammatik och 

fonologi. Utöver det studeras även mening bakom texten och dess form vilket innebär att 

representationer av sociala praktiker i texten analyseras, exempelvis om det går att tyda 

underliggande betydelser i den kommunikativa händelsen (Winther & Jorgensen 2000:74-75). 

 

När modellen appliceras på en TV-serie förklarar Fairclough att det är relevant att tillämpa 

semiotisk analys som innebär att även visuell kommunikation inbegrips i analysen. Det 

väsentliga vid en sådan tillämpning är att studera hur övriga områden kombineras och integrerar 

med det muntliga i meningsbyggandet (Fairclough 1995:57-58). I denna studie kommer fokus 

främst ligga på ordval vid analys av de muntliga händelserna och därmed utesluta övriga 

lingvistiska moment. Detta då det väsentliga för studiens syfte inte är att utföra en djupare 

lingvistisk analys utan snarare nå hur diskurser uttrycks genom ordval. Vid analys av de visuella 

händelserna appliceras de semiotiska begreppen denotation/konnotation för att nå djupare 

förståelse av bilderna i TV-serien. Dessa begrepp beskrivs utförligare längre ned.   

 

5.4.2 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken utgår från att tolka händelsen med fokus på hur textproduktion och 

konsumtion ser ut. Den diskursiva praktiken kan ses som en länk mellan texten och den 

sociokulturella praktiken. En viktig aspekt vid det här steget är att granska om den 

kommunikativa händelsen är kreativ eller konventionell, vilket utförs genom att studera 

interdiskursivitet (hur diskurserna beblandar sig). Om den är kreativ menas att olika 

diskurstyper blandar sig på ett nytt sätt som bidrar till sociokulturell förändring. Är den däremot 

konventionell menar man att den kommunikativa händelsen upprätthåller den dominerande 

sociala ordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:77).  

 

Vidare är det väsentligt vid denna nivå att utföra intertextuell analys, där forskaren frågar sig 

vilka genrer och diskurser som kan tydas i produktionen av texten och hur detta framställs 

genom den kommunikativa händelsen. Tillsammans utgör detta den tidigare nämnda länken 

mellan text och sociokulturell praktik; genom att applicera intertextuell analys kan en binda den 

kommunikativa händelsen till sociala och kulturella praktiker (Fairclough 1995:58-62).  

 

5.4.3 Sociokulturell praktik 

När en studerar det slutliga steget, den sociokulturella praktiken, analyseras olika stadier för att 

öka förståelsen av den utvalda händelsen. Främst analyseras den omgivande kontexten, alltså 
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de samhällsstrukturer som sändare och mottagare befinner sig i. Här är en alltså ute efter att 

förklara varför texten och tolkningen ser ut som den gör baserat på en vidare ram av samhället 

och kulturen. Fairclough menar att det är väsentligt att dela in och göra skillnad på följande tre 

kategorier: ekonomi, politik (med fokus på makt och ideologier) samt det kulturella (med fokus 

på identitet) (Fairclough 1995:62).  

 

5.5 Analysfrågor 

Kristina Boréus förklarar att analysfrågor är väsentligt i sökandet efter svar i text och hon ger 

exempel på ett flertal analysfrågor som passar till olika typer av studier. Nedan följer det urval 

av frågor anpassade för den sortens text som analyseras i denna studie. En bra början, menar 

Boréus, är att utgå från arbetets syfte och frågeställningar och leta efter vad som uttryckligen 

påstås i texten. I denna studie skulle det vara vad som uttryckligen sägs alternativt visas om 

Norrland eller det norrländska. För att upptäcka detta kan texten brytas ner i påståenden som 

hör samman med ämnet. I denna process studeras alltså ytan av texten, det konkreta och 

uppenbara. 

Nästa steg är att studera det outsagda i texten, genom att fråga sig vad som underförstås i texten. 

Boréus förklarar att detta är en nyckeldel i diskursanalyser och genomförs genom att granska 

konkreta påståenden för att sedan resonera kring vad som tas för givet i texten samt vilka 

kategoriseringar som görs. I denna studie kan frågan formas till hur Norrland och det 

norrländska underförstås genom textens påståenden. Genom denna fråga kan en studera texten 

som en manifestation av en diskurs och därmed relatera till andra inom- eller utomdiskursiva 

praktiker, det som tidigare förklarades som interdiskursivitet. 

Slutligen riktas frågor mot framställningen av människor och hur kategoriseringar av 

människor ser ut i texten. Vilka diskursiva praktiker skapar förväntningar på människor och 

vilka föreställningar ges? Boréus använder frågorna: Vilka kategorier av människor omtalas i 

texten? (Vilka substantiv/andra uttryck används för att benämna gruppen?), Hur framställs de? 

(Vilka egenskaper tillskrivs gruppen och vad sägs om deras handlingar?) samt Hur framställs 

relationerna mellan människor kategoriserade på olika sätt? (Hur beskrivs relationerna?) 

(Boréus 2011:135-147). Dessa frågor bidrar till att studera representationerna av den 

norrländska befolkningen samt relationerna mellan norrlänningar och övriga grupper. 

5.6 Semiotik 
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Semiotik kan beskrivas som läran av tecken, där varje tecken bär på en viss mening. En text 

innehåller underliggande betydelser utöver det konkreta och uppenbara, vilka får olika 

betydelser beroende på kulturella och sociala kontexter (Bignell 2002:5-6). Det finns olika 

metoder för att använda den semiotiska läran där Roland Barthes står för en av dem. Barthes 

använde sig bland annat av semiotik i populärkultur för att studera händelser och aktiviteter 

som tecken (Hall 1997:36-37). Barthes använde främst begreppen denotation och konnotation 

för att beskriva processen av tecken, men han använde ytterligare ett begrepp som han kallade 

myter. Myter utgår från hur specifika tecken används för att symbolisera ett speciellt 

meddelande och därmed upprätthålla vissa konstruktioner (Bignell 2002:16). I denna studie 

kommer endast begreppen denotation/konnotation att appliceras.  

5.6.1 Denotation/Konnotation 

Barthes använder begreppen denotation och konnotation för att beskriva hur tecken fungerar i 

samhällen. Ett teckens denotation är dess uppenbara och konkreta form. Samstämmigheten 

kring tecknet är brett och de flesta människor är överens om symbolens mening. Ett exempel 

på denotation kan vara en bild på en svart katt. De flesta människor skulle vara överens om att 

det är ett djur och dess färg är svart. Konnotationen av tecknet utgör däremot det som kan 

associeras av bilden. Detta bestäms utifrån kulturella och sociala sammanhang och 

konnotationer kan därmed se olika ut beroende på vem som tar del av dem.  

 

Många skulle exempelvis associera den svarta katten till otur beroende på om de är begripna 

med teorin om att det ger otur när en svart katt går över gatan. Någon skulle kanske associera 

bilden av den svarta katten till ett liknande husdjur som de en gång hade. Konnotationen av en 

bild kan alltså utgå från individuella tolkningar, beroende av en människas förutfattade 

meningar eller historia. Det kan även utgå från koncept som är accepterade av medlemmar i en 

kultur. Det är alltså inte uppenbart vad som kommer associeras av bilden (Hall 1997:38-39). 

  

5.7 Tillämpning av metod  

Med utgångspunkt i den teoretiska ramen som presenterades ovan samt den valda metoden 

kommer de fyra avsnitten att analyseras. Faircloughs analysmodell har stått till grund för 

analysens huvudsakliga syfte, att analysera hur texten (de kommunikativa händelserna) hänger 

samman med omgivande kontext (sociala praktiker) genom att studera diskursiva praktiker. 

Vidare har Kristina Boréus analysfrågor använts vilka är anpassade för kvalitativa studier med 

fokus på kritisk diskursanalys. De frågor som valts ut har formats efter arbetets syfte och 
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frågeställningar och utgör studiens huvudsakliga operationalisering. Frågorna ser ut på följande 

sätt: 

 

• Vad påstås uttryckligen i texten om Norrland och det norrländska? Kan texten brytas 

ner i påståenden som hör samman med ämnet?  

• Hur underförstås Norrland och det norrländska i texten? Vad tas för givet i texten samt 

vilka kategoriseringar görs? 

•  Hur omtalas norrlänningar i texten? Vilka ordval (substantiv, adjektiv eller övriga 

uttryck) används för att benämna gruppen?  

• Hur framställs norrlänningar? Vilka egenskaper tillskrivs de och vad sägs om deras 

handlingar?  

• Hur framställs relationerna mellan norrlänningar och övriga grupper? 

 

Resultatredovisningen följer en struktur där tre kategorier valts ut baserat på studiens syfte samt 

frågeställningar. Varje kategori består därefter av underkategorier som representerar analysens 

innehåll. Denna struktur valdes för att underlätta såväl analysen som läsningen av resultatet 

samt för att försäkra att frågeställningarna blir besvarade. De kategorier som valts är Miljöer, 

Befolkning samt Representation av nationell identitet vs. regional identitet. Intern Orientalism 

innefattas i samtliga kategorier för att nå svar på frågeställningen angående i vilka sammanhang 

detta förekommer och i så fall hur.  

 

Analysen av Miljöer utförs genom att först identifiera visuell kommunikation av de platser där 

TV-serien utspelar sig. Detta faller under analysfrågan vad som uttryckligen påstås och det 

semiotiska begreppet denotation appliceras för att urskilja konkreta och uppenbara 

representationer av miljöerna. I detta moment söks även mönster mellan de fyra avsnitten i dess 

framställning av miljöerna samt ett urskiljande i vilka miljöer som är dominerande. Därefter 

följer en analys av vad som kan underförstås i den visuella kommunikationen som identifierats. 

Detta är en väsentlig del i sammanvävningen av textnivån och den sociokulturella nivån som 

utgör Faircloughs modell och här appliceras begreppet konnotation. Genom att analysera 

miljöerna via dessa steg är syftet att nå svar på hur de norrländska miljöerna som TV-serien 

utspelar sig i representeras och om dessa representationer är stereotypa. 
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I kategorien Befolkning analyseras hur norrlänningar omtalas samt framställs  genom 

kommunikativa händelser. Detta utförs dels genom att studera vad som uttryckligen påstås, 

exempelvis vilka ordval (substantiv, adjektiv samt andra uttryck) som används för att benämna 

gruppen, samt vilka egenskaper som tillskrivs befolkningen och om det sägs något om deras 

handlingar. I analysen av befolkningen är det viktigt att studera om det finns ett mönster i 

gestaltningen, dels när det talas om den norrländska befolkningen men även i hur de framställs 

genom att söka exempelvis upprepande beteendemönster. För att upptäcka detta bryts texten 

ner i påståenden som hör samman med ämnet. När det som uttryckligen påstås i texten 

identifierats är steg två att studera hur detta underförstås. I detta steg är det väsentligt att 

resonera om något tas för givet i texten samt om eventuella kategoriseringar görs. Via denna 

analys kan frågeställningen angående hur den norrländska befolkningen representeras besvaras 

samt om representationen är stereotyp.  

 

I den slutliga kategorien Representation av nationell identitet vs. regional identitet är syftet att 

studera hur relationerna mellan norrlänningar och övriga grupper framställs. En viktig del i 

denna process är huvudkaraktären Eva Höök som är nyinflyttad i Luleå. Hur framställs 

relationen mellan henne och övriga norrländska karaktärer? Finns det andra kommunikativa 

händelser där norrlänningar och övriga Sverige sätts i kontrast? Här kan det vara relevant att 

sammanväva resultat från analysen av den norrländska befolkningen för att finna eventuella 

likheter eller skillnader i representationen av grupperna. Likt analys av tidigare kategorierna är 

första steget att identifiera det som uttryckligen påstås genom att bryta ner texten i passande 

påståenden för sedan analysera hur detta kan underförstås. Detta leder till svar på frågan hur 

regionala identiteter framställs i förhållande till den svenska nationella identiteten.  

 

5.8 Tillförlitlighet 

Kvalitativa metoder är mångfaldiga och drivs i regel fram av ett samspel mellan empiri och 

teori, med utgångspunkt främst ur ett ett deduktivt synsätt, där tillvägagångssättet är explorativt 

och empiridrivet (Tjora 2010:16-17). En viktig del i kvalitativa metoder är förhållandet mellan 

forskaren och dess forskning, där forskarens förförståelse är väsentligt att redogöra för. 

Förförståelse präglas till exempel av ens personliga bakgrund, erfarenheter eller politiska 

uppfattning vilket kan påverka utformningen av ett forskningsprojekt (Tjora 2010:17).  

 

Det riktas ofta kritik mot kvalitativa metoder där det menas att de är mindre konsekventa och 

valida (Winther Jorgensen och Phillips 1999:122). I linje med det som tidigare nämndes 



 20 

angående förförståelse är det därför viktigt se över forskningens reliabilitet. Inom kvalitativa 

metoder är det omöjligt med fullständig neutralitet. Förvisso kan forskarens eventuella 

engagemang till ämnet störa, men i kvalitativ forskning kan det även hjälpa och ses som en 

resurs. En viktig nyckel är att fråga sig själv om resultatet skulle sett annorlunda ut om det 

utfördes av en annan forskare (Tjora 2010:159-162). 

 

Validitet, eller giltighet, utgår från att de svar som nås i resultatet faktiskt är direkt kopplade till 

de frågor som ligger till grund för studien. För att stärka studiens validitet bör en kontinuerligt 

motivera samtliga val som görs samt förankra studien i tidigare forskning. För detta arbete är 

det även viktigt att diskutera generalisering. Ett exempel på generalisering kan vara Begreppslig 

generalisering, där målet med studien är att ”[...] utveckla insikt i anknytning till ett fenomen, 

och där denna insikt kan testas genom en form av begrepps- eller teoriutveckling.” (Tjora 

2010:164). I det fallet, och även i denna studie, används tidigare forskning och teorier som stöd 

för att säkra relevansen utöver den analys som genomförs (Tjora 2010:169).   

 

Marianne Winther Jorgensen och Louise Phillips menar att Faircloughs analysmodell är mest 

lämplig i eftersökning av relationen mellan språkbruk och mer omgivande sociala praktiker i 

samhället. Däremot påpekar de brister som finns i modellen så som oklarheter i gränsen mellan 

analys av diskursiv praktik och social praktik samt hur modellen ska förbindas med väsentliga 

teorier. De menar att detta inte tydligt förklaras av Fairclough och därmed kan leda till viss 

otydlighet. Vidare påpekar de att Fairclough enbart analyserar enstaka texter, vilket enligt de 

gör det svårt att fullt ut tyda hur de diskursiva praktikerna i texten formar den sociala världen, 

som Fairclough menar att de gör. Som lösning menar Winther Jorgensen och Phillips att en bör 

studera en rad olika texter som tillsammans kan hjälpa en att analysera hur dynamiska 

diskursiva praktiker bidrar till att konstituera/förändra den sociala världen (Winther Jorgensen 

& Phillips 1999:93-94). Winther Jorgensen och Phillips lösning appliceras i denna studie då 

flera texter (avsnitt) analyseras. 
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6. Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas det resultat som funnits i analysen av Höök. De fyra avsnitten omtalas 

på följande sätt: Avsnitt ett (s01e01), avsnitt två (s01e06), avsnitt tre (s02e01) samt avsnitt fyra 

(s02e05).  

 

6.1 Genomgång av avsnitt 

Avsnitt ett (s01e01) 

I det första avsnittet utreds en misshandel mot den äldre mannen Grå-Anders som blivit torterad 

i sitt hem i byn Vitvattnet. Grå-Anders bor ensam i en stuga och poliserna upptäcker att 

förövaren letat efter något i samband med överfallet. Förhör inleds med Bengt Sundkvist som 

haft fejder med Grå-Anders och som även umgåtts med Matti Soursa, en arbetslös och 

ensamstående man som blir det andra offret för gärningsmannen.  

 

Avsnitt två (s01e06) 

Avsnitt två utspelas i Svartöststan, ett bostadsområde som uppstått för arbetarna på Stålverket 

i Luleå. På Verket pågår stora nedskärningar och flera arbetare tvingas sluta. En av de 

avskedade arbetarna är Kicki Eklöv och samma dag som hon får beskedet hittas hon mördad i 

sitt hem. Polisteamet påbörjar utredningen och upptäcker snart att Kicki hade en affär med sin 

chef Stefan Claesson som snart blir huvudmisstänkt för mordet. 

 

Avsnitt tre (s02e01) 

I avsnitt tre anmäls lokalpolitikern Göran Ask försvunnen från sin arbetsplats på 

Landstingshuset i Luleå. Poliserna beslutar att det måste röra sig om en kidnappning, trots ett 

uteslutet motiv till brottet. Göran och hans fru är mitt uppe i en skilsmässa och när poliserna 

upptäcker att frun besitter en stor summa pengar riktar de misstanke mot henne.  

 

Avsnitt fyra (s02e05)  

På landsbygden utanför Luleå hittas Sören Ekman mördad. Sören bodde tillsammans med 

sambon Lotta och sambons dotter Mia. Ekman sysselsatte sig med illegal smuggling av finskt 

diesel till människor i trakten. Eva Höök och hennes kollegor tar sig an fallet och försöker lista 

ut vem som har motiv till att mörda Ekman. Lottas exman och Mias biologiska pappa blir snart 

misstänkt när det framkommer att han varit i gräl med Ekman vid ett tidigare tillfälle.  
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6.2 Miljöer 

I denna kategori analyseras de miljöer som Höök utspelas i. Underkategorierna består av Ett 

glest och kallt Norrland samt De råa natursekvenserna. 

 

6.2.1 Ett glest och kallt Norrland 

Det allra första avsnittet i Höök äger rum i byn Vitvattnet cirka tio mil utanför Luleå. Avsnittet 

utspelas under vintertid och miljöerna domineras av täta skogspartier i ett glesbebyggt område.  

 

   
   (s01e01, 00:17:19)                 (s01e01, 00:31:59) 

 

Ovan ses två sekvenser ur avsnittet som introducerar ett genomgående tema för 

representationen av de norrländska miljöerna i Höök vilket kan förklaras som Ett glest och kallt 

Norrland. Denotationen av den vänstra bilden är poliserna Eva Höök och Niilas Kimmel som 

står i en snötäckt skog. I avsnittet förklaras det att de letar efter spår utanför Grå-Anders hus. I 

den högra bilden sitter Bengt Sundkvist på baksidan av sitt hus. Marken är snötäckt och i 

bakgrunden syns en stigning vilket mynnar ut i skog. Båda scenerna präglas av det kalla i form 

av vintern och snön samt glesbygdsporträtteringen, vilket sammanfattar majoriteten av de 

övriga miljöerna i avsnittet. De dominerande miljöerna ur det första avsnittet är även aktuella i 

avsnitt fyra som utspelas på landsbygden cirka 25 mil utanför Luleå. Nedan följer några 

sekvenser som illustrerar hur miljöerna i samhället skildras: 

 

   
 (s02e05, 00:35:33)                  (s02e05, 00:15:49) 
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 (s02e05, 00:00:03)                  (s02e05, 00:35:48) 

 

Likt sekvenserna ovan visar är snön ett viktigt element för den visuella kommunikationen i 

avsnitt fyra. I de nedre bilderna ses även två olika gårdar i byn, vilka tillsammans med de övre 

bilderna konnoterar den glesbygdsporträttering som präglar avsnittet och även följer samma 

mall som avsnitt ett i dess representation av norrländska miljöer.  

 

Avsnitt tre utspelas, till skillnad från avsnitt ett och två, centralt i Luleå: 

 

   
     (s02e01, 00:07:42)                (s02e01, 00:33:08) 

 

Den visuella kommunikationen i bilden till vänster visar en större snötäckt väg där snövallar 

syns längs vägkanterna och de stora husen vid sidan av vägen täcks av höga björkar. Även i 

den högra bilden syns en stor björk i förgrunden som täcker lägenhetsbyggnaderna i 

bakgrunden. Dessa miljöer skiljer sig från avsnitt ett och fyra genom att äga rum i Luleå stad, 

däremot kan det glesa urskiljas även här då båda scenerna uppvisar centrala platser där få övriga 

människor syns till. I övrigt utmärks miljöerna i avsnitt tre främst genom det kalla då avsnittet 

utspelas under vintertid och scenerna präglas av snön.  

 

Tillsammans skildrar avsnitt ett, tre och fyra en bild av Luleå och Norrland utifrån ett mönster 

av glesbygdsporträttering och närvarande snö. Dessa dominerande miljöskildringar avviker 

dock i viss mån i avsnitt två som främst utspelas på Stålverket men även äger rum under 

högsommar. Scenerna ur det andra avsnittet präglas främst av miljöer med stora gröna träd som 
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snarare konnoterar något varmt än det kalla som dominerar de övriga avsnitten. Det glesa 

framkommer dock i form av avsaknad av folktäta miljöer trots att avsnittet utspelas bland mer 

stadsorienterade platser. 

 

Po Tidholm (2014) påpekade att populärkulturens skildringar i många fall visar upp Norrland 

som glest och kallt. Vidare förklarade även Madeleine Eriksson (2010) att Norrland ofta 

representeras i medier som en avskild plats och benämns med termer som glesbygd och 

avbefolkning. De exempel som presenterats ovan stämmer överens med både Tidholms och 

Erikssons anmärkningar. Miljöerna som Höök utspelas i präglas dels av det kalla i form av 

vintern och snön, men även av det glesa som kategoriserar hälften av avsnitten och som kan 

urskiljas i de andra två avsnitten. Detta mönster i representationerna av miljöerna kan därmed 

beskriva uppvisa en bild av ett glest och kallt Norrland.  

 

6.2.2 De råa natursekvenserna 

Utöver de konkreta miljöskildringar som används för att gestalta platser där handlingen utspelar 

sig förekommer även så kallade ”stock-bilder”. Stock-bilderna i Höök präglas av kortare 

natursekvenser som kan ses mellan scenbyten. Funktionen av stock-bilderna kan dels tolkas 

som utfyllnad mellan scener men även att de gestaltar var handlingen kommer att äga rum i 

kommande scen.  

 

   

     (s02e01, 00:21:23)                 (s02e05, 00:06:44) 

 

Bilderna ovan användes i avsnitt tre respektive fyra som övergång till scener utspelade i Sävast, 

ett mindre samhälle cirka tre mil utanför Luleå där Evas mor bor. Båda bilderna skildrar ett 

återkommande tema bland dessa stock-bilder, nämligen de råa natursekvenserna. Den råa 

naturen skildras i form av den stilla sjön och skogslinjen längs horisonten i den vänstra bilden 

samt den vilda forsen i den högra. Utöver att skildra Norrland via den råa naturen kan dessa 

sekvenser även underförstås vara förenade med glesbygden i Sävast, i och med att de båda 

förekommer före scener utspelade på platsen.  
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   (s02e01, 00:46:02)               (s01e01, 00:11:31) 

 

Ovanstående stock-bilder förekommer i avsnitt tre respektive ett och är placerade innan scener 

som utspelas i polishuset respektive på sjukhuset. I den vänstra bilden syns en frusen sjön med 

silhuetten av industriverk i bakgrunden och i bilden till höger ses en tät grön skog med en 

byggnad i mitten samt berg i bakgrunden. Även dessa bilder kan tolkas konnotera den råa 

naturen, trots att de äger rum med direkt kontakt till stadskärnan i form av industriverken och 

sjukhuset.  

 

Stock-bilderna kan ses som en viktig del av den visuella kommunikationen av Luleå och dess 

närliggande trakter i Höök genom att visa upp konkreta naturskildringar av de norrländska 

miljöerna. Tillsammans med mönstret av glesa och kalla miljöer som presenterades ovan 

representerar dessa återkommande teman en tydlig bild av Luleå och de norrländska miljöerna. 

Rent konkret framställer Höök varierande miljöer som utspelas såväl centralt i Luleå som i 

mindre samhällen utanför staden, men miljöerna präglas av ett upprepande mönster.  

 

Trots avvikande exempel som inte uppvisar det annars dominerande kalla, kan samtliga avsnitt 

ansluta till temat genom att visa tendenser av det glesa i varierande former. Detta framträder 

dels genom skildringar av glesbygden samt genom frånvaron av exempelvis folktäta miljöer i 

de mer stadsorienterade miljöerna. Det glesa kan även urskiljas i stock-bilderna som 

presenterades ovan, även om de främst bidrar till att skildra de norrländska miljöer genom den 

råa naturen. Sammanfattningsvis kan representationen av de norrländska miljöerna förklaras 

genom att den visuella kommunikation som uttryckligen visas på textnivå i Höök förbinds 

genom diskursiva praktiker som skildrar miljöer präglade av glesbygd och snö samt genom råa 

natursekvenser. Representationen av miljöerna kan därmed beskrivas som konventionell genom 

sitt upprätthållande av ett dominerande synsätt.  
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6.3 Befolkning 

Nedan granskas den norrländska befolkningen. Analysen har utgått från de karaktärer som talar 

med någon form av norrländsk dialekt för att urskilja den norrländska befolkningen från övriga 

grupper. Med vetskap om att även karaktärer utan dialekt kan vara norrländska har denna 

formation ändå valts för att underlätta analysen. Kategorin är indelad i två underkategorier: Den 

norrländske mannen samt Den norrländska kvinnan.  

 

6.3.1 Den norrländske mannen 

Den norrländske mannen utgår från de manliga karaktärer som talar med någon form av 

norrländsk dialekt. Det första exemplet framkommer i början av avsnitt ett när Eva Höök och 

Niilas Kimmel förhör den misstänkte Bengt Sundkvist: 
 

Eva Höök: Kan du berätta om vad som hände i morse när du hittade honom? 

[Lång paus] 

Bengt Sundkvist: Gubben satt ju fastbunden i köksstolen. Det har jag ju redan sagt.  

[Eva nickar] 

Eva Höök: Jo. Hur fick du syn på honom? 

Bengt Sundkvist: Ja’ kika in såklart.  

Eva Höök: Varför kikade du in? 

Bengt Sundkvist: För dörr’n stod öppen.  

     (Höök, s01e01, 00:08:49) 

 

Eva öppnar dialogen genom att be Bengt beskriva upptäckten av offret Grå-Anders. Bengt 

svarar efter en lång paus på Evas fråga men tillägger direkt efter ”det har jag ju redan sagt”. 

Detta påstående kan underförstås som en irritation från Bengts sida. Vidare svarar han kortfattat 

på de två kommande frågorna och framställs som långsam i sitt besvarande. Förhöret fortsätter: 
 

Eva Höök: Så dörren stod öppen och därför kikade du in? 

[Bengt tittar bort] 

Bengt Sundkvist: Nä, det var inte bara de’... Hunden skällde inte.  

Eva Höök: Var det ovanligt? 

[Bengt fnyser] 

Eva Höök: Okej... Hunden skällde inte och därför gick du in. 

Bengt Sundkvist: Mm...  

     (Höök, s01e01, 00:09:24) 
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Bengt besvarar Evas fråga angående om det var ovanligt att hunden inte skällde genom att 

fnysa. Denna reaktion i samband med de korta svaren framställer Bengt som ovillig att hjälpa 

poliserna men han framställs även med egenskaper som fåordig och långsam i sitt beteende. 

När poliserna Karin Bodén och Janne Hall förhör offret Grå-Anders vid ett senare tillfälle ur 

samma avsnitt skildras ett liknande exempel:  
 

Karin Bodén: Vi vet ju att du har blivit nerslagen och vi vet inte vem som har gjort det. Så, vet du vem det var? 

Grå-Anders: De ä’ ingen som har slagit mig.  

Karin Bodén: Inte slagen? 

Grå-Anders: Nej. 

Karin Bodén: Hur har du då fått dina skador? 

Grå-Anders: Vet inte.   

[Lång paus] 

Karin Bodén: Har du träffat nån dom senaste dagarna? 

Grå-Anders: Nej. 

Karin Bodén: Ingen som kommit på besök...? 

[Grå-Anders skakar på huvudet] 

     (Höök, avsnitt 1, 00:12:27)

   

Detta exempel visar att även Grå-Anders framställs med egenskaper som tystlåten och långsam, 

då han likt Bengt tar lång tid på sig att svara samt ger korta svar på polisernas frågor. Dessa 

egenskaper hos de norrländska männen bildar ett mönster som förekommer i resterande avsnitt. 

I avsnitt fyra förhör Janne Hall och Karin Bodén vittnet Harry som sålt insmugglade cigaretter 

olagligt: 
 

Karin Bodén: Hur var det med cigaretterna? 

[Paus] 

Harry: Köpte dom av en kille. 

Karin Bodén: Som heter vaddå? 

[Harry rycker på axlarna] 

Harry: Ja’ vet inte. [Skakar på huvudet]  

     (Höök, s02e05, 00:42:19) 

 

Harry är långsam med att ge svar på poliserna frågor och han framställs som tystlåten vilket 

även utmärks i det fortsatta förhöret: 
 

Janne Hall: Cigaretterna du hade stals från en godsterminal i Finland.  

Harry: [tittar ner, skakar på huvudet] De’ vet ja’ ingenting om. 
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Janne Hall: Men jag vet. Och jag har redan talat med åklagaren. Harry-boy. 

[Harry svarar inte] 

Karin Bodén: Det är om du berättar vad som hände den kvällen, så kan det här med cigaretterna hamna på 

pluskontot. 

[Harry svarar inte] 

     (Höök, s02e05, 00:43:46) 

 

Dessa exempel påvisar det mönster som representationen av de manliga norrländska 

karaktärerna bildar. Majoriteten av dessa karaktärer framställs med liknande egenskaper i form 

av tystlåtenhet och långsamhet. Förvisso förekommer karaktärer som avviker från mönstret, 

vilket exempelvis kan urskiljas i följande scen ur avsnitt två där Stålverksarbetarna Lennart och 

Roland förhörs i samband med mordet på Kicki Eklöv. I scenen förekommer det tidigare 

beskrivna mönstret genom karaktären Lennart, men karaktären Roland framställs inte med 

dessa egenskaper:  
 

Janne Hall: Känner du henne? Kicki? Kristina Eklöv? 

Lennart: Känner vet jag inte... 

Roland: Ja, nä... Nä, hon... Hon är inte så social av sig asså’. Vi jobbar ju på Verket alla tre. [kort paus] Men du, 

vad är det som har hänt då? Har hon... Har hon gjort nått? 

Janne Hall: Hon är död. 

Roland: Va? 

[Lennart är tyst] 

Janne Hall: När såg ni henne senast? 

[Paus] 

Roland: Ja, fan... 

[Lennart rycker på axlarna] 

Roland: Ja... Igår på jobbet. Eh, du var ju med. 

Lennart: Ja... ja.  

     (Höök, s01e06, 00:17:45) 

 

I scenen är det framför allt Roland som ger svar på polisernas frågor och han är dels snabb i 

reaktion men även drivande i samtalet. Lennart besvarar antingen med tystnad eller korta svar. 

Även i övriga scener ur avsnittet framställs Roland som pratglad och driven. Trots detta 

avvikande exempel präglas representationen av de norrländska manliga karaktärerna genom att 

de framställs med egenskaper som tystlåtna, långsamma och fåordighet. Det är alltså inte hur 

den norrländske mannen omtalas av andra som definierar karaktärerna, utan snarare genom hur 

han skrivits och spelats fram.  
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Detta upprepande beteendemönster via tillskrivna egenskaper kan underförstås som en 

stereotyp representation av den norrländske mannen. Hall (1997) beskrev stereotyper som ett 

sätt att förenkla en grupp människor genom att använda få karaktäristiska drag, vilket går i linje 

med representationen i Höök. Eriksson (2010) förklarade även att medier ofta buntar ihop 

norrlänningar till en kollektiv identitet med stereotypa karaktärsdrag i syfte att framställa 

gruppen som avvikande och annorlunda. Detta leder fortsättningsvis till att medier i många fall 

reproducerar och upprätthåller de föreställningar och uppfattningar som finns angående den 

kollektiva identiteten i fråga (Hammarén och Johansson 2009). Representationen av den 

norrländske mannen i Höök kan även ses som en bidragande faktor till Intern Orientalism, vilket 

ofta sker när medier framställer den svagare gruppen med stereotypa egenskaper (Jansson 

2003).  

 

6.3.2 Den norrländska kvinnan 

Den norrländska kvinnan i Höök är inte lika frekvent förekommande som den norrländske 

mannen. I avsnitt ett förekommer ingen kvinnlig karaktär med norrländsk dialekt och i andra 

avsnittet figurerar enbart Lennarts fru samt chefen Stefan Claussons fru, dock omnämns ingen 

av de med namn. Båda karaktärernas främsta roll för handlingen är deras partnerskap till de 

manliga karaktärerna och de uppträder aldrig ensam i bild eller i samtal med någon annan än 

sin man. I det tredje avsnittet förekommer ingen norrländsk kvinna bortsett från ett vittne i en 

kort sekvens. Hon uppträder inte med några avvikande eller annorlunda egenskaper.  

 

I avsnitt fyra har däremot Lotta en bärande roll för handlingen. Lotta är sambo med den 

mördade Sören Ekman samt mamma till Mia. Det förklaras i avsnittet att Lotta har ett 

problematiskt förhållande till sin exman, Mias pappa, och att hon därför har ensam vårdnad om 

barnet. Det förekommer dock inga påståenden i avsnittet där något uttryckligen sägs om Lotta 

och hon tillskrivs inga egenskaper som utgör några likheter eller skillnader gentemot andra 

norrländska kvinnor.  

 

Det mönster som går att urskilja är att Lotta, likt de övriga kvinnliga karaktärerna med 

norrländsk dialekt, framför allt representeras utifrån sin roll som mamma eller partner 

alternativt med sin frånvaro. Detta adderar ett mönster till representationen av den norrländska 

befolkningen. Medan den manliga karaktären beskrivs med tydliga karaktärsdrag, om än 

stereotypa sådana, framställs de kvinnliga karaktärernas främst utifrån sitt förhållande till 
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mannen eller helt enkelt med sin frånvaro. Den norrländska kvinnan kan alltså beskrivas som 

betydelselös i sig, då hon endast definieras i relation till den norrländske mannen. 

 

6.4 Representation av nationell identitet vs. regional identitet 

I denna kategori har norrländska karaktärer (regional identitet) analyserats i förhållande till 

karaktärer utan norrländsk dialekt (nationell identitet) med utgångspunkt i eventuella likheter 

och skillnader i representationen. Underkategorierna består av Eva Höök och den norrländska 

befolkningen, Föraktet mot glesbygden samt Den norrländska dialekten. 

 

6.4.1 Eva Höök och den norrländska befolkningen 

Eva Höök utgör en väsentlig del i representationen av nationell och regional identitet. I olika 

sammanhang i de fyra avsnitten framkommer situationer där Eva, som åskådaren vet är 

nyinflyttad från Stockholm, sätts i kontrast till den norrländska befolkningen. Ett exempel sker 

i avsnitt fyra när Eva håller förhör med den avlidne Sören Ekmans sambo Lotta och de 

diskuterar Ekmans relation till Lottas dotter Mia: 

 
Lotta: Hon fick ju allt hon peka’ på. Dator, mobiltelefon, sån här... liten grej som man har musik i.  

[Lotta pekar mot sitt öra] 

Eva Höök: Mp3-spelare. 

Lotta: Eh... ja, en sån här fick hon i alla fall.  

     (Höök, s02e05, 00:16:58) 

 

I denna korta sekvens söker karaktären Lotta efter ordet på Mp3-spelare vilket leder till att Eva 

bryter in och hjälper henne genom att säga det rätta namnet. Lotta uttrycker därefter viss 

tveksamhet, antingen till ordet i sig eller till Evas snabba reaktion. Eriksson (2010) menade att 

medier ofta framställer norrlänningar i negativ klang som gammalmodiga och stillastående, 

vilket ovannämnda konversation kan tolkas som då Lotta inte är bekant med ordet på 

musikspelaren medan Eva, som inte har norrländsk dialekt, direkt placerar det rätta namnet. 

Eriksson (2010) förklarade även att de egenskaper som tillskrivs norrlänningar ofta framställs 

genom kontraster mellan stadsbor och landsbygdsbor. I detta exempel kan det tolkas som att 

Lotta (landsbygdsbo) framställs i negativ mening genom att ställas emot Eva (stadsbo).  

 

Utöver detta uttryckliga påstående förekommer sammanhang där Eva exempelvis inte förstår 

vissa ordval på grund av att hon inte är insatt i det geografiska språket. Eller som i avsnitt ett 
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när Eva besöker chefen för Kronofogdemyndigheten och frågar efter information om 

karaktären Grå-Anders, en person som chefen inte tycks veta något om. Eva frågar därefter: 
 

Eva Höök: Men du vet vem jag pratar om? Han som kallas för Grå-Anders? 

     (Höök, s01e01, 00:40:01) 
 

I detta påstående tycks Eva ta för givet att chefen ska förstå vem hon refererar till, detta trots 

att Grå-Anders bor i ett mindre samhälle ett flertal mil utanför Luleå samt lever som enstöring. 

Det uttryckliga påståendet i denna sekvens kan underförstås som att Eva antar det självklart att 

chefen ska veta vem Grå-Anders, vilket kan grunda sig i att Eva inte är medveten om avståndet 

mellan samhället där Grå-Anders bor och Luleå. Påståendet kan även underförstås som att Eva 

kategoriserar människor i mindre städer med att de bör ha vetskap om varandra, ett anspelande 

på ett slags ”alla känner alla”-fenomen.  

 

Dessa exempel utgör de mest framträdande i Eva Hööks roll i förhållandet mellan nationell och 

regional identitet. Det finns spår i dessa exempel och även andra sammanhang ur TV-serien 

som antyder en viss kontrast mellan Eva och den norrländska befolkningen. Dessa scener kan 

förklaras som slumpmässiga missförstånd karaktärerna emellan, men bildar trots allt ett 

mönster där Eva Höök sätts i förhållande till de norrländska karaktärerna.  

 

6.4.2 Det dolda föraktet 

Ett annat mönster som kan urskiljas i representationen av nationell identitet vs. regional 

identitet utgår från hur de norrländska karaktärerna omtalas av karaktärer utan norrländsk 

dialekt. I första avsnittet diskuterar polisteamet en dyr bil som tillhörde det avlidna offret Matti 

Soursa och som hittades vandaliserad i samband med mordet. En av poliserna fäller följande 

kommentar när de funderar över varför bilen blivit förstörd:  
 

Janne Hall: Ja... begriper väl att det inte skulle va särskilt smart att köra omkring med en sån i den där jävla 

obygden.  

     (Höök, s01e01, 00:42:54) 

 

Detta uttryckliga påstående av polisen innebär konkret att Matti Soursa borde ha förstått att 

hans dyra bil skulle väcka uppmärksamhet i det mindre samhället där han bodde. Ordvalet 

”obygden” kan tolkas som negativt laddat vilket även kan underförstås som att Janne Hall 

innehar en nedvärderande syn mot glesbygden. Janne uttrycker i påståendet att det inte är smart 
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att köra en dyrare bil i ett mindre samhälle vilket kan tolkas som att dyra bilar är något utöver 

det vanliga i mindre samhällen. Sammantaget av detta uttryck kan tolkas som en föraktfull syn 

mot glesbygden där en viss levnadsstil förväntas. Polisen Janne uttrycker ett liknande 

förhållningssätt i avsnitt två när mordet på Kicki Eklöv diskuteras. När poliserna håller intern 

genomgång diskuterar de vad som framkommit under förhören och följande repliker utbyts:  

 

Niilas Kimmel: Hon kan ju inte gjort mycket väsen av sig. 

Karin Bodén: Inte på Verket i alla fall. Ingen vet nånting. 

Janne Hall: Där är dom släkt allihop.  

     (Höök, s01e06, 00:38:18) 

 

I detta påstående uttrycker Janne att ingen på Stålverket tycks veta nånting om mordet med 

anledning att de alla är släkt. Detta kan tolkas sägas i skämtsam mening, men oavsett om det är 

ett seriöst påstående eller inte så ger detta uttryck för en nedvärderande syn som riktar sig mot 

arbetarklassen och mindre bruksorter. Dessa exempel är av liknande karaktär och kommer 

uteslutande från samma person, polisen Janne. Påståendena får dock ingen reaktion när de sägs 

utan går förbi utan anmärkning från övriga karaktärer, vilket leder till att dessa exempel kan 

tolkas som ett dolt förakt mot glesbygden alternativt arbetarklassen. Förvisso är det enbart 

Janne som uttrycker kommentarerna, men genom att föraktet inte bemöts av motstånd från de 

andra får de en mer allmängiltig karaktär.  

 

6.4.3 Den norrländska dialekten  

En tydlig kontrast mellan nationell identitet och regional identitet i Höök uttrycks via dialekter. 

Som tidigare framkommit representeras de norrländska manliga karaktärerna ofta som 

tystlåtna, långsamma och tillbakadragna. Detta får sin kontrast då samtliga karaktärer utan 

norrländsk dialekt framställs som raka motsatsen. Ett tydligt exempel kan ses i en av 

öppningsscenerna i avsnitt två då Lennart, en av arbetarna på Stålverket, går in till chefen Stefan 

Claussons kontor. De diskuterar nedskärningar och Lennart får veta att han kommer att 

avskedas. Lennart har en tydlig norrländsk dialekt medan chefen inte har det: 
 

Stefan Clausson: Jo, du har ju hört att C-skiftet kommer att försvinna. 

Lennart: Mm. 

[...] 

Stefan Clausson: Jag tänker flytta ner ett par man. 

Lennart: Till oss? 

Stefan Clausson: Just det. Och det kommer att beröra din tjänst. 
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[Lennart nickar] 

Lennart: Ja, nog kan jag byta skift... 

Stefan Clausson: Jag pratar om varsel nu, Lennart. Du har varit väldigt länge hos oss. Och du är både lojal och 

pålitlig, det vet jag. Men din kompetensnivå är väldigt låg. Men vafan, Lennart, du har ju inte satsat på nån av våra 

vidareutbildningar. 

[Lång paus] 

Stefan Clausson: Jag är jävligt ledsen över det här. 

[Lång paus. Lennart tar papperna och lämnar kontoret] 

     (Höök, s01e06, 00:04:39) 

 

I detta exempel framstår Lennart som fåordig och tyst medan chefen Stefan för samtalet framåt. 

Lennart ger antingen korta svar eller sitter helt tyst. Samtalets kontext bör tas i åtanke, men 

sekvensen kan ändå underförstås som att Lennart (regional identitet) och chefen Stefan 

(nationell identitet) framställs som kontraster till varandra. Detta exempel utgör ett tydligt 

mönster i samtliga avsnitt där det uppstår skillnader i hur karaktären framställs baserat på om 

de har norrländsk dialekt eller inte. När karaktärerna saknar norrländsk dialekt framställs de 

som rappa och snabba på att ge svar, gärna längre och tydligare. Ett exempel sker i avsnitt tre, 

när Göran Ask anmälts försvunnen och polisen förhör hans kollega Kent Svärd. Kent pratar 

inte med norrländsk dialekt: 
 

Karin Bodén: Det här ljudet som du hörde. Kan du beskriva det? 

Kent Svärd: Ja, alltså det väl mera, mer som en duns, inte som en smäll. Det lät som om nånting som föll. 

Karin Bodén: Och du är säker på att det kom från Görans rum? 

Kent Svärd: Absolut. 

[...] 

Janne Hall: Och din kollega, han kan inte ha smitit ut själv? 

Kent Svärd: Vart då? 

Janne Hall: Ja, inte fan vet jag. 

Kent Svärd: Ja, men herregud, ni förstår väl att nånting allvarligt har hänt här? Va? 

     (Höök, s02e01, 00:10:07) 

 

Kent Svärd framstår i förhöret som snabb på att besvara poliserna frågor och han verkar även 

mån om att hjälpa poliserna. Han framställs inte med egenskaper som långsam, tystlåten eller 

tillbakadragen som karaktäriserar de norrländska männen. Ett liknande scenario sker senare i 

samma avsnitt när poliserna Janne och Karin håller förhör med den misstänkte Ola som bråkat 

med den försvunne Göran Ask över en staty vid namn Indianen. Ola har ingen norrländsk 

dialekt: 
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Karin Bodén: Varför stal du Indianen? 

Ola: Frågan är felställd. 

Karin Bodén: Jaha. Hur ska jag ställa den då? 

Ola: Frågan är varför Göran Ask stal den. Varför han tar sig friheten att kitschifiera. 

Janne Hall: Vad för nått? 

Ola: Kitschifiera. Att man gör kitsch av saker och ting. 

Janne Hall: Jaha. Fortsätt. 

Ola: Ja, han förminskar ju hela det nordamerikanska folket.  

     (Höök, s02e01, 00:35:34) 

 

I förhöret framställs Ola som rapp och använder dessutom ord som poliserna inte är vana vid. 

Han har svar på tal och talar även i ett snabbt tempo, vilket gör att han porträtteras annorlunda 

än den norrländske mannen. Detta beteendemönster är återkommande för samtliga karaktärer 

som talar utan norrländsk dialekt. När Eriksson (2010) granskade Norrland fann hon att 

Norrland ställdes utanför den svenska nationsdiskursen och representerades utifrån 

konstruerade nationella och regionala identiteteter. Det urbana (Sverige/Stockholm) ställdes 

mot landsbygden (Norrland) vilket ledde till att Norrland utmålades som den negativa 

motsatsen till övriga Sverige. I Höök presenteras tydliga skillnader mellan de norrländska 

karaktärerna och de utan dialekt i såväl tal som beteendemönster. Det förekommer ett fåtal 

exempel som avviker från mönstret, men sammantaget av de fyra avsnitten påvisar en tydlig 

skillnad i representationen av nationell och regional identitet.  
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7. Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur TV-serien Höök representerar Norrland och den 

norrländska befolkningen genom att analysera kommunikativa händelser i serien. Med 

utgångspunkt i teorierna Representation, Stereotyp, Representerad Identitet samt Intern 

Orientalism var målet att söka svar på följande frågeställningar:  

 

• Hur representeras de norrländska miljöer som TV-serien utspelar sig i? 

• Hur framställs regionala identiteter i förhållande till den svenska nationella identiteten 

i materialet?  

• Är TV-serien stereotyp i sin framställning av norrländska miljöer respektive 

befolkningen och i så fall hur?  

• Förekommer Intern Orientalism i materialet och i så fall i vilka sammanhang samt hur?  

 

För att nå svar på frågeställningarna användes kritisk diskursanalys baserat på Norman 

Faircloughs tredimensionella modell samt anpassade analysfrågor av Kristina Boréus som 

huvudsakliga operationalisering. Även de semiotiska begreppen denotation och konnotation 

applicerades för att underlätta analys av visuell kommunikation. Urvalet bestod av fyra avsnitt 

bestående av det första samt mellersta ur de två säsongerna. 

 

Analysen av de norrländska miljöerna visar att miljöerna främst representeras utifrån ett 

mönster bestående av det glesa och det kalla vilket kunde urskiljas i majoriteten av scenerna 

där Höök utspelas. Trots avvikande exempel i avsnitt två kan summan av miljöskildringar 

konstateras bestå av dominerande skogsmiljöer, glesbygdsporträttering samt det karga och kalla 

genom användandet av vintern och snöskildringar vilket sammanfattningsvis bildar en 

stereotyp representation av de norrländska miljöerna. Vidare används så kallade ”stock-bilder” 

vilka består av råa natursekvenser mellan scenbyten. Dessa bilder bidrar till representationen 

av de norrländska miljöerna genom att visa upp Norrland med en närvaro av den råare naturen.   

 

Analysen av befolkningen visade en tydlig uppdelning i de manliga respektive de kvinnliga 

karaktärerna. Analysen påvisade att de norrländska manliga karaktärerna framför allt 

representeras med liknande karaktärsdrag i form av att vara tillbakadragna, tystlåtna och 

långsamma. Representationen av den norrländska befolkningen utgick därmed främst från ett 

beteendemönster av liknande egenskaper snarare än hur de omtalades av andra. Några få 
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undantag kunde presenteras men kontentan av resultatet visar att representationen bildar en 

stereotyp bild av den norrländske mannen.  

 

Vidare kunde resultatredovisningen visa att den norrländske kvinnan framställdes utifrån sin 

roll som mamma alternativt partner samt helt enkelt i sin frånvaro. Detta visar på en tydlig 

skillnad mellan män i kvinnor i representationen av den norrländska befolkningen, där en 

uppdelning mellan könen präglar hur de framställs. Både den norrländske mannen och den 

norrländska kvinnan påvisar dock liknande egenskaper i form av frånvaron. Den norrländske 

kvinnan präglas av en fysisk frånvaro genom att inte tilldelas utrymme medan den norrländske 

mannen framställs med egenskaper som fåordighet vilket kan tolkas som frånvaro av språket. 

Det bör dock understrykas att TV-serien i sig inte skildrar en generell frånvaro av kvinnliga 

karaktärer utan enbart i representationen av kvinnliga karaktärer med någon form av norrländsk 

dialekt. 

 

Analysen av regional identitet i förhållande till nationell identitet visar att det förekommer 

sammanhang i Höök där huvudkaraktären Eva Höök sätts i förhållande till övriga norrländska 

karaktärer, där Eva utmålas i positiv anda och får förstärkt status. Utöver detta kunde ett förakt 

mot glesbygden urskiljas där befolkningen omtalades på ett negativt och nedvärderande sätt. 

Detta förakt uttalades dock uteslutande av en karaktär, men bemöttes inte av motstånd från de 

andra karaktärerna. Representationen av nationell identitet vs. regional identitet framhävdes 

främst genom dialekter, där karaktärer med någon form av norrländsk dialekt framställdes med 

egenskaper som långsamma och tystlåtna medan karaktärer utan dialekt representerades som 

motsatsen med egenskaper som rappa och smarta.  

 

Sammantaget av analysen som genomförts visar att Höök skildrar Norrland på ett 

konventionellt sätt genom att använda stereotypa skildringar i representationen av den 

norrländska befolkningen och de norrländska miljöerna. Vidare kunde det konstateras att Intern 

Orientalism förekommer i Höök, främst via stereotypisering vilket Jansson (2005) förklarade 

är en bidragande faktor till att Intern Orientalism byggs upp och reproduceras. Även i 

representationen av nationell identitet vs. Regional identitet kunde Intern Orientalism urskiljas, 

där de regionala identiteterna framställs som avvikande för att förstärka den nationella 

identitetens status. Intern Orientalism är däremot inte förekommande på det sätt som Eriksson 

(2008) förklarade det. Eriksson menade att Norrland ofta framställs med begrepp som låg 

ekonomisk tillväxt, stor utvandring och arbetslöshet vilket inte kan urskiljas i Höök. Höök 
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innehåller därmed sammanhang med en viss form av Intern Orientalism men följer inte mallen 

för Intern Orientalism som helhet.  

 

De frågeställningar som la grund för denna studie har därmed besvarats och det kan konstateras 

att TV-serien Höök framställer en bild av Norrland som består av stereotypa beskrivningar och 

skildringar av den norra landsdelen och dess invånare. Syftet med denna studie var 

huvudsakligen att granska hur TV-serien Höök representerade Norrland och den norrländska 

befolkningen, men även att öka förståelse och rikta uppmärksamhet mot Norrland. I och med 

mediernas väsentliga och fundamentala roll i samhället bär de ett ansvar i sina representationer 

av regioner och människor. Trots att medier i många fall avspeglar rådande ideologier och 

tankar i samhället har dessa representationerna en påverkan på individen och den individuella 

identifikationen.   

 

Därför är det av yttersta vikt att analysera och ifrågasätta mediernas representation av Norrland. 

TV-serien Höök formar en bild av Norrland, men som framkommit i denna studie är det svårt 

att sammanfatta landsdelen genom en beskrivning. Förvisso kan det argumenteras för att 

Norrland till stor del består av just glesbygd eller kallare miljöer, men när detta blir 

dominerande element i representationen av Norrland utesluts den variation som faktiskt 

existerar i landsdelen i form av exempelvis större städer och samhällen. Norrland är även, som 

tidigare forskning bevisat, fylld av varierande identiteter och minoritetsgrupper (Hagström 

Yamamoto 2010).  

 

Genom att reproducera bilden av Norrland baserat på förutfattade meningar och stereotypa 

skildringar riskerar landsdelens historiska och kulturella arv, omfattande traditioner och 

varierande identiteter att fortsätta förminskas och marginaliseras. Det går inte att forma en bild 

av Norrland enbart baserat på denna TV-serie, men risken är att bilden formas till stor del med 

hjälp av denna då andra populärkulturella uttryck i form av TV och film saknas. Höök 

representerar endast en bild av Norrland och förhoppningsvis bidrar framtidens populärkultur 

med många fler och mer varierande sådana.  

 

7.1 Eventuella åtgärdsförslag 

Som förslag till kommande forskning anser jag det relevant att studera ett utökat urval av 

materialet för att nå större validitet i resultatet. Jag finner det även intressant att studera 

ytterligare områden inom populärkultur, exempelvis en sammanvävning av film och TV, 
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alternativt att även studera reality-genren och inte enbart fiktion. Fyra avsnitt ur en TV-serie 

fungerar i ett uppmärksammande av problematiken kring Norrland och den skildring som 

reproduceras i medier, men det krävs ytterligare forskning för att fortsätta granska mediernas 

roll i representationen av den nordliga landsdelen och befolkningen. Utöver ett breddat material 

anser jag det även relevant att genomföra publikundersökning för att nå större insikt i hur 

representationerna faktiskt påverkar åskådarna och framför allt befolkningen i Norrland. 

Slutligen vore det intressant att fördjupa genusperspektivet i framtida studier med tanke på de 

tendenser till skillnader som kunde urskiljas i representationerna av män och kvinnor i Höök.  
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