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Abstract 
 
In this thesis I look at redistributive politics within the context of rural politics. The aim of the 

thesis is to see how we can look at politicians views on redistributive politics by studying 

what they say in other questions. I here view redistributive politics not only as a question 

regarding monetary resources but also things like infra-structure and mining politics can be 

included in this.  

 

The area of rural politics serves this purpose quite well, as there is a clear difference between 

allocating resources to cities rather than rural areas. This difference may even be regarded as a 

conflict of interest. Therefore, I argue that the proposals made by politicians on rural politics 

tells us something, both about their view on the conflict between rural and urban areas, as 

well as their view on redistributive politics. 

 

I have done a qualitative analysis of four different debates, using four different categories to 

sort the material. The main categories tells us whether the main objective for redistributing 

resources is fairness or increased profit, and the secondary categories tells us whether they 

have rural or urban areas as their focus.  

 

What I find is that the most common way of arguing for redistribution to rural areas is by 

focusing on what profit it will generate, and especially how the urban areas will profit from 

this allocation. There is no significant difference between the debates, which means that the 

things said might well mirror the actual opinions on the value of rural areas in Sweden.   
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1. Inledning 
I år bygger trafikverket om, och rustar upp Västra Stambanan, för att utöka banans kapacitet, 

och för att på sikt kunna införa nya höghastighetståg på sträckan Göteborg-Stockholm1. 

Samtidigt är Norrbottninabanan, som följer kusten mellan Umeå och Luleå fortfarande i 

planeringsstadiet2. Idag körs inga tåg här, och vill du åka annat än flyg eller tåg söderifrån till 

Piteå är det enligt SJs bokningssida buss från Umeå som gäller3. Det här är ett exempel på hur 

statens ekonomiska resurser fördelats så att det satsas mer på projekt i södra än i norra 

Sverige. Det här är ett exempel på utfallet av fördelningspolitik.  

 

För många innebär fördelningspolitik omfördelning av inkomster mellan privatpersoner. Men 

i bilaga 8 till Långtidsutredningen 2003 menar man att även tillgång till vård, skola och 

omsorg är resurser som kan och bör omfördelas för att skapa ett mer jämlikt samhälle, vilket 

anges vara det övergripande målet med ett omfördelande system. Vidare konstateras att 

samtliga politikområden kan analyseras ur ett fördelningspolitiskt perspektiv4. Jag kommer i 

denna uppsats att studera infrastruktur och kommunikationer, mineralpolitik och 

landsbygdspolitik ur ett fördelningspolitiskt perspektiv.  

 

Den första statliga utredningen som publicerades i år handlar om Landsbygden och 

landsbygdspolitik, med fokus på vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa 

landsbygdernas fortlevnad. I utredningen tar man upp omfördelning och fördelningspolitik 

som ett medel för att uppnå detta. Man menar att fördelningspolitik inte innebär omfördelning 

mellan individer utan att det också finns en kollektiv dimension i fördelningspolitiken, där 

fördelningen kan ske mellan olika regioner. Det kommunala utjämningssystemet är ett 

exempel på det här5. Ett av de förslag som ges är dessutom att man i alla statliga utredningar 

                                                      
1 Trafikverket. ”Västra Stambanan, Göteborg–Skövde, punktinsatser”. Text. Trafikverket. 
Åtkomstdatum 07 augusti 2017. http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-
gotalands-lan/Goteborg-Skovde/. 
2 Trafikverket. ”Norrbotniabanan”. Text. Trafikverket. Åtkomstdatum 07 augusti 2017. 
http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Norrbotniabanan/. 
3 SJ. ”Billiga tågbiljetter och tågresor - sök och boka tåg - SJ”. sj.se. Åtkomstdatum 07 augusti 2017. 
http://www.sj.se. 
4 Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, u.å. s 37, 46, 49, 198 
5 Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Text. Regeringskansliet, 04 januari 2017. 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20171/., s 226, 
227 
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skall ha ett landsbygdsperspektiv för att på så sätt kunna se vilken effekt olika förslag har för 

landsbygden6. 

 

Med dessa två utredningar som grund kommer jag att studera riksdagspolitikers uttalanden 

om landsbygden ur ett fördelningspolitiskt perspektiv. Genom att titta på hur allokering av 

statliga resurser till eller från landsbygden motiveras kan man få en uppfattning inte bara om 

hur tungt landsbygdens intressen väger, utan också om synen på fördelningspolitik i 

allmänhet. 

 

Varför är det då relevant att studera synen på landsbygden bland Svenska riksdagspolitiker? 

Det finns tre aspekter som jag menar gör det relevant att studera just landsbygden. För det 

första så kan denna uppsats ses som en fallstudie i hur man i riksdagen ser på 

fördelningspolitik i förhållande till andra värden. Landsbygden kan alltså ses som ett fall där 

omfördelning är aktuellt att studera, utifrån de förutsättningar som landsbygden har i dag. 

 

 För det andra så drivs linjen att Hela Sverige ska leva fortfarande och är aktuell i debatter 

som rör landsbygdsfrågor, i alla fall på ett retoriskt plan, som till exempel i citatet nedan: 

 

” Även landsbygdens invånare har rätt att leva i 2016”7 

 

När denna ståndpunkt utåt sett förefaller vara aktuell uppstår frågan om hur mycket som 

faktiskt ligger bakom ett sådant uttalande, och frågan om hur man debatterar i 

landsbygdsfrågor blir mer relevant. 

 

För det tredje finns det, så vitt jag kunnat hitta, mycket lite forskning kring landsbygden och 

dess förutsättningar idag. Därför fungerar denna uppsats som ett empiriskt bidrag till den 

statsvetenskapliga forskningen kring landsbygden och dess förutsättningar.  

                                                      
6 Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Text. Regeringskansliet, 04 januari 2017. 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20171/, s 196 
7Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, u.å. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur riksdagspolitiker uttalar sig om landsbygden i 

tre olika debatter, för att sedan dra slutsatser kring vad dessa uttalanden säger om politikernas 

syn på en omfördelande politik. Detta kommer att göras utifrån följande frågeställningar: 

- Vilka typer av argument använder riksdagspolitiker i uttalanden som rör landsbygd? 

- Vad säger dessa uttalanden om hur synen på omfördelningspolitik ser ut i riksdagen? 

 
1.2 Konfliktlinjer – intressekonflikter 
 
I Bilaga 8 till LU 2003 konstateras att fördelningspolitik alltid innebär en intressekonflikt 

mellan olika särintressen, till exempel höginkomsttagare och låginkomsttagare, där de som 

tjänar mer vill behålla mer, och de som tjänar mindre vill att en större andel skall omfördelas8. 

Så är det också med de frågor som jag studerar i denna uppsats.  

 

Ur ett fördelningspolitiskt perspektiv finns det i frågorna kommunikation och infrastruktur, 

mineralpolitik och landsbygdspolitik två olika intressekonflikter, eller konfliktlinjer, som 

sammanfaller till den grad att jag här kommer att betrakta särintressena som gemensamma för 

de olika geografiska områdena. Dessa konfliktlinjer finns i intressekonflikten mellan stad och 

landsbygd, och mellan norra och södra Sverige, där det som ligger i landsbygdens intresse, 

också ligger i norra Sveriges intresse, och vice versa. Detta är egentligen inte särskilt 

förvånande, med tanke på att merparten av Sveriges städer ligger i södra Sverige, och 

merparten av de landsbygds, och glesbygdskommuner som finns ligger i norra Sverige9. Samt 

att av de 23 landsbygdskommuner som man i SOU 2017:110 bedömde stod inför särskilt stora 

utmaningar ligger 19 i vad som brukar kallas Norrland.  

 

Därför kommer jag att analysera både uttalanden om landsbygd och om norra Sverige, då jag 

bedömer att konfliktlinjerna är så likartade att det är svårt att skilja dem från varandra i 

debatten. 

 

                                                      
8 Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, u.å. s 20, 24 
9 ”Här bor Sveriges befolkning”. Statistiska Centralbyrån. Åtkomstdatum 31 mars 2017. 
http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/artiklar/har-bor-sveriges-befolkning/. 
10 Landsbygdsutredningen 
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1.3 Disposition 
Denna uppsats är upplagd på följande sätt: I nästkommande kapitel redogörs för teori och 

tidigare forskning kring fördelningspolitik och landsbygdspolitik. I metodkapitlet går jag 

igenom min för uppsatsens valda metod – kvalitativ innehållsanalys, samt presenterar den 

analysapparat som uppsatsen utgår ifrån. Slutligen presenteras de debatter som undersökts i 

uppsatsen, och hur de frågor som debatterats anknyter till fördelningspolitik. I uppsatsens 

fjärde kapitel redovisas det empiriska materialet debattvis. Därefter undersöks kopplingen till 

fördelningspolitik i kapitel fem. I kapitel fem behandlas materialet utifrån de sätt att motivera 

omfördelning i landsbygdsfrågor som presenteras i analysapparaten. I uppsatsens sjätte och 

sista kapitel drar jag mina slutsatser kring de debatter jag studerat, och svarar i den mån det är 

möjligt på för uppsatsen ställda frågeställningar.  

 

Varje kapitel inleds med en kort presentation av dess innehåll. 

2. Teori och tidigare forskning 
I det följande avsnittet kommer jag redogöra för det som är grunden för min uppsats, 

omfördelning och landsbygdspolitiken.Jag redogör i korthet för hur fördelningspolitik 

fungerar och vad som är målet med den. Samt vad som menas med landsbygd och glesbygd, 

vilka ekonomiska resurser som är kopplade till detta och vilka utmaningar som dessa områden 

sägs stå inför. 

 

De olika delarna, fördelningspolitik och landsbygdspolitik kan sägas tillhöra två olika 

dimensioner, där kopplingen till fördelningspolitik utgör ett teoretiskt ramverk som sätter 

uppsatsen i en större kontext, emedan förhållandet mellan stad och landsbygd, och mellan 

norra och södra Sverige är det som uppsatsen i huvudsak faktiskt undersöks och är intressant 

framför allt ur ett metodologiskt perspektiv.  

 

2.1 Fördelningspolitik 
Söderström menar att omfördelningspolitik i grunden handlar om statligt administrerade 

transfereringar av resurser mellan personer, för att på så sätt påverka inkomstfördelningen 

mellan olika grupper. Transfereringarna kan vara av olika karaktär, bland hör studiestöd, 

pension och sjukförsäkring hit11.  

                                                      
11Söderström, Lars. Inkomstfördelning och fördelningspolitik. 1. uppl. Stockholm: SNS, 1988. S 76-77 
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Principer för hur fördelning och omfördelning bör ske i ett gott samhälle kan se olika ut 

beroende på vem som tillfrågas. För att skapa ett teoretiskt ramverk kring frågan om 

omfördelning finns olika sätt att gå till väga. Antingen kan man använda sig av de definitioner 

och teorier som använts i tidigare forskning kring fördelningspolitik, eller så kan ha en mer 

filosofisk infallsvinkel och utgå från en bredare teori för att se vilka omfördelningsprinciper 

som kan härledas ur denna teori.  

 

I denna uppsats använder jag mig av det resonemang som förs i John Rawls En teori om 

rättvisa12och kopplar de värden som lyfts fram som centrala för det rättvisa samhällets 

utformning till möjliga principer för omfördelning. Dessa principer kommer senare att utgöra 

grunden för de kategorier som används i uppsatsens analysapparat. Värt att ta med sig är att 

Rawls i sitt resonemang kring samhällets fördelning fokuserar på fördelning mellan individer, 

i denna uppsats använder jag samma principer på ett kollektivt plan, med fokus på fördelning 

mellan geografiska områden. 

 

I grunden kan man se En teori om rättvisa som en kritik mot den strikt utilitaristiska tanken 

om att det är frågan om vad som ger största möjliga nytta och effektivitet som bör forma 

samhället.13  Rawls menar istället att principerna för det bästa samhället kan konstrueras i en 

ursprungssituation där de som beslutar om samhällets utformning är helt ovetande om sin 

egen position i det samhälle som konstrueras, samt om hur detta samhälle är utformat. Som ett 

exempel tar Rawls upp att personerna bakom okunnighetens slöja inte vet om till vilken grad 

samhället de kommer leva i är industrialiserat respektive agrart.14 En parallell kan dras till 

frågan om geografi, både de geografiska skillnaderna i landet, men också frågan om man själv 

är bosatt i stad eller land. Rawls själv tar inte upp huruvida personerna bakom okunnighetens 

slöja känner till detta, men vi kan anta att han skulle hålla med om att personerna i 

begynnelsesituationen inte heller skulle känna till huruvida de bodde i stad eller landsbygd. 

Däremot förutsätts de som fattar beslutet känna till grundläggande teorier om hur samhället 

fungerar. Det samhälle man ska leva i förväntas också ha någon form av marknad, men 

mängden statligt inflytande i samhället kan variera.15 

 

                                                      
12Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. 
13Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 48 
14Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 143 
15Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 199 
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Rawls menar att personerna bakom okunnighetens slöja kommer att komma fram till två 

principer för hur samhällets välstånd skall fördelas. Dessa principer är: 

1. Alla medborgare har rätt till samma grundläggande friheter. 

2. Ojämlikhet kan accepteras endast då det är till gagn för den som har det sämst ställt.16 

Dessa principer kallar han för rättviseprinciper, och Rawls menar att de är principer som är 

mer rationella som utgångspunkt för samhället än att endast ha effektivitet som vägledande 

princip. Detta eftersom det finns flera möjliga paretofördelningar17, men med effektivitet eller 

nytta som vägledande princip har vi ingen möjlighet att avgöra vilken av dessa fördelningar 

som är att föredra. Alltså skulle en fördelning av resurser mellan två personer där en har alla 

och den andre inget vara lika önskvärd som en situation där båda två fick lika mycket. Detta 

problem menar Rawls att man undviker när det istället är rättvisa som får vara den 

överordnade principen.18 

 

Rawls menar som sagt att det som är viktigast och därmed bör väga tyngst är rättvisan, 

snarare än nytta eller effektivitet. Därmed måste också varje avsteg från en jämlik fördelning 

motiveras och legitimeras av att den som har det sämst ställt får det bättre i och med en 

mindre jämn fördelning. Därmed menar Rawls att en ojämn fördelning alltid skulle förefalla 

otänkbart för personerna bakom okunnighetens slöja. Istället förutsätts dessa vara rationella 

nog att inse att alla på detta sätt skulle få mer än i ursprungssituationen. I och med att en 

omfördelning skall rättfärdigas inför den som har det sämst ställt menar Rawls dessutom att 

en sådan är rättfärdig om den gynnar de som har det sämst ställt även fast till exempel 

affärsmän missgynnas av samma omfördelning.19 

 

Eftersom frihet och rättvisa är de överordnade värdena menar Rawls att dessa bara får 

inskränkas i de fall där ett underlåtande av inskränkning innebär att en annan människas frihet 

hotas. Friheten får alltså endast inskränkas för att skydda friheten själv. Rawls menar dock att 

politiska friheter måste inskränkas på en del sätt för att dessa skall vara effektiva. Till 

exempel bör barn inte ha den politiska friheten att rösta eftersom de inte är kapabla att förstå 

vad det innebär att fatta den typen av beslut.20 Detta resonemang om frihetens prioritet rör sig 

                                                      
16Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 59 
17  En paretofördelning, eller optimal fördelning, innebär att fördelningen mellan två eller fler personer 
är sådan att ingenting i fördelningen kan förändras utan att någon får det sämre.  
18Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 48-55 
19Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 62, 110 
20Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 226, 238 
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dock på en individuell nivå. Rawls skiljer nämligen på hur principerna som beslutas om 

bakom okunnighetens slöja skall tillämpas på individnivå respektive samhällsnivå. I denna 

uppsats ligger fokus på rättviseprincipernas implikationer för olika geografiska områden och 

därmed för de samhälleliga institutionerna. Här lyfter Rawls fram den formella rättvisan som 

en viktig komponent. Det vill säga att samhällets lagar  skall tillämpas på ett jämlikt sätt.21 

Ytterligare saker som utmärker de samhälleliga institutionerna är de kollektiva nyttigheterna. 

Även om Rawls i grunden för sin teori förutsätter att det finns någon form av fri marknad22 så 

betonas att vissa kollektiva nyttigheter, där en jämlik fördelning av samma nyttighet är viktig, 

bör skötas och distribueras av staten.23 Man bör också sträva efter att ha ett system som 

utjämnar skillnader i klass. Rawls konstaterar att den sammantagna bilden av det samhälle 

som följer av rättviseprinciperna ligger nära vad som ofta kallas för välfärdsekonomi. 

Huruvida en sådan ekonomi är den som genererar mest nytta eller inte låter Rawls bli att ta 

upp. Att detta sätt att organisera ekonomin är det mest rättvisa är det som för Rawls är 

avgörande.24 

 

I slutändan handlar Rawls argumentation i En teori om rättvisa om att rättvisa alltid skall gå 

före nytta och effektivitet som princip för hur samhället skall utformas, detta eftersom han 

menar att det är mer rationellt att ordna samhället med rättvisa som grundläggande princip. 

Men i och med att han i argumentationen för rättvisa som princip ställer sig emot de som 

förordar effektivitet och nytta som grund visar han att detta är ett möjligt alternativt synsätt.25 

 

Vilka principer för omfördelning i politiken kan då härledas från Rawls principer för 

samhällets utformning? 

 

Med utgångspunkt i Rawls fokus på rättvisa som det centrala kan man tänka sig en 

omfördelningsprincip som gör detsamma, alltså att argumentet för omfördelning av resurser 

är att omfördelningen i fråga ökar rättvisan och därmed är rättfärdig. 

Som tidigare konstaterat finns det också de som inte håller med Rawls om att rättvisa är den 

viktigaste principen för samhällets utformning. Rawls själv nämner utilitaristerna som 

framhåller största genomsnittliga nytta som det centrala värdet. Ur denna tanke om nytta som 

                                                      
21Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 71 
22Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 199 
23Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 260, 270 
24Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. S 88, 254 
25Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. 
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något centralt kan vi härleda vår andra princip för omfördelning – nyttoprincipen, som säger 

att den omfördelning som sker skall syfta till att öka den totala nyttan i samhället, trots att det 

kanske sker på bekostnad av de som har det sämst ställt. 

 

2.2 Landsbygdspolitik 
Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i städer och tätorter26, och för att ytterligare förstå 

vikten av att studera just landsbygdspolitiken ur ett fördelningspolitiskt perspektiv behövs en 

viss bakgrund till vilka utmaningar som många landsbygds- och glesbygdskommuner står 

inför idag. I detta avsnitt kommer jag redogöra för definitioner av landsbygd respektive 

glesbygd, redogöra för geografisk utsträckning och resurser kopplade till landsbygden, och 

slutligen presentera delar av vad som i Landsbygdsutredningen bedöms vara landsbygdens 

huvudsakliga problem och utmaningar.  

 
2.2.1 Definitioner 
Två begrepp som kan uppfattas som snarlika är landsbygd och glesbygd. Många reflekterar 

nog inte över skillnaden mellan dessa begrepp. Nedan följer Jordbruksverkets definitioner av 

respektive gles landsbygd/glesbygd. Jag anser att det är bra att vara medveten om denna, även 

om det i dagligt tal ofta sker en sammanblandning. 

 

”Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden 

och stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per 

km2. 

Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som har en 

befolkning som är mindre än fem invånare per km2.”27 

 

Som vi ser är den stora skillnaden mellan landsbygd och glesbygd befolkningstätheten i 

kommunerna. På jordbruksverkets lista över kommuner 2015 räknades 33 kommuner som 

som glesbygd/gles landsbygd. Av dessa låg 5 kommuner i Svealand och resterande 

kommuner i Norrland. Samtliga glesbygdskommuner låg i inlandet. Antalet kommuner som 

räknades som landsbygdskommuner uppgick vid samma tillfälle till 167 stycken varav 98 i 

                                                      
26 ”Urbanisering – från land till stad”. Statistiska Centralbyrån. Åtkomstdatum 31 mars 2017. 
http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/artiklar/urbanisering--fran-land-till-stad/. 
27 Jordbruksverket. ”Så här definierar vi landsbygd”. Text. Åtkomstdatum 30 mars 2017. 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvil
andsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html. 



 12 

Götaland, 50 i Svealand och 19 i Norrland28. Detta sammanfaller med vilka områden som 

Landsbygdsutredningen bedömer stå inför särskilt stora utmaningar. Samtliga kommuner 

räknas som glesbygdskommuner, och som tidigare nämnts ligger alla kommuner utom fyra i 

Norrland29 

 

I den här uppsatsen kommer jag att anta att landsbygdskommuner och glesbygdskommuner 

mestadels står inför samma utmaningar. Eftersom flertalet personer dessutom sätter 

likhetstecken emellan landsbygd och glesbygd när de pratar så kommer jag i min analys ta 

med uttalanden om både landsbygd och glesbygd. 

 

2.2.2 Ekonomi och resurser 

Landsbygden och norra Sverige är också viktig för ekonomin. Förutom att majoriteten av den 

svenskproducerade mat som konsumeras av naturliga skäl tillverkas eller odlas på 

landsbygden exporteras stora mängder råvaror från landsbygden och framför allt norra 

Sverige. 

 

Två av Sveriges viktigaste exportområden är skogsvaror och mineralvaror. Dessa står 

tillsammans för 21,6% av svensk export, och uppgick 2016 till ett sammanlagt värde av 22,3 

miljarder kronor.30Dessa näringar är koncentrerade till norra Sverige. Av Sveriges 14 aktiva 

metallgruvor ligger 12 stycken i Norrbottens och Västerbottens län.31 Samtidigt går väldigt 

lite av pengarna i gruvindustrin tillbaka till orten där gruvan ligger. Idag ligger 

mineralavgiften i Sverige på 0,2 procent, eller två promille, av det beräknade värdet på de 

mineraler som bryts i gruvan. Av dessa två promille tillfaller tre fjärdedelar markägaren och 

en fjärdedel tillfaller staten. Dessa resurser fördelas sedan i den statliga budgeten, och blir på 

så sätt relevanta även ur fördelningspolitisk synpunkt. Då en gruva läggs ned är det emellertid 

inte det bolag som brutit mineraler som är ansvarigt för efterbehandling av marken. Det 

                                                      
28 Jordbruksverket. ”Så här definierar vi landsbygd”. Åtkomstdatum 30 mars 2017.  
29Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. s 88-89 
30 ”Export för viktiga varuområden enligt SITC”. Statistiska Centralbyrån. Åtkomstdatum 31 mars 
2017. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/handel-med-varor-och-
tjanster/utrikeshandel/utrikeshandel-med-varor/pong/tabell-och-diagram/export-for-viktiga-
varuomraden-enligt-sitc/. 
31 Bergsstaten. ”Gruvor i Sverige”. Åtkomstdatum 02 april 2017. 
http://www.sgu.se/bergsstaten/gruvor/gruvor-i-sverige-2/. 
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ansvaret faller istället på markägaren om inget annat har beslutats.32 De intäkter den kommun 

där gruvan ligger kan tänkas få är därför framför allt intäkter från kommunalskatten som 

betalas av de som arbetar i gruvan – förutsatt att de är bosatta i den kommun där gruvan 

ligger. 

 

Även landets energiförbrukning är beroende av landsbygd. År 2015 stod vattenkraften för 

47,1% av Sveriges elproduktion. Det finns cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige, men de 200 

största kraftverken står för den absoluta merparten av produktionen. Bland de största 

kraftverken är nästan alla belägna i norra Sverige.33 

 

2.2.3 Landsbygdens utmaningar 
Landsbygdsutredningen presenterade i vintras ett antal olika områden där man menar att 

landsbygden står inför särskilda utmaningar. Bland dessa återfinns möjligheten att ta del av 

den ökade digitaliseringen, en stadig utflyttning från landsbygd till städer och  tillgång till 

kultur, vård, skola och kommersiell service.34 

 

Flera av problemen hänger ihop med de stora avstånd som finns på landsbygden. Utredningen 

konstaterar till exempel att marknadens incitament att bygga ut bredband minskar när 

befolkningen blir glesare. Man konstaterar också att mycket planering har gjort att 

institutioner har placerats i mer tätbebyggda områden. Detta ökar i sin tur skillnaderna mellan 

möjligheterna att ta del av det offentliga institutioner erbjuder.35 Att landsbygdens gleshet gör 

att mycket service förläggs på andra ställen ökar i sin tur incitamentet för de som vill ha bättre 

tillgång till kommersiell och offentlig service att flytta någonstans där detta erbjuds.  

 

3. Metod 
I det följande kapitlet presenteras uppsatsens metod, kvalitativ innehållsanalys. Därefter 

presenteras den analysapparat vilken kategoriseringen av materialet utgår ifrån. Slutligen 

                                                      
32 Bergsstaten. ”Frågor och svar”. Åtkomstdatum 21 april 2017. http://www.sgu.se/om-sgu/fragor-och-
svar/. 
33 Lindholm, Kalle. ”De största Vatttenkraftstationerna”. energiforetagen.se, 03 mars 2017. 
https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/vattenkraft/de-storsta-
vattenkraftstationerna/. 
34Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Text. Regeringskansliet, 04 januari 2017. s 59 
35Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Regeringskansliet, 04 januari 2017. s 100, 171 
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presenteras uppsatsens material – de riksdagsdebatter som analyseras, samt vad som kan 

förväntas finnas i de olika debatterna.  

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av kvalitativ innehållsanalys. I grunden går 

det ut på att man kodar den data som skall analyseras som ett sätt att systematiskt beskriva 

innehållet. Detta är syftet med all form av innehållsanalys. Men till skillnad från kvantitativ 

innehållsanalys där syftet är att kvantifiera och mäta data så behöver inget moment av räkning 

ske i den kvalitativa innehållsanalysen. Man kan också se kvalitativ innehållsanalys som en 

form av innehållsanalys där det finns ett moment av tolkning med i sorteringen av 

materialet.36Boréus och Bergström menar att man bör betrakta skillnaden mellan kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys som en relativ skillnad, det vill säga att en analys kan vara mer 

eller mindre kvantitativ respektive kvalitativ, beroende på hur avancerade beräkningar som 

används, och hur stort inslag av tolkning som finns i kodningsprocessen.37 

 

Den form av innehållsanalys som används i denna uppsats är, som tidigare konstaterat, 

kvalitativ. Sorteringen av materialet är främst ett verktyg för att systematiskt beskriva de 

inställningar till fördelningspolitik som framgår i debatterna. Emellertid görs vissa enkla 

beräkningar för att uppskatta utbredningen av olika uppfattningar, samt jämföra de olika 

debatterna som studeras sinsemellan. Att mäta kvantitet är dock inget huvudsyfte i uppsatsen, 

utan målet är att försöka identifiera de inställningar till fördelningspolitik som finns bland de 

riksdagspolitiker som debatterar landsbygdsfrågor.  

 

Att systematisera och koda material på det här sättet bygger enligt Boréus och Bergström 

alltid på ett antagande om att man genom att göra detta mäter något mer. Ett sådant antagande 

är att man genom att mäta vilka brott tidningar rapporterar mest om kan säga något om vilka 

brott som har störst nyhetsvärde just då.38Det antagande som är centralt för min uppsats är att 

man genom att studera hur människor pratar och formulerar sig kan säga något om vad de 

tycker om en viss sak, alltså att människors sätt att uttrycka sig speglar deras åsikter och 

                                                      
36Boréus, Kristina, och Göran Bergström. Analyzing Text and Discourse: EightApproaches for the 
Social Sciences. London: SAGE, 2017. s 24 
37Boréus, Kristina, och Göran Bergström. Analyzing Text and Discourse: EightApproaches for the 
Social Sciences. London: SAGE, 2017. s 24 
38Boréus, Kristina, och Göran Bergström. Analyzing Text and Discourse: EightApproaches for the 
Social Sciences. London: SAGE, 2017. s 25 
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värderingar. Detta är det antagande som Andreaz Strömgren bygger sin avhandling på,39 och 

är nödvändigt för att det skall vara relevant att studera riksdagsdebatter på det här sättet. Ett 

sådant antagande låter mig också komma runt problemet med att det inte är möjligt för mig att 

fråga politikerna vad de tycker om en omfördelning till eller från landsbygden.  

 

Den kodning jag gör av mitt material40 utgår ifrån den analysapparat som presenteras i 

nästkommande avsnitt. Utifrån de kategorier som redogörs för där sorteras materialet med 

hjälp av en grov kodblankett. Varje debattprotokoll sorteras separat. Den analysapparat jag 

konstruerat har färre kategorier än många andra analysscheman. Efter att ha gått igenom 

materialet menar jag dock att dessa kategorier är tillräckliga för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Validiteten hos en innehållsanalys är lättast att mäta i efterhand. Ett bra sätt att kontrollera 

validiteten är att genomföra en pilotstudie. Att genomföra en pilotstudie inom ramen för en 

kandidatuppsats är tyvärr inte möjligt. Jag anser dock att de kategorier jag använder mig av 

håller en tillräcklig validitet då jag har möjlighet att ta hänsyn till kontext när jag tolkar 

materialet, något som Boréus och Bergström bedömer som viktigt för validiteten i en 

innehållsanalys.41 

 

3.2 Analysapparat 
För att kunna studera och sortera mitt material använder jag mig av en analysapparat. Denna 

består i grunden av frågor som jag ställer till mitt material för att avgöra vilken typ av 

argument det är och vad varje enskilt argument säger om någons inställning till 

fördelningspolitik. Analysapparaten är konstruerad utifrån de principer för omfördelning som 

i föregående kapitel härleds från Rawls En teori om rättvisa.42 Dessa två är; omfördelning 

skall ge ökad rättvisa och omfördelning skall ge ökad nytta. 

 

Den första frågan som ställs handlar om vad argumentet gäller – i den här uppsatsen kommer 

svaret alltid vara att det handlar om en omfördelning till eller från landsbygden. Den andra 

                                                      
39Strömgren, Andreaz. ”Samordning, hyfs och reda : Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 
1945–2005”, 2007. s 73 
40Boréus, Kristina, och Göran Bergström. Analyzing Text and Discourse: EightApproaches for the 
Social Sciences. London: SAGE, 2017. s 27 
41Boréus, Kristina, och Göran Bergström. Analyzing Text and Discourse: EightApproaches for the 
Social Sciences. London: SAGE, 2017. s 28, 46. 

42Rawls, John. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos, 1999. 
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frågan – varför, behandlar motivet för omfördelningen. Alltså om omfördelningen motiveras 

av att någon har rätt till någonting, eller för att det ger en ökad nytta till någon. Den sista 

frågan – för vem, berör också fördelningens motivering, men fokuserar istället på vem det är 

som påverkas, antingen landsbygden eller hela Sverige. Hur dessa frågor hänger ihop framgår 

av figuren nedan. 

 

 
Figur 3.1, Analysapparat 

De frågor som analysapparaten ställer till materialet är sammankopplade med möjliga 

inställningar till fördelningspolitik. 

 

Frågan om huruvida en omfördelning till eller från landsbygden motiveras genom att det är en 

rättighet eller en nyttighet svarar på frågan om vad man anser att det är som legitimerar en 

omfördelande politik. Argumenterar någon för en satsning i termer av rättigheter är det 

troligare att hen ser en jämn fördelning som är bra i sig självt och att denna utjämning är det 

som legitimerar omfördelningen. Politikern i fråga torde alltså vara positivt inställd till 

omfördelning och uppfatta rättvisa som en viktig drivkraft för politiken.43 Som konstaterades i 

analysapparaten är synen på rättvisa och rättigheter dock inte tillräcklig för att förstå 

inställningen till omfördelning till eller från landsbygden. Att någon argumenterar för en 

satsning i termer av vad som genererar mest nytta tyder det på att hen inte ser rättvisa som det 

centrala utan istället ser nyttogenerering som ett centralt värde. Då dessa argument hamnar 

                                                      
43Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, u.å. s 48 
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utanför en ”rättighetsdiskurs” och visar på en annan motivering kan man anta att den här 

typen av argument tyder på att hen som framför argumentet inte ser omfördelning som en 

viktig fråga, och kanske inte ens ser satsningen som en omfördelande åtgärd. Argument som 

fokuserar på det som i Bilaga 8 till LU 2003 kallas för behållarättvisa44 förekommer inte i det 

analyserade materialet och omfattas inte heller av analysapparatens kategorier.45 

 

Frågan om vem denna rättighet eller nytta gäller fokuserar istället på de intressekonflikter 

som är intressanta när man studerar fördelningspolitik i landsbygdsfrågor, konflikten mellan 

stad och land, och mellan norra och södra Sverige. Argument där rättigheten eller nyttan 

gäller landsbygden eller norra Sverige ställer sig tydligt på en sida i intressekonflikten, den 

som fokuserar på landsbygden och norra Sveriges intressen. Jag har valt att inte ställa upp 

staden eller södra Sverige som motpol i min analysapparat. För det första eftersom dessa två 

knappt förekommer i argumenten. För det andra menar jag att det är rimligt att i detta fall 

betrakta ”hela Sverige” som en motsats till landsbygden. Eftersom de debatter som studeras 

berör landsbygd och satsningar i vissa geografiska områden så innebär argument som 

fokuserar på rättigheter eller nytta för hela Sverige att den som argumenterar anser att det inte 

räcker med att omfördelningen ger något till de områden dit resurserna allokeras, utan att det 

också måste ge något till resten av landet – det vill säga staden eller södra Sverige. De 

argument som explicit nämner nytta eller rättigheter för södra Sverige eller staden kommer att 

kategoriseras som ”hela Sverige”. Denna kategori innefattar på så sätt alla de argument där 

det inte räcker med att en omfördelning ger något till landsbygden. 

 

Som andra analysverktyg är detta inte perfekt avpassat för alla situationer och det finns 

tillfällen där det är svårt att avgöra om ett argument bör sorteras som ett nyttoargument eller 

rättviseargument. Det kommer även att finnas fall där landsbygden eller frågor som rör 

landsbygden nämns och där det framgår huruvida det rör sig om rättigheter eller nytta men 

där det inte explicit framgår om det är för landsbygden eller för hela landet. Till exempel i 

                                                      
44Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, u.å. s 41 
45Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, u.å. 
Betänkande 2015/16:MJU9. Landsbygdspolitik, u.å. 
Betänkande 2015/16:NU14. Mineralpolitik, u.å. 
Betänkande 2016/17 TU:1. Utgiftsområde 22, Kommunikationer, u.å. 
Protokoll 2016/17:44. Infrastruktur för framtiden, u.å. 
Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, u.å. 
Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, u.å. 
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fäöljande citat, vilket jag utifrån kontext valt att kategorisera som ett argument som fokuserar 

på rättigheten för hela Sverige:  

 

”Utskottet vill inledningsvis framhålla vikten av en välfungerande infrastruktur som bidrar till att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 

och näringsliv i hela landet. Välriktade investeringar i transportinfrastrukturen är en grundläggande del 

av samhällsbygget som skapar framtidstro och förbättrar tillgängligheten för kvinnor och män till 

bostäder, arbete, service och kultur.” 46 

 

 I dessa fall gör jag en tolkning av den kontext som uttalandet befinner sig i för att på så sätt 

avgöra hur uttalandet skall kategoriseras. Detta har gjorts genom att replikväxlingar har 

betraktats som en sammanhängande enhet, vilket inneburit att om landsbygden nämns 

huvudanförandet så är utgångspunkten att även personens svar på repliker berör landsbygden 

även om den inte nämns explicit igen. Jag är medveten om att detta försvårar möjligheten att 

göra om studien och kategorisera uttalandena på exakt samma sätt vilket sänker reliabiliteten i 

min undersökning. Mängden fall där detta är aktuellt är dock relativt liten, något som stärker 

de resultat jag presenterar. 

 

Analysverktyget tar inte hänsyn till vilket parti som framför ett visst argument. Detta är ett 

medvetet val då partier inte anses vara en relevant skiljelinje vare sig för konflikten mellan 

stad och land eller mellan norra och södra Sverige eftersom svenska riksdagspartier med 

fördel sorteras efter en traditionell höger-vänster skala och inte efter syn på landsbygden. Om 

partitillhörighet togs med som en faktor i analysen skulle man riskera att missa möjligheten 

att de olika typerna av argument återkommer inom samtliga riksdagspartier. För den som ändå 

är intresserad av vilket parti ett uttalande kommer från redovisas detta i källhänvisningen för 

respektive citat. 

 

3.3 Material 
Det material som analyseras i den här uppsatsen är uteslutande hämtat ifrån riksdagens 

databas. Jag har valt att analysera anföranden från tre kammarprotokoll där debatterna handlar 

om frågor som rör landsbygden samt de utskottsbetänkanden som ligger till grund för 

debatten. Då jag intresserar mig för vilka argument som används i debatterna kommer jag inte 

att studera de förslag som läggs i detalj, jag kommer inte heller att titta på vilka beslut som 

                                                      
46 Betänkande 2016/17 TU:1. Utgiftsområde 22, Kommunikationer s.44 
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fattades i de frågor som debatterats. Detta är till viss del en avvägning av hur mycket tid jag 

har haft till mitt förfogande men också en konsekvens av att jag menar tror att det är utfallet i 

riksdagens omröstning som är det intressanta utan hur debatten i frågor som rör landsbygden 

ser ut.  

 

Jag har valt att inte enbart analysera debatter som handlar specifikt om landsbygdspolitik, 

utan även titta på debatter i frågor som anknyter till landsbygden. Dock är min utgångspunkt 

att det i olika delar av riksdagsdebatten kommer fram olika dimensioner av synen på socialt 

medborgarskap och rättigheter. För att fånga upp alla tänkbara dimensioner av detta som kan 

vara relevanta i en landsbygdskontext behöver jag studera olika typer av debatter. 

 

Vid ett tillfälle debatteras kommunikationer och infrastruktur, vid det andra mineralpolitik 

och vid det tredje debatteras landsbygdspolitik.  Jag har valt ut dessa debatter att analysera 

eftersom de rör frågor som både anknyter till fördelningspolitik, och där det är troligt att 

debatterna skiljer sig sinsemellan. För det första behandlas frågorna av olika utskott vilket 

torde innebära att materialet på så vis täcker in anföranden från en större andel av 

riksdagsledamöterna. För det andra så anknyter de olika debatterna till frågan om 

fördelningspolitik på tre olika sätt, där landsbygden, beroende på sammanhang, både kan 

kosta och generera intäkter. 

 

Infrastruktur och kommunikationer är två frågor där valet av satsningar kan ha stora 

konsekvenser för boende i landsbygd och glesbygd. Ett val att satsa på statlig finansiering av 

en utbyggnad av bredbandsnätet i hela Sverige skulle i praktiken fungera som en 

omfördelning till landsbygd och glesbygd, eftersom det är där som marknaden inte själv 

bygger ut nätet.47Också beslut om väg- och järnvägsbyggen får fördelningspolitiska 

konsekvenser i och med att de gynnar olika personer. Boende längs Norrbottens och 

Västerbottens kust skulle kanske ha mer glädje av att Norrbottniabanan byggdes än att Västra 

Stambanan byggs ut. I det här sammanhanget är landsbygden något som kostar pengar, och 

fördelningspolitiskt handlar det om huruvida pengar bör omfördelas till landsbygd eller inte. 

Här kan man förvänta sig att frågan om satsningar på landsbygden ofta kommer ses utifrån 

vad dessa satsningar ger för nytta, samtidigt om frågan av vad man som boende i landsbygd 

har rätt till blir aktuell. 

                                                      
47Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Text. Regeringskansliet, 04 januari 2017. s 102 
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En debatt om mineralpolitik kan ha flera olika ingångar. En viktig fråga är den om 

prospektering och uppstartandet av nya gruvor. En sådan ingång aktualiserar frågan om vem 

som har rätt till marken, och vems nytta det är som skall styra beslutet. Det här är en fråga 

som fråga som angränsar till fördelningspolitik, men som blir viktig i och med den andra 

ingången man kan ha i en mineralpolitisk debatt – nämligen vart vinsten från en gruva går. 

Detta är en fråga med en tydligare fördelningspolitisk koppling, det handlar helt enkelt om 

fördelning av inkomster, mellan företag, stat och kommun.48 Denna fördelningspolitiska 

koppling gör att övriga frågor i mineralpolitiken också är intressanta ur ett fördelningspolitiskt 

perspektiv, eftersom frågan om vem som får intäkterna från gruvan i hög grad hänger samman 

med argumenten för att bygga en gruva eller inte.Till skillnad från debatterna om 

kommunikationer och infrastrukturer så är det i den här debatten landsbygden som genererar 

resurser i form av gruvintäkter, och dessa resurser skall sedan fördelas. Här kan vi förvänta 

oss att landsbygden inte i lika hög grad framställs som något som kostar pengar, utan att fokus 

istället ligger på vem som har rätt till resurserna. 

 

Debatten om landsbygdspolitik har vid första anblick kanske den tydligaste kopplingen till 

både landsbygd och fördelningspolitik. Det är här direkta satsningar på landsbygd och 

glesbygd kan komma att diskuteras. Denna debatt ligger någonstans mitt emellan de andra 

två, och vi kan förvänta oss att både landsbygdens rättigheter och vad satsningar i landsbygd 

kostar kommer att tas upp.  

 

Dessa debatter anknyter alltså till landsbygd och fördelningspolitik på olika sätt. I debatterna 

om infrastruktur och kommunikationer innebär landsbygden en kostnad, samtidigt som 

infrastruktur kan framstå som en viktig rättighetsfråga, emedan den i den mineralpolitiska 

debatten genererar intäkter till staten. Debatten om landsbygdspolitik hamnar någonstans mitt 

emellan, mer med fokus på vad landsbygden behöver. Vi kan förvänta oss att dessa olikheter 

kommer avspegla sig i hur riksdagspolitikerna argumenterar, och kan dra slutsatser utifrån hur 

väl det empiriska materialet stämmer överens med förväntningarna. I det fall argumentationen 

inte skiljer sig nämnvärt debatterna emellan tyder detta på att vi har att göra med en mer 

allmän syn på landsbygden. 

 

                                                      
48 I dagsläget får kommunen ingenting av den vinst som görs i en gruva. Bergsstaten. ”Frågor och 
svar”. Åtkomstdatum 21 april 2017. http://www.sgu.se/om-sgu/fragor-och-svar/. 
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4. Resultat 
I det följande kapitlet redovisas de olika sätten att motivera satsningar i landsbygds förekomst 

i de debatter som analyserats. De olika sätt att motivera satsningar på som undersöks i 

uppsatsen är som tidigare sagts tagna från analysapparatens kategorier. Förekomsten av olika 

argument redovisas debattvis för att göra materialet mer överblickbart.  

 

För att underlätta förståelsen för materialet skall jag innan empirin presenteras redovisa några 

av de val jag gör i min tolkning. För det första tolkar jag det generellt sett som att 

formuleringar av typen ”möjlighet att bo och leva på landsbygden/i hela landet” anknyter till 

någon typ av rättighetsdiskurs om inte kontexten och inramningen talar starkt emot en sådan 

kategorisering.  

 

I de fall där  uttalanden tar upp till exempel både främjande av tillväxt och möjlighet att bo på 

landsbygd kommer jag att efter bästa förmåga identifiera den inramningen som görs av frågan 

för att på så sätt kunna avgöra vilket värde som skall betraktas som avgörande för 

kategoriseringen.  

 

4.1 Kommunikationer och infrastruktur 
Frågorna om infrastruktur och kommunikationer kommer i det här avsnittet att behandlas som 

en, gemensam, debatt då de två utgiftsområdena i i budgetpropositionen behandlats i samma 

utskott samt att debatterna ägde rum under en och samma dag. Dessutom är ligger frågorna så 

nära varandra att det är svårt att göra en åtskillnad mellan debatterna. Som tidigare konstaterat 

kan man i denna debatt förvänta sig att ett stort fokus ligger på att landsbygden och satsningar 

i landsbygd utgör en kostnad. 

 

Det sätt som landsbygden huvudsakligen berördes på i debatterna var i termer av vad som 

skulle ge nytta för hela Sverige. Merparten av argumenten fokuserar på en direkt ekonomisk 

nytta, något som exemplifieras av följande citat:  

 

”Det är trångt på spåren. Persontrafiken på bland annat Södra och Västra stambanan behöver 

mer kapacitet. Men också godset i till exempel Norrland behöver en mer robust järnväg att lita 

på för att vår export ska fungera.”49 

 
                                                      
49 Protokoll 2016/17:44. Infrastruktur för framtiden, s 57 Moderaterna 
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Här motiveras en utbyggnad av järnväg i norra Sverige med att det är bra för svensk export. 

Värt att notera är att talaren inte alls nämner att även privatpersoner skulle ha nytta av en 

utbyggd järnväg i norr. I citatet ligger fokus på nytta för hela Sverige som i staten Sverige. 

Men som framgår av nästkommande citat pratar man också om vad som ska ge nytta till hela 

Sverige i form av svenska folket. 

 

”Utskottet vill peka på vikten av stärkta förbindelser vid riksintressen. Det finns ett antal 

viktiga stråk i den gränsöverskridande trafiken som behöver ha en tillförlitlig standard både 

vad gäller järnväg och väg. Exempelvis måste trafiken över Öresundsbron fungera för att 

svenska företag och arbetspendlare inte ska drabbas negativt.”50 

 
Att det råder en intressekonflikt i frågorna om infrastruktur och kommunikationer blir tydligt 

av citatet nedan där satsningar som landsbygden lyfts fram som viktiga trots att de inte inte 

gynnar hela Sverige. I citatet riktas ljuset mot att också de som bor i landsbygd har rätt till 

infrastruktur, trots att, menar motionärerna, det är staden som länge setts som normen. 

 

” Motionärerna anför att glesbygden under lång tid setts som något avvikande och att fokus 

har legat på staden och dess potential.”51 

 

Det här citatet pratar om staden och landsbygden som abstrakta fenomen. Men bland de som 

tar upp omfördelning till satsningar på landsbygd som något som de som bor i landsbygd har 

rätt till pratar man framför allt just om de som bor i landsbygd, till skillnad från argumenten 

där man tar upp nytta för hela Sverige där både staten och hela befolkningen förekommer i 

argumenten. Ett exempel på detta framgår av citatet nedan, där rätten att bo i hela Sverige är 

avgörande i argumentationen: 

 

” Det är viktigt att satsningar görs på kollektivtrafik där det är möjligt, men vi måste även ta 

ansvar för och möjliggöra för alla typer av transporter så att människor kan bo i hela landet 

och inte bara inom Stockholms tullar.”52 

 

                                                      
50 Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, s 32 
51 Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, s 22 
52 Protokoll 2016/17:44. Kommunikationer, s 57, Kristdemokraterna 



 23 

Också de argument som motiverar satsningar genom den nytta det ger för landsbygden 

fokuserar på de som bor i landsbygd, snarare än landsbygden som ett abstrakt begrepp. Ett 

exempel på detta finns i följande citat: 

 

” Regionerna är beroende av de regionala flygplatserna. De har stor betydelse för regionernas 

utveckling. Karin företräder regeringen, och Sverige har via regeringen bett EU om dispens 

för att få gå in med extrastöd om 82 miljoner i statliga medel så att de regionala flygplatserna 

kan över- leva. Men som representant för regeringen förespråkar nu Karin en skattehöjning på 

2 miljarder på inrikesflyget.  

Det kommer att försvinna 10 000 jobb. Hur kommer dessa människor att kunna verka i olika 

delar av landet med denna skattehöjning som du driver så hårt, Karin?”53 

 

Argumenten som motiverar satsningar på landsbygden utifrån att det är en rättighet för hela 

Sveriges befolkning är få och mycket olika sinsemellan. Den röda tråd som går att se är 

möjligheten att bo och leva i hela landet. Som till exempel i framförandet nedan: 

 

” För Centerpartiet är IT ”det femte transportslaget”, som vid sidan av vägar, järnvägar, 

sjöfart och flyg möjliggör liv, arbete och boende i hela landet”54 

4.2 Mineralpolitik 
Den mineralpolitiska debatten handlar som tidigare sagts till stor del om fördelning av de 

intäkter som gruvan ger, i dagsläget 0,2% av mineralernas beräknade värde.55 Inledningsvis 

kan jag konstatera att ingen argumenterade för eller emot gruvor och mineralbrytning utifrån 

att det var en rättighet för hela Sverige, vare sig i utskottsbetänkandet eller i debatten.56 I den 

här debatten kan man som konstaterats i avsnitt 3.5 förvänta sig att frågan om vad 

landsbygden bidrar med i form av gruvintäkter tas upp.  

 

Det mest förekommande sättet som gruvnäring förespråkas på är genom den nytta det ger för 

hela Sverige. I de argument där man utgår från detta bygger resonemangen ofta på 

gruvnäringens betydelse för den svenska exportindustrin, i följande citat framgår detta. Här 

                                                      
53 Protokoll 2016/17:44. Kommunikationer, s 23 Kristdemokraterna 
54Betänkande 2016/17 TU:1. Utgiftsområde 22, Kommunikationer, s 57 
55Bergsstaten. ”Frågor och svar”. Åtkomstdatum 21 april 2017. http://www.sgu.se/om-sgu/fragor-och-
svar/. 
56 Betänkande 2015/16:NU14. Mineralpolitik. 
Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik. 
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nämner talaren att gruvnäringen är viktig för landsbygden, men betonar att den dessutom är 

viktig för landets export. Här har jag utifrån kontext gjort tolkningen att den avgörande 

motiveringen för talaren är gruvnäringens betydelse för exporten: 

 

”Gruv- och mineralnäringen är, precis som Hanna Westerén sa i sitt anförande, mycket viktig 

för Sverige, viktig för landsbygden och för många orter och län, viktig för sysselsättningen 

och viktig för Sveriges export, och den har varit och är viktig för utvecklingen av Sverige som 

industrination.”57 

 

En ytterligare aspekt av nyttan för Sverige som tas upp i argumenten är gruv- och 

mineralnäringens betydelse för att skapa en stark och sammanhållen nation. Detta framgår av 

följande tre citat: 

 

”Alliansregeringen tog ett ambitiöst samlat strategiskt grepp om den svenska gruv- och 

mineralnäringen i syfte att just ta till vara de möjligheter som ges för att Sverige ska fortsätta 

vara den ledande gruvnationen i EU”58 

 

”Sverige är en stark och stolt industrination. Gruvnäringen är viktig för Sverige”59 

 

”Ett Sverige som håller ihop är målet, så också på mineralpolitikens område.”60 

 

De som argumenterar för gruvnäring och motiverar det genom att det ger nytta till de som bor 

i landsbygd tar dels upp de arbetstillfällen som gruvnäringen genererar runt om i landet, samt 

att de som arbetar i gruvan betalar in kommunalskatt vilket blir en intäkt för kommunen. 

Detta illustreras av de två följande citaten: 

 

”Dessutom betalar de som jobbar i gruvorna kommunalskatt, som i sin tur bidrar till 

utveckling av kommunerna och även ger upphov till jobb för underentreprenörer. Det är också 

                                                      
57 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 27. Socialdemokraterna 
58 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitiks 16. Liberalerna 
59 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitiks 19. Socialdemokraterna 
60 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitiks 21. Socialdemokraterna 
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viktigt, som jag nämnde tidigare, att tänka på att gruvorna ger jättemånga jobb i områden som 

ofta har problem med arbetstillfällen”61 

 

”Gruvbrytning har alltid funnits, och kommer alltid att finnas, i mindre städer och orter och 

ute i landsbygd och glesbygd. Den är en bärare av samhället där den är i drift.”62 

 

Både de som argumenterar utifrån nyttan för hela Sverige och de som argumenterar utifrån 

nyttan för landsbygden är positiva till gruvnäringen. Det är aldrig någon som utifrån ett 

nyttoperspektiv säger att man inte vill ha en gruva. Bland de som pratar om vad landsbygden 

har rätt till är man både positiv och negativ till gruvbrytning. I citatet nedan betonar talaren 

den oro som många känner inför att få en gruva i sin hemby, vilket anknyter till frågan om de 

boendes rätt att kunna leva kvar. 

 

”Den moderate före detta statsministern Fredrik Reinfeldt var också i Västerbotten och 

öppnade upp för uranbrytning i Sverige. Det här skapar och skapade naturligtvis en väldig oro 

i mitt hemlän och även förhoppningar hos de företag som ville exploatera uranet. Det har 

också bidragit till att den utveckling som kunde ha skett både inom de gröna näringarna och 

besöksnäringen i området har uteblivit. Det har varit och är en dålig miljöpolitik, 

näringspolitik och landsbygdspolitik att inte tydligt säga nej.”63 

 

Det är också i argumenten som fokuserar på landsbygdens rättigheter som frågan om hur 

intäkterna från gruvan skall fördelas. Det är en fråga som inte tas upp bland de som fokuserar 

på vilken nytta gruvan ger, till landsbygden eller hela Sverige. De två citaten nedan illustrerar 

hur resursfördelningen aktualiseras i debatten: 

 

”Det finns flera skäl till att införa en gruvskatt. Ett skäl är, enligt motionären, att en större del 

av de pengar som gruvbolagen tjänar ska gå tillbaka till samhället och lokalsamhällena och 

därigenom bidra till en jämnare fördelning.”64 

 

”Att det sedan finns områden där andra värden väger tyngre och där undersökningstillstånd 

inte ska beviljas lyfter Vänsterpartiet fram i motion 377. I samma motion lyfter vi fram att 
                                                      
61 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 13. Centerpartiet 
62 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 15. Vänsterpartiet 
63 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 28. Socialdemokraterna 
64 Betänkande 2015/16:NU14. Mineralpolitik, s 24 
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regeringen bör tillsätta en utredning som ser över regelverket rörande gruvnäringen, inklusive 

frågan om nivån på mineralersättningen, i syfte att skapa en långsiktig och hållbar näring som 

främjar landsbygdsutvecklingen och där en reformerad mineralersättning bättre ska kunna 

komma berörda bygder till del.”65 

 

Bland alla argument för eller emot gruv- och mineralnäring som jag undersökt är fördelningen 

mellan de som pratar om hela Sverige, respektive landsbygd i abstrakta termer, och de som 

pratar om befolkningen jämn. Jag har heller inte kunnat se någon skillnad mellan de olika 

sätten att motivera satsningar. 

 

4.3 Landsbygdspolitik 
Det här är den debatt som explicit handlar om landsbygdspolitik, och därmed frågor om 

omfördelning till eller från landsbygd. Denna debatt kan förväntas positioneras någonstans 

emellan de andra två, utan tydlig dominans av vare sig argument som fokuserar på 

landsbygden som kostnad eller vad landsbygden bidrar med.  

 

Till skillnad från de andra debatterna är det argument som motiverar satsningar genom vad 

landsbygden har rätt till som är vanligast förekommande. Dessa argument fokuserar mycket 

på landsbygdens förutsättningar, som i citatet nedan, där talaren också betonar vikten av att 

betrakta resursfördelen som en satsning i landsbygd: 

 

”jord- och skogsbruk men också till olika insatser som gör det lättare att leva på lan- det: 

klimatåtgärder, bredband, grundläggande service, mataffärer och företagande. Det borde inte 

kallas för stöd och ersättningar utan för satsningar, precis som det gör i stadsmiljö.”66 

 

Det är också i den landsbygdspolitiska debatten som talarna själva säger att det handlar om en 

rättighet för landsbygden, utan att det behöver göras någon tolkning. Ett tydligt exempel på 

detta finns i citatet nedan: 

 

”Vi kan också konstatera att skillnaderna är stora runt om i landet. Det ser helt enkelt olika ut, 

och förutsättningarna är olika. Därför måste också lösningarna skilja sig åt. En viktig 

ingrediens i den politik som förs, inte minst för landsbygden, är att man skapar framtidstro. 

                                                      
65 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 15. Vänsterpartiet 
66 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 155. Miljöpartiet 
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Även om människor väljer att bo på landsbygden ska de kunna ha förutsättningar att skapa en 

god framtid för sig själva och de sina.”67 

Precis som i den mineralpolitiska debatten innehåller inga argument motiveringar utifrån att 

en satsning skulle vara något hela Sverige eller staden har rätt till. Däremot finns argument 

som utgår ifrån vilken nytta en satsning ger, både för landsbygden och för hela Sverige. 

 

De argument som tar upp nyttan för landsbygden följer till stor del samma mönster som de 

som fokuserar på rättigheterna för landsbygden. Dessa två typer av argument ligger generellt 

närmre varandra i den här debatten än vad de gör i de övriga. I citatet nedan fokuserar talaren 

på vilka reformer som är viktiga för landsbygdens överlevnad. Värt att lägga märke till är hur 

talaren förutom att säga att omfördelningen är viktig för landsbygden lyfter fram att 

satsningen i fråga inte skulle innebära någon större kostnad för samhället i övrigt: 

 

”Detta är relativt små kostnader och satsningar för samhället, men för de människor som 

jobbar ute i landsbygd och glesbygd med dessa frågor är det ersättningar som är avgörande 

för verksamheten. Det är ofta diversifierade verksamheter, där ett antal tiotusen kronor är 

mycket avgörande för om det ska gå ihop eller inte.”68 

 

De värden som oftast lyfts fram som de som gynnas av en omfördelning är sysselsättningen 

och tillväxten på landsbygden. I det något långa69 men innehållsrika citatet nedan tar talaren 

upp olika typer av jobb som hen menar skapats på landsbygden genom satsningar som den 

tidigare alliansregeringen gjort, och hur viktigt hen tycker att det är den typen av satsningar på 

landsbygden. : 

 

”Jag ställer mig frågan, herr talman, om nuvarande regering verkligen menar allvar med att 

satsa på utveckling i hela Sverige… Men det leder, herr talman, inte till några nya jobb eller 

några nya verksamheter på den svenska landsbygden.  

Man tog alltså bort en satsning som gav nya riktiga jobb och nya riktiga verksamheter i skilda 

delar av vårt land. … 

                                                      
67  Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 147. Liberalerna 
68 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 148. Liberalerna 
69 Delar av citatet har klippts bort av utrymmesskäl 
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Denna satsning, som gav så mycket, togs alltså bort utan att ersättas av någonting annat. Jag 

frågar mig, herr talman, om det inte är snudd på bedrägeri att ta bort någonting som har givit 

en sådan utväxling utan att ersätta det med någonting annat som åtminstone har 

förutsättningar att ge en utväxling i form av verksamheter och jobb, så att hela landet kan 

fortsätta att utvecklas.”70 

 

Slutligen, vad det gäller argument som motiverar satsningar utifrån att det ger nytta till hela 

Sverige, så formuleras dessa argument på lite olika sätt. I citatet nedan lyfter talaren fram 

landsbygden som ett riksintresse och något som ger ett mervärde till hela landet: 

 

”Jordbruket är inte vilken näring som helst, utan dess uppdrag går långt utöver 

livsmedelsproduktion. Det ger ett mervärde till hela vårt land i form av aktivt miljö- och 

kulturbevarande.” 

 

Två snarlika argument följer i citaten nedan. Där pratar talaren dock om behovet av en 

landsbygd, samt att staden och landsbygden är beroende av varandra för att överleva: 

 

”Sverige behöver en levande landsbygd. Sverige behöver jordbrukare som producerar 

livsmedel för att upprätthålla landets försörjningstrygghet.”71 

 

”Det gäller såväl städer och stadsregioner, tätorter och tätortsregioner av olika storlek som 

olika typer av landsbygd. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för 

Sverige.”72 

 

”Vi i Sverigedemokraterna anser att Sverige utgör en helhet, och vi tror att det som är bra för 

landsbygden är bra för hela landet. Staden och landsbygden behöver varandra….”73 

 

5. Analys 
I det följande avsnittet kommer jag analysera de olika sätten att argumentera för satsningar i 

landsbygd och i norra Sverige var för sig. Jag kommer att fokusera på hur väl dessa sätt att 

                                                      
70 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 144. Centerpartiet 
71 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 151. Kristdemokraterna 
72 Betänkande 2015/16:MJU9. Landsbygdspolitik, s 10 
73 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 144. Sverigedemokraterna 
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argumentera i praktiken anknyter till olika sätt att se på fördelningspolitik. Först redovisas 

presenteras alla sätt att argumentera i en tabell, för att underlätta en jämförelse mellan dem. 
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 Kategori 1 
Rättighet för 
landsbygden 

Kategori 2 
Rättighet för hela 
Sverige 

Kategori 3 
Nytta för hela Sverige  

Kategori 4 
Nytta för 
landsbygden 

Teoretisk 
anknytning 

En jämn fördelning är 
något bra i sig. 

En jämn fördelning är 
något bra i sig.  

Omfördelning måste 
medföra en vinst.  

Omfördelning måste 
medföra en vinst. 
 

Inramning Hela sverige ska leva 
Demokratifråga 
 

Riksintresse. Ett starkt Sverige. 
Riksintresse.  

Regional tillväxt, 
möjlighet att stå på 
egna ben 

Nyckelord Möjlighet, jämlikhet, 
ansvar, beroende, 
tillgänglighet, lika 
förutsättningar, vilja, 
berörda områden 

”Hela landet” Modernitet 
Kostnad, riksintresse, 
tillväxt 

Utveckling, jobb, 
konkurrenskraft 

Citat ”Även om människor 
väljer att bo på lands- 
bygden ska de kunna ha 
förutsättningar att skapa 
en god framtid för sig 
själva och de sina.”74 

”varit nettobetalare till 
EU. Då skulle det väl 
vara på sin plats att vi 
även som 
råvaruleverantör till 
européerna skulle få lite 
tillbaka på vår inbetalda 
insats?”75 

”Hela världen har en 
urbanisering, och jag 
trodde att Moderaterna 
– åtminstone tidigare – 
var ett modernt parti 
som bejakar att 
människor vill bo i 
städer och vill kunna 
resa snabbt mellan 
städer.”76 

”Däremot kan jag 
säga att för 
gruvnäringens skull 
är Norrbotniabanan 
och andra 
investeringar norr om 
Dalälven otroligt 
viktiga.”77 

 

5.1 Rättigheter för landsbygden 
Som konstaterades i föregående kapitel förekommer argument som motiverar en 

omfördelning till landsbygd utifrån vad landsbygden har rätt till i alla de debatter som 

analyserats. Bland dessa argument aktualiseras frågan om vad landsbygden har rätt till, vilket 

vi ser av citatet i tabellen ovan. Dessa argument in på olika sätt, både med uttrycken att hela 

Sverige ska leva och som en demokratifråga. Som framgår av analysschemat ovan finns det 

flera viktiga nyckelord. Dessa är: möjlighet, jämlikhet, ansvar, beroende, tillgänglighet, lika 

förutsättningar, vilja och berörda områden. 

 

                                                      
74 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 147, Liberalerna 
75 Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 14, Vänsterpartiet 
76 Protokoll 2016/17:44. Kommunikationer, s 5, Miljöpartiet [Min kursivering] 
77Protokoll 2015/16:95. Mineralpolitik, s 29 Socialdemokraterna 
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Att talet om rättigheter är så tydligt förekommande bland argumenten gör att det är lättare att 

se kopplingen till synen på fördelningspolitik. I kapitel tre kopplade jag den här typen av 

argument till en uppfattning att en jämn fördelning är något som är bra i sig, och därmed en 

positiv syn på en ökad omfördelning, vilket man i Fördelningspolitikens mål och medel  

menade var ett sätt att se på fördelningspolitiken.78Utifrån de citat som redogörs för i 

uppsatsen drar jag slutsatsen att det finns en koppling mellan det här sättet att argumentera för 

satsningar och omfördelningar till landsbygd och uppfattningen att en jämn fördelning är 

något som är bra i sig. Hur stark denna koppling faktiskt är är dock svårt att avgöra.  

 

5.2 Rättigheter för staden och hela Sverige 
Argument som utgår från vad man i staden, eller i hela Sverige har rätt till förekommer 

knappt i de debatter som analyserats i denna uppsats. De argument som framförs återfinns i 

debatterna om Kommunikationer och Infrastruktur.79 Som framgår av citatet nedan är 

kopplingen till vad hela landet har rätt till inte heller särskilt stark: 

 

” Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhälls- ekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med- borgarna och näringslivet i hela 

landet.”80 

 

Detta innebär i sin tur att dessa argument säger mycket lite om vad talaren i fråga anser om 

fördelningspolitik. De argument som i de analyserade debatterna tar upp vad hela Sverige har 

rätt till kan alltså inte kopplas till en syn på fördelningspolitik som något bra i sig, eller ett 

ställningstagande för staden eller södra Sveriges sida i de för de landsbygdspolitiska frågorna 

aktuella intressekonflikterna. Detta innebär alltså inte att detta sätt att se på fördelningspolitik 

på en kollektiv nivå81 inte existerar, utan endast att jag utifrån det material som analyserats i 

denna uppsats inte kan dra några slutsatser kring förekomsten av ett sådant synsätt i frågor 

som rör landsbygden.  

 

                                                      
78Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, u.å. s 46-48 
79Protokoll 2016/17:44. Infrastruktur för framtiden, Kommunikationer 
Betänkande 2016/17 TU:1. Utgiftsområde 22, Kommunikationer. 
80Betänkande 2016/17 TU:1. Utgiftsområde 22, Kommunikationer. s 9 
81Regeringskansliet, Regeringen och. ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd”. Text. Regeringskansliet, 04 januari 2017. s 226 



 32 

Att detta sätt att argumentera är det minst förekommande, och att det är svårt att dra några 

kopplingar till en teoretisk nivå är inte särskilt förvånande när man beaktar att det är 

landsbygdspolitik och argument kring satsningar i landsbygd som studeras. Det är svårt att 

tänka sig en situation där frågor om satsningar i landsbygd domineras av argument som tar 

upp vad man i staden har rätt till.  

 

5.3 Nytta för hela Sverige 
Argument som utgår från vad som ger nytta till hela Sverige är vanligt förekommande i 

samtliga debatter som analyserats. Dessa argument ramar in landsbygden som en fråga om 

vad som är ett riksintresse och om hur man bygger ett starkt Sverige.82 De viktigaste 

nyckelorden är som framgår av tabellen ovan modernitet, kostnad, riksintresse och tillväxt. 

Något som framgår av fölande citat:  

”Motorvägsbron är bara ett exempel menar motionärerna på trafikförbindelser som är av 

riksintresse i tätt befolkade områden.”83 

 

Något som karaktäriserar dessa argument är som tidigare nämnts en tendens att se på saker 

som självklarheter som inte kan eller bör ifrågasättas, som till exempel att den självklara 

riktningen som människor och varor flyttar i är från norr till söder, från landsbygd till städer, 

samt att detta är något man bör underlätta. Detta framgår av följande två citat: 

 

”När människor enkelt och smidigt kan arbetspendla längre avstånd, och när företag tryggt 

och snabbt kan frakta sina varor från norr till söder öppnar det arbetsmarknader, skapas 

arbetstillfällen och binder samman landet. Ett väl fungerande transportsystem utgör en viktig 

del i Moderaternas plan för ett starkare Sverige” 84 

 

” Hela världen har en urbanisering, och jag trodde att Moderaterna – åtminstone tidigare – var 

ett modernt parti som bejakar att människor vill bo i städer och vill kunna resa snabbt mellan 

städer.”85 

 

                                                      
82 Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, s 24, 49. 
Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 151, Kristdemokraterna 
83Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, s 24 
84 Betänkande 2016/17 TU:1. Utgiftsområde 22, Kommunikationer, s 60 
85Protokoll 2016/17:44. Kommunikationer, s 5 
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Utifrån det material jag analyserat menar jag att det finns en koppling mellan detta sätt att 

argumentera för och emot satsningar i landsbygd och en uppfattning om att det måste löna sig 

för att det skall vara rättfärdigt med omfördelning. Som tidigare konstaterat bygger denna 

inställning på en uppfattning om att det mest rättvisa är att var och en får behålla det hen själv 

tjänat ihop.86 

 

Återigen säger resultatet ingenting om hur stark kopplingen mellan sättet att argumentera och 

synen på omfördelning är, utan endast att det verkar finnas en sådan koppling. 

 

5.4 Nytta för landsbygden 
Den sista typen av argument som studerats, de som utgår från vad landsbygden har rätt till, 

återfinns i samtliga debatter som studerats. Argumenten ramar in landsbygden som en fråga 

om regional tillväxt och en möjlighet att klara sig själv. De viktigaste nyckelorden jag 

identifierat bland argumenten är utveckling, jobb och konkurrenskraft.  

 

Det här är en kategori av argument som håller sig någonstans mitt emellan de argument som 

fokuserar på vad landsbygden har rätt till och de som fokuserar på vad som ger nytta för 

staden och hela Sverige. Emedan de som argumenterar utifrån vad landsbygden har rätt till 

inte fokuserar på hur övriga Sverige skulle påverkas av en fördelning till landsbygden, 

framgår av citatet nedan att det bland de som argumenterar utifrån vad som ger nytta för 

landsbygden finns en vilja att visa att en sådan satsning i alla fall inte skulle innebära en 

kostnad för andra delar av landet: 

 

”Detta är relativt små kostnader och satsningar för samhället, men för de människor som 

jobbar ute i landsbygd och glesbygd med dessa frågor är det ersättningar som är avgörande 

för verksamheten. Det är ofta diversifierade verksamheter, där ett antal tiotusen kronor är 

mycket avgörande för om det ska gå ihop eller inte.”87 

 

Att det finns en sådan vilja att visa på att omfördelningen till landsbygd inte kommer kosta 

övriga Sverige särskilt mycket, men att det gynnar landsbygden tyder på att det finns en 

underliggande uppfattning om att det viktiga inte är en inställning till rättvisa utan vad som 

                                                      
86Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, s 42 
87 Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 148. Liberalerna 
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ger störst nytta.88 Alltså verkar det finnas en koppling mellan argument som fokuserar på vad 

som ger nytta för landsbygden och ett förhållande till fördelningspolitik.  

 

6. Slutsatser 
Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Vilka typer av argument använder 

riksdagspolitiker i uttalanden som rör landsbygd? Denna har kompletterats med frågan: Vad 

säger dessa uttalanden om hur synen på omfördelningspolitik ser ut i riksdagen? 

 

Utifrån det material jag använt mig av för uppsatsen jag konstatera att de huvudsakliga 

typerna av argument berör nyttan för hela Sverige samt landsbygdens rättigheter. 

Tillsammans med de argument som fokuserar på nyttan för landsbygden så har 

nyttoargumenten en majoritet. 

 

Men vad innebär det då att ett argument kan kopplas till nytta eller rättvisa som 

omfördelningsprincip? Följande citat har kategoriserats som ett argument som fokuserar på 

nyttan för hela Sverige;  

 

”Utskottet vill peka på vikten av stärkta förbindelser vid riksintressen. Det finns ett antal 

viktiga stråk i den gränsöverskridande trafiken som behöver ha en tillförlitlig standard både 

vad gäller järnväg och väg. Exempelvis måste trafiken över Öresundsbron fungera för att 

svenska företag och arbetspendlare inte ska drabbas negativt.”89 

 

Här lyfts Öresundsbron fram som det som ger nytta, och nyttan är alltså att företag och 

arbetspendlare inte skall drabbas. Nytta handlar i flertalet argument också om tillväxt av olika 

slag. Oavsett om det handlar om nytta för landsbygden eller för hela Sverige så är det ofta  

nytta i form av tillväxt och företagande som lyfts fram i argumenten. Till exempel i följande 

citat som fokuserar på nyttan för landsbygden; 

” Medlen i landsbygdsprogrammet fram till 2020 ska främst användas för att ge lönsamma 

och livskraftiga företag, aktiva lantbrukare och en modern landsbygd.”90 

 

                                                      
88Bilaga 8 till LU 2003. Fördelningspolitikens mål och medel. Regeringskansliet, s 42 

89Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, s 32 
90Betänkande 2015/16:MJU9. Landsbygdspolitik, s 8 
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De argument som kan kopplas till en omfördelningsprincip om rättvisa är i regel mindre 

konkreta. Rättvisan består i argumenten av att det skall gå att bo och leva i hela landet. 

Resonemangen tas inte vidare utan stannar där.91 Det stora undantaget här är i debatten i 

mineralpolitik där frågan om fördelningen av intäkterna från svenska gruvor adresseras direkt. 

Här innebär rättvisa en jämn fördelning av gruvintäkterna.92 

 

Vidare kan det konstateras att det inte verkar finnas någon större skillnad mellan de olika 

debatterna i hur man argumenterar för satsningar i landsbygd. Det förväntade resultatet var att 

frågan i debatterna om infrastruktur och kommunikationer skulle komma att handla mer om 

kostnader, emedan debatten i mineralpolitik skulle fokusera mer på vad landsbygden bidrar 

med, samt att debatten i landsbygdspolitik skulle befinna sig i någon sorts mellanposition. Att 

detta inte verkar vara fallet, utan att mönstret är ungefär detsamma tyder på att det som 

framgår i resultatet är en genomgående inställning till landsbygden, och även till förhållandet 

mellan fördelningspolitik och nytta. 

 

Vad innebär det då att en omfördelning till landsbygd motiveras av vilken nytta det gör för 

hela Sverige? Då nyttan det ger är det som legitimerar omfördelningen, så kan den bara vara 

legitim så länge den genomsnittliga nyttan ökar, vilket innebär att de satsningar som görs i 

landsbygd utformas på ett sätt där detta är fallet. I frågan om vem som skall bära järnvägens 

kostnader är argumentet för att inte enbart regionerna själva skall finansiera järnvägar att även 

statlig tågtrafik kan ha nytta av spåren utanför stambanan och att staten därmed har ett 

intresse av att underhålla järnvägen till den grad att deras trafik kan köras på dessa banor.93 

Satsningar på spår som inte kan användas som alternativ till stambanorna kommer därmed att 

trängas ut, eftersom de inte anses ge något värde till hela Sverige.  

 

Dessa resultat säger dock inte att antalet riksdagspolitiker som för sig själva motiverar 

omfördelning utifrån vad som ger mest rättvisa är i minoritet. Att det framkommer färre 

argument av det slaget kan bero på flera saker; dels på att dessa argument redan framförts i ett 

tidigare skede, till exempel i motioner, och dels att man under debatten vill ha gehör för sitt 

förslag och därför väljer de motiveringar som tros vinna flest röster. I och med att majoriteten 

av riksdagsledamöterna inte bor i landsbygd kan man därför tänka sig att de tilltalas mer av 

                                                      
91Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik, s 147, Liberalerna 
92Betänkande 2015/16:NU14. Mineralpolitik, s 24 
93Betänkande 2016/17:TU4. Infrastruktur för framtiden, s 49 
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argument som fokuserar på vad som ger nytta för hela Sverige. För att svara på hur 

riksdagspolitiker själva ser på omfördelning till landsbygd skulle en annan studie behöva göra 

genomföras. 

 

Vad är då det viktigaste bidraget från denna uppsats? Jag menar att denna uppsats viktigaste 

bidrag är konstaterandet att det verkar som att satsningar och omfördelning till landsbygd till 

största del inte motiveras utifrån landsbygdens behov, utan vad det ger till resten av Sverige. 

7. Slutdiskussion: Landsbygden eller Norrland? 
I uppsatsens inledning redogjordes för de två konfliktlinjer i samhället som är relevanta i 

fördelningspolitiska frågor som rör landsbygden. Dels konflikten mellan stad och land och 

dels konflikten mellan norra och södra Sverige. I uppsatsen har jag betraktat dessa två 

intressekonflikter som en, och för en ökad läsbarhet endast nämnt landsbygden i mina 

resonemang. Nu i slutet av uppsatsen kommer jag kort att reflektera kring i vilken 

utsträckning dessa konfliktlinjer har förekommit i de studerade debatterna, samt hur de båda 

intressekonflikterna förhåller sig till varandra.  

 

För det första kan jag konstatera att båda intressekonflikterna är synliga i de debatter jag 

studerat genom de argument som förs fram. Det verkar inte heller vara någon skillnad de olika 

kategorierna argument emellan gällande vilken intressekonflikt som oftast aktualiseras. Tvärt 

om förekommer båda intressekonflikterna ungefär lika ofta bland alla sätt att argumentera för 

omfördelning. Ibland, som i citatet nedan, aktualiseras båda intressekonflikterna i ett och 

samma anförande:  

 

”För att bygga en robust och jämlik ekonomi måste vi jämna ut skillnader mellan stad och 

land, mellan Stockholm och Norrland och mellan områden i centrum och områden i 

ytterkanterna av städer.”94 

 

Skillnaden i vilken intressekonflikt som är mest förekommande verkar snarare ligga i vilken 

debatt som studeras. Inte heller mellan debatterna är skillnaderna enorma, men vi kan ändå se 

att intressekonflikten mellan norra och södra Sverige är vanligare i debatter om infrastruktur 

och mineralpolitik än i debatten om landsbygdspolitik. Det verkar också vara så att konflikten 

mellan norra och södra Sverige är mer bunden till debatter i specifika frågor än vad konflikten 

                                                      
94 Protokoll 2016/17:44. Kommunikationer, s 31, Vänsterpartiet 
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mellan stad och land är. Landsbygden eller ”hela Sverige” tas upp i ungefär samma 

utsträckning i samtliga debatter och utskottsprotokoll som jag studerat emedan antalet 

argument som berör konflikten mellan norra och södra Sverige skiljer sig åt. Den största 

skillnaden ser man mellan debatten om kommunikationer och debatten om 

landsbygdspolitik.95 

 

En möjlig förklaring till detta är att det finns landsbygd i hela Sverige,96 så i en 

landsbygdspolitisk debatt är det inte nödvändigt att prata om skillnader mellan norr och söder. 

Däremot finns nästan alla gruvor i Västerbotten och Norrbotten, och infrastrukturen i norra 

Sverige är inte lika utbyggd som i söder.97 Därför blir det naturligt att argument som rör 

Norrland är vanligare i dessa debatter än i debatter som direkt handlar om landsbygdspolitik.  

 

Utifrån det material jag studerat och de metoder jag använt mig av kan jag inte dra slutsatsen 

att någon av intressekonflikterna skulle vara mer viktig än den andra för att förstå synen på 

fördelningspolitik i frågor som rör landsbygden. Jag anser det inte heller vara nödvändigt att 

dra några sådana slutsatser inom ramen för den här uppsatsen utan nöjer mig med att 

konstatera att båda intressekonflikterna är aktuella i de debatter som analyserats. 

 

  

                                                      
95 Protokoll 2016/17:44. Kommunikationer. 
Protokoll 2015/16:73. Landsbygdspolitik. 
96 Jordbruksverket. ”Så här definierar vi landsbygd”. Text. Åtkomstdatum 30 mars 2017.  
97 Bergsstaten. ”Gruvor i Sverige”. Åtkomstdatum 02 april 2017. 
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