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1. Inledning 

 

Sverige har, som många andra europeiska länder länge präglats av en stark urbanisering. Från 

industrialiseringens början fram till 1970-talet skedde en stor omställning med inflyttningen 

till urbana områden. Idag är flyttningsmönstren inte främst från landsbygd till stad utan från 

mindre städer till de större städerna. 1 

De människor som fortfarande bor utanför städer och centralorter får se den kommersiella och 

offentliga servicen minska. Landsbygder förlorar sina vårdcentraler, affärer och skolor. 

Människor upplever att deras röst inte blir hörd och deras intressen inte tillvaratagna av de 

lokala politikerna. Konflikten mellan stad och land aktualiseras i varje beslut som påverkar 

bygderna.  

 När kommunpolitiker vill stänga skolor sker det sällan utan massiva protester från föräldrar, 

elever och lärare. När de vill stänga en landsbygdsskola blir det ofta en angelägenhet för hela 

bygden. Skolan kan vara den enda offentliga servicen i bygden och har ofta ett starkt 

symboliskt värde för de boende. Föräldrar och berörda fruktar att hela byns överlevnad står på 

spel, många tror att inflyttningen ska påverkas negativt och att många barnfamiljer ska lämna 

området när tillgängligheten till skola och förskola blir sämre.  

Kommunerna räknar på kostnader och barnens olika pedagogiska behov. De kan exempelvis 

lyfta möjligheter för lärare att samverka vid större skolenheter och att de större enheterna är 

mer anpassade för elever som har en fysisk funktionsvariation. Medan kommunen utför 

utredningar som undersöker många aspekter av nya skolstrukturer gör föräldrar och elever 

frågan om byskolan till en fråga om byns överlevnad.  

Konflikten mellan stad och land som till stor del handlar om hur en del av kommunens 

befolkning upplever sig förbisedda och oviktiga för de styrande är viktig att undersöka. Det 

kan leda till en misstro mot kommunen, staten och i förlängningen mot hela demokratin. Med 

denna bakgrund är det relevant att undersöka om det perspektiv som landsbygdsbor själva 

lyfter fram finns med i det underlag som kommunen använder vid beslut om 

skolnedläggningar.  

Syftet med denna uppsats är främst att beskriva hur diskursen kring landsbygden och staden 

ser ut i kommunens underlag för beslutsfattande vid skolsturkturförändringar där 

 
1 Klaesson, Petterson, “Urban-Rural Development in Sweden”, s. 320  
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landsbygdsskolor ingår. Genom att beskriva diskurserna undersöks huruvida det urbana 

perspektivet görs till norm i utredningarna. Uppsatsen har utöver sitt främsta, beskrivande 

syfte även en förklarande ambition. Denna förklarande ambition handlar om att undersöka om 

det urbana tolkningsföreträdet är mindre närvarande om Centerpartiet är en del av styret i 

kommunen. Att Centerpartiets kärnväljare bor på landsbygden och är intresserade av en 

politik som främjar landsbygdens intressen är rimligt då partiet själva ofta marknadsför sig 

som ett landsbygdsparti. Partiet har också en lång historia som ett parti för landsbygden, 

tidigare var partiets namn Bondeförbundet vilket tydligt illustrerar den starka koppling partiet 

har till den svenska landsbygden. Givet detta är Centerpartiet troligen det parti som kan föra 

in ett perspektiv som utmanar det urbana tolkningsföreträdet.   

För att beskriva landsbygds- och stadsdiskursen samt eventuellt den senares dominans finns 

en huvudsaklig frågeställning, nämligen fråga a). Kortfattat handlar ett urbant 

tolkningsföreträde om att det urbana, centralorten ”görs” till det normala. Landsbygden blir då 

avvikande från det normala, urbana. Detta utvecklas mer under avsnitt 3, teoretiska 

utgångspunkter. För att undersöka Centerpartiets påverkan på diskursen när de är styrande i 

en kommun finns delfråga, fråga b).  

a) Hur syns ett urbant tolkningsföreträde i kommunens skolstrukturutredningar där 

skolor på landsbygden ingår?  

b) Är det urbana tolkningsföreträdet mindre förekommande i kommuner där 

Centerpartiet är en del av styret? 

För att besvara dessa frågor och beskriva diskursen kring landsbygden och staden i de 

kommunala utredningarna inför skolstrukturförändringar används en kvalitativ metod. 

Metoden bygger på Carol Lee Bacchis diskursanalytiska metod What´s the problem 

represented to be?. Metoden undersöker hur problem framställs och vad det får för 

konsekvenser för möjliga lösningar. Studien fokuserar på två skolstrukturutredningar i två 

olika kommuner, nämligen Sundsvall (2019) och Piteå (2012). Dessa fall är valda för att vara 

så lika som möjligt förutom vad gäller Centerpartiet i majoritet. Detta för att kunna ge något 

typ av preliminärt svar på fråga b, anledningen till att endast ett preliminärt svar är att vänta 

beror på att detta är en fåfallsstudie på ett relativt outforskat fält. Med detta i åtanke kan 

generaliseringsambitionerna inte vara så stora.   

Studiens utomvetenskapliga relevans är lätt att motivera, temat stad och land och 

motsättningarna där emellan är ständigt aktuellt i media och bland människor i allmänhet. Det 
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är viktigt att undersöka hur alla människors perspektiv och åsikter tas tillvara. Statminister 

Stefan Löfven höll i november 2019 ett tal för Sveriges kommuner och regioner, (tidigare 

SKL). Talets fokus var bland annat välfärd, i en del av talet berörs 

kostnadsutjämningssystemet som nyligen röstats igenom och som ska omfördela resurser 

mellan olika delar av landet. Löfven menade att ”Den omfördelningen är ett steg för att 

säkerställa en jämlik välfärd i hela vårt avlånga land.”2 Målet för den svenska regeringen är en 

jämlik välfärd, det bör gälla såväl stad som land. För att en jämlik välfärd ska finnas krävs 

offentlig service, när sådan service, som exempelvis skola läggs ned är det därför rimligt att 

det inte finns ett starkt urbant tolkningsföreträde som missgynnar landsbygden. 

Skolnedläggningsprocesser ger väldigt tydliga praktiska konsekvenser för de berörda och 

därför är det viktigt att undersöka hur ett urbant tolkningsföreträde genererar 

problemrepresentationer och möjliga lösningar. 

Studiens inomvetenskapliga relevans är delvis att det inte finns särskilt många studier 

generellt som undersöker landsbygden i diskursen och ett urbant tolkningsföreträde. Det finns 

definitivt mer att utforska på området. I tidigare forskning har nationell och regional nivå 

berörts, i Ett urbant tolkningsföreträde?3 av Rönnblom och Diskursiva hierarkier i regional 

utveckling4 av Kärrbäck. Den kommunala nivån som ofta är närmare själva utförandet, är inte 

lika studerad. Det är nödvändigt att undersöka den kommunala nivån eftersom många beslut 

som berör landsbygden och skolorna fattas där, denna uppsats ämnar bidra med detta. Vad 

gäller den andra frågan, fråga b om Centerpartiets inverkan på det urbana tolkningsföreträdet 

kan denna studie bidra med att undersöka hur det kommer sig att skolor sällan läggs ner på 

landsbygden när Centerpartiet sitter vid makten. Orsaksmekanismen mellan Centerpartiet i 

styrande position och färre nedlagda landsbygdsskolor utforskas då. Antagandet som ligger 

bakom frågan är att Centerpertiet genom att de sitter i majoriteten lyfter in ett 

landsbygdsperspektiv i utredningarna, på så vis utmanar de det urbana tolkningsföreträdet, 

vilket leder till att landsbygdsskolor inte läggs ner i lika hög utsträckning.  

Uppsatsen fokuserar på de utredningar som görs i samband med skolstrukturförändringar i två 

kommuner. Skolan är bara en del av offentlig service, men att fokusera undersökningen kring 

skolan är valt främst för att skolfrågor tenderar att engagera medborgarna mycket och för att 

 
2 Regeringen, Statsminister Stefan Löfvens anförande på SKR:s kongress 27 november 2019 
3 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy 
4 Kärrbäck, Diskursiva hierarkier i den regionala utvecklingen 
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liknande skolstrukturförändringar genomförts i många kommuner genom åren. Detta ökar 

möjligheterna att hitta liknande fall i mer än en kommun.  

1.2 Bakgrund – Landsbygden, servicen och skolnedläggningarna 

Policyprocessen som leder fram till skolnedläggningar startar vanligen med att politiker 

initierar en undersökning av skolorna i kommunen som utförs antingen av ett externt företag 

eller av offentliga experter. Från 2000-talet och framåt är det vanligaste att dessa utredningar 

är omfattande och undersöker hela skolstrukturen. De ser över en mängd olika faktorer varav 

tidigare och framtida antal elever och skolans kapacitet, skolans tillstånd, om det finns andra 

skolor i närheten och det förväntade antalet elever som väljer friskolor är några. När 

utredningen genomförts presenteras den för ansvarig nämnd, ofta barn och 

utbildningsnämnden. Därefter rapporterar vanligen lokal media om utredningen och de skolor 

som är nedläggningshotade vilket följs av protester från föräldrar, elever och lärare. I vissa 

fall väljer politikerna att presentera förslaget för de berörda innan det rapporteras i media. 

Beslutet fattas ofta i nämnden men i vissa fall sker beslutsfattandet istället i 

kommunfullmäktige. Antalet platser i nämnden avspeglar fördelningen av platser i 

kommunfullmäktige vilket betyder att de styrande i kommunfullmäktige också kan styra i 

nämnden.5  

I inledningen nämns att det oftast blir massiva protester när politiker vill lägga ned en skola 

på landsbygden, 6 trots det läggs landsbygdsskolor ändå ner relativt ofta. Från andra halvan av 

1990-talet fram till början av 2000-talet skedde en kraftig minskning av antalet skolor i 

glesbygd och landsbygd. Under början av 2000-talet avtog takten på minskningen av skolor 

men skolorna har fortsatt att minska för varje år. Detta sker dock inte enbart i glesbygds och 

landsbygdsområden utan Tillväxtverket menar att skolorna har minskat i alla 

tillgänglighetsklasser. Det är endast i de områden med mycket hög tillgänglighet, enligt 

Tillväxtverket, som antalet skolor har ökat. Mellan 2009 och 2017 har skolor i dessa områden 

ökat med närmare åtta procent. Antalet små skolor i riket, här definierat som skolor med 50 

elever eller färre har minskats från 975 till 800 skolor under samma period. Generellt är 

orsaken till skolnedläggningarna ofta att kommunerna anpassar sig till ett minskat 

 
5 Larssson, Taghizadeh, Power from below? The impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden 

s. 37-38 
6 Esaiasson, Fogelholm, de Fine Licht, När beslutet fattats – en studie av kommuners hantering av 

skolnedläggningar, s. 7 
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elevunderlag på grund av lägre födelsetal än tidigare. När de gäller de små skolorna så 

handlar det vanligtvis om ekonomiska incitament. Många av dessa finns på landsbygden. 7 

 

  

 
7 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018, s. 57 
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2. Tidigare forskning och teori 

2.1 Skolnedläggningar på landsbygden 

I Power from below? The impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden 

undersöker Larsson Taghizadeh olika aspekter av lobbying mot skolnedläggningar. I den 

första delen av avhandlingen undersöks om kommunala beslutsfattare är mer lyhörda för 

protester mot skolnedläggningar beroende på vilka väljargrupper som mobiliseras. Två 

hypoteser testas i den kvantitativa undersökningen; den första handlar om att protestgrupper 

som mobiliserar rörliga väljare är mer sannolika att uppnå sitt mål, att undvika att skolan 

delvis eller helt läggs ned. De styrande politikerna är mer lyhörda till denna grupps önskemål 

eftersom de tror att det finns en större risk för att den rörliga väljargruppen straffar dem i 

nästa val. Den andra hypotesen är att protestgrupper som mobiliserar kärnväljare är mer 

troliga att uppnå sina mål. Logiken bakom detta är att de styrande politikerna skulle ta större 

hänsyn till protester som mobiliserar deras kärnväljare av ideologiska själ och för att de är 

rädda att svika sin väljarbas.8  

Det är den andra hypotesen som är intressant i denna studie. Larsson Taghizadeh menar att 

Centerpartiet har starkare anledningar att undvika skolnedläggningar som drabbar deras 

kärnväljare än övriga svenska partier. Detta då partiet tidigare starkt profilerat sig som ett 

landsbygdsparti, vilket innebär att de fortfarande förväntas försvara landsbygdens intressen. 

Centerpartiets väljare är också mer geografisk koncentrerade (till mer rurala områden) än 

övriga partier. Med det i åtanke är det rimligt att skolnedläggningar som påverkar deras 

väljarbas får större konsekvenser för deras stöd, de riskerar inte bara en förlust av de som 

direkt påverkas utan också av andra i väljarbasen. Om politiker från Centerpartiet upplever att 

skolnedläggningshot mobiliserar deras kärnväljare är det därför rimligt att de försöker påverka 

sina kollegor i koalitioner att stoppa nedläggningshotet.9   

Det resultat som presenteras i avhandlingen är att hypotesen om kärnväljare delvis får stöd. 

Styrande koalitioner där Centerpartiet ingår är mindre benägna att stänga skolor i distrikt med 

många centerväljare. Detta stödjer det tidigare resonemanget om att Centerpartiet är mer 

ovilliga att stänga skolor i distrikt med kärnväljare än vad övriga partier är.10 Den här 

uppsatsen kan bidra med att försöka förklara hur det går till.  

 
8 Larssson, Taghizadeh, Power from below? The impact of Protests and Lobbying on School Closures in Sweden, 

s. 78 
9 Ibid, s. 85 
10 Ibid, s. 94 
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Skolnedläggningar innebär alltså ofta stora utmaningar för lokala politiker då de engagerar 

medborgarna i hög grad. Tre huvudsakliga områden som konflikter kan kretsa kring har 

identifierats och diskuteras i När beslutet fattas från Förvaltningshögskolan i Göteborg. Dessa 

är att väljare som berörs av skolnedläggningarna kan protestera, de lagar och regler som styr 

skolan och helhetsbilden i kommunen som tvingar politiker att väga skolan behov mot andra 

behov i kommunen. 11 

När kommunerna ska säkra att deras skolor uppfyller alla krav är det många av de mindre 

skolorna som inte klarar det. Dessa små skolor ligger ofta ute på landsbygden och har inte 

tillräckligt stora elevunderlag. När denna typ av skolor hotas av nedläggning blir frågan om 

skolans vara eller icke vara i hög utsträckning en fråga om landsbygdens rätt och möjligheter 

att utvecklas. Forskningen stödjer dock inte helt bilden av att en skolnedläggning leder till 

förödande konsekvenser för bygden. Flera studier visar på att skolnedläggningen kan vara en 

konsekvens av minskad befolkning snarare än en orsak till befolkningsminskning. Dock är det 

inte synonymt med att en skolnedläggning inte får konsekvenser. Skolans roll som ett socialt 

nav kommer också ofta upp vid nedläggningshot av en landsbygdsskola. 12 

I likhet med denna svenska forskning fann Kearns et al.13 att skolan i hög grad hade en viktig 

social roll för boende på den Nya Zeeländska landsbygden. I studien undersöktes hur de 

boende påverkas av skolnedläggningar. Intervjustudien visar på att de berörda oroade sig 

mycket för sammanhållningen i samhället. I stort handlar det om att barnens aktiviteter som 

organiseras av skolan är ett nav för samhället. Även den äldre generationen tog del av skolan 

och olika aktiviteter vilket medförde en oro för att de äldre ska blir mer isolerade om skolan 

läggs ned. Under nedläggningsprocessen uttrycktes också en oro för att de styrande inte 

förstår det speciella med ett liv på landsbygden, många i området är sysselsatta i den agrara 

näringen och främst mejeriproduktion. En respondent uttryckte exempelvis oro för att inte 

kunna skjutsa sitt barn till den nya skolbussen om det skulle infalla vid samma tid som 

mjölkningen på morgonen. De upplevde också att staten inte förstod att elevunderlaget 

varierar från säsong till säsong beroende på vilka som tar anställning på de större jordbruken 

 
11 Esaiasson, Fogelholm, de Fine Licht, När beslutet fattats – en studie av kommuners hantering av 

skolnedläggningar, s. 5 
12 Ibid, s. 7 
13 Kearns, Lewis, McCreanor, Witten, “´The status quo is not an option´: Community impacts of school closure 

in South Taranaki, New Zealand” 
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den säsongen.14 Skolan beskrevs som en plats för aktiviteter och information för hela 

samhället och som dit boende vände sig om något krisartat inträffar. Respondenter oroade sig 

också för att området skulle bli mindre attraktivt att flytta till. Dessutom hade föräldrarna varit 

väldigt involverade i skolan men kände att detta inte skulle välkomnas i en större skola.15 

2.2 Det urbana tolkningsföreträdet 

Kärrbäck undersöker i kandidatuppsatsen Diskursiva hierarkier i den regionala utvecklingen 

de diskursiva hierarkier mellan stad och land som reproduceras i regional planering. I 

undersökningen används bland annat centrum och periferi-teorin. Uppsatsens resultat visar att 

dessa teoretiska antaganden om centrum och periferi återskapas på regional nivå. 

Det betyder att staden associeras med rika informationsflöden, god infrastruktur, innovation, kompetens 

och tillväxt i ekonomin. Landsbygden associeras med grönska och måleriska miljöer, långa avstånd, 

haltande ekonomi och utarmning av befolkningen. 16 

Diskurserna som reproduceras i de regionala utvecklingsplanerna värderar de attribut som 

tillskrivs staden högre än de som tillskrivs landet vilket skapar en maktordning där den förra 

dominerar. Satsningar i urbana områden motiveras inte heller vilket innebär att de tas för 

givna och anses självklara. De insatser som ska göras på landsbygden motiveras dock 

omfattande. Staden anses kunna driva hela regionen framåt genom sina egenskaper, 

landsbygdens positiva attribut anses bara var positivt för de som lever där och kan inte 

generera ett värde för resten av regionen. 17 

Urbaniseringen framställs som enbart positiv och den förknippas med att generera tillväxt 

vilket också värderas som positivt i diskursen. Landsbygdens situation adresseras men det 

görs ingen koppling till urbaniseringen och att den kan ha skett på bekostnad av landsbygden. 

Kärrbäck menar att obalansen i maktordning till fördel för staden handlar om att landsbygden 

görs till beroende av stadens egenskaper. 18 

Även Rönnblom19 analyserar de territoriella maktrelationerna mellan stad och land i sin 

rapport från 2014. Makt ses som en produkt och som att den är relationell, en produkt på så 

sätt att landsbygden ”görs” hela tiden, vad landsbygden är fylls med mening och 

 
14 Kearns, Lewis, McCreanor, Witten, “´The status quo is not an option´: Community impacts of school closure 

in South Taranaki, New Zealand”, s. 136-137 
15 Ibid, s. 137-138 
16 Kärrbäck, Diskursiva hierarkier i den regionala utvecklingen, s. 32 
17 Ibid, s. 32 
18 Ibid, s. 33-34 
19 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy 
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föreställningar, relationell för att den hela tiden är i relation till något annat. Till vad den har 

varit innan men främst i relation till staden. Staden ”görs” också i relation till landsbygden. 

Ett antagande som används i rapporten är att det är nödvändigt att tala om ett urbant 

tolkningsföreträde, något som beskrivs som:  

Att boende i städer får mer av samhällets gemensamma resurser än boende på landsbygden. Eller att 

landsbygden betraktas som mer problematiskt än staden, mer i behov av stöd och inte som en plats för 

framtida ”investeringar”. Att landsbygden får förkroppsliga problem medan staden per automatik är platsen 

för framtida utveckling. 20 

Eftersom stad och land ”görs” i relation till varandra kan tolkningsföreträden synliggöras när 

dess avvikelser studeras, när landsbygden beskrivs och talas om synliggörs också implicita 

antaganden om staden. I denna relationella process dominerar ofta staden landsbygden, den 

representerar tillväxt, modernitet och andra positivt laddade attribut men den ”behöver 

”kusinen från landet” för att visa på sin förträfflighet.”21 

Analysen utgår från att dessa maktordningar inte skapas med intention utan är något som tar 

form i vårt samhälle och i våra offentliga policys. Precis som en enskild man inte regelmässigt 

kränker kvinnor men att samhällsstrukturen ändå är till mannens fördel är den också till 

stadens fördel enligt Rönnblom. 22 

Analysen bygger på Carol Lee Bacchis metod, What´s the problem represented to be? och 

fokuserar mycket på att tolka tystnad, detta då författaren vill undersöka vad som anses så 

självklart att det inte behöver sägas explicit. 23 

I undersökningen blir det tydligt att de tre olika dokumenten ”gör” landsbygd väldigt olika. 

Boverkets Vision för Sverige 2025 lyfter fram problem och möjligheter med både staden och 

landsbygden. Det finns en tydlig problemformulering i relation till Boverkets vision där de 

har två motsatser eller ytterligheter representerade, och båda dessa har sina respektive styrkor 

och svagheter. Stadens problem kretsar kring att den är för tät, att det finns ett överutnyttjande 

av resurser och liknande, landsbygdens främsta problem enligt vad som skrivs fram är ett 

sviktande befolkningsunderlag och en åldrande befolkning. Genom dessa formuleringar och 

 
20 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, s. 5 
21 Ibid, s. 4 
22 Ibid, s. 4-5 
23 Ibid, s. 5 
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angreppssätt menar Rönnblom att visionen bidrar till att maktrelationen mellan stad och land 

delvis utmanas.24 

Den nationella innovationsstrategin använder väldigt ”neutralt” språk, till exempel ”hela 

landet” och ”alla människor”.25 Detta i kombination med att många av de visioner som 

presenteras som övergripande för riket implicit kräver stadens rum gör att landsbygden skrivs 

fram som bristfällig, den görs till för gles och det formuleras att nya lösningar för servicen 

måste utvecklas eftersom det inte finns befolkningsunderlag för offentlig service. Detta görs 

inte i relation till att staden exempelvis skulle kunna vara så tät att det uppstår problem med 

offentlig service. På så sätt reproduceras en bild där det ställs högre krav på de som lever på 

landsbygden. Rönnblom skriver vidare att dokumentets tystnader blir mycket tydliga när de 

kontrasteras mot de andra dokumenten i undersökningen.26 

I En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder från regeringen är 

intentionen att visa på den styrka som finns på landsbygden. I strategin finns skrivningar om 

landsbygdens särskildhet, något som förstärker landsbygden som avvikande och staden som 

det givna. Rönnblom skriver:  

Vad denna skrivning implicit utgår ifrån är att stadens miljö inte är speciell, utan normal. Min tolkning är 

att denna typ av skrivning är ett exempel på stadens tolkningsföreträde. De man annars skulle kunna säga 

är att staden är betydligt mer speciell och särskild än landsbygden utifrån att den avviker mer från hur övriga 

delar av landet ser ut. Man skulle också kunna säga att närhet, eller kanske trängsel som de stora städerna 

präglas av, också är ett särdrag för staden. 27 

I slutdiskussionen dras paralleller till Kärrbäcks uppsats (se ovan) och resultaten i dessa båda 

undersökningar stödjer varandra, det finns ett urbant tolkningsföreträde eller som Kärrbäck 

uttrycker det ”en diskursivt obalanserad maktordning mellan staden och landsbygden där den 

förra överordnas”.28 

Avslutningsvis diskuteras det som kallas benämnandets politik, vilket är vanligt inom 

genusforskningen och handlar om det paradoxala i att genom att benämna vad som är 

problemen med kvinnors underordning reproduceras densamma. Detta är nödvändigt för att 

kunna förändra men kan alltså befästa en ordning. Detsamma kan sägas om staden och 

 
24 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, s. 10 
25 Ibid, s. 9-10 
26 Ibid, s. 9-10 
27 Ibid, s. 14-15 
28 Kärrbäck, Diskursiva hierarkier i den regionala utveckling, s. 34 
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landsbygdens maktordning. Rönnblom finner att när båda sidors problem och möjligheter 

adresseras så utmanas det urban tolkningsföreträdet och stadens normerande position mest.29 

Forsberg skriver i Planeringens utmaningar och tillämpningar om de utmaningar som 

urbaniseringen inneburit för samhällsplanerare. Dels att planera för det kraftigt ökande antalet 

stadsbor dels för att planera för de landsbygder som fått ett minskat befolkningsunderlag. 

Urbaniseringen innebar att forskare och politiker främst kom att fokusera på tätorterna. 

Tätorterna ”… betraktades som det moderna, det funktionella och det framåtsyftande. 

Landsbygden blev deras motsats och definierades som allt som blev över när man prickat in 

tätorterna på kartbilden.” 30 Motsättningarna mellan stad och land kan kopplas till statistiken 

enligt Forsberg.31 

Var människor väljer att bo hör ihop med näringsstrukturerna. I dagens tjänste- och 

informationssamhälle kanske en glesare struktur kan vara möjlig igen. Sedan 1980-talet finns 

en del kontraurbanisering, det vill säga människor som flyttar från det urbana, tätorten till det 

rurala, landsbygden.32 Forsberg menar dock att en traditionell syn på landsbygden finns kvar 

hos många, denna traditionella syn tillskriver landsbygden attribut som ”ett marginellt och 

perifert område med sysselsättningsproblem, negativ befolkningsutveckling och service-

nedläggelse”.33 Vidare utvecklas att de som arbetar med landsbygdens ”utveckling” så som 

planerare, konsulter och forskare inte är några neutrala aktörer. Forsberg menar att de i själva 

verket är en delaktiga i utvecklingen och att faktumet att skolor och annan service, 

kommersiell och offentlig fortsätter att läggas ned har ett samband med planerares syn på stad 

och landsbygd. Forsberg skriver att det finns en politisk retorik som bidrar till en hegemoni i 

fråga om landsbygdsutveckling.34   

 
29 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, s. 15-16 
30 Forsberg, ”Landsbygder i omvandling”, s. 211 
31 Ibid, s. 203 ff.  
32 Ibid, s. 203 ff. 
33 Ibid, s. 213 
34 Ibid, s. 213 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Ett urbant tolkningsföreträde definieras i denna uppsats utifrån tidigare forskning på området i 

kombination med centrum-periferi-teorin.  

Centrum-periferi eller kärna-periferi är en teori som handlar om att det finns ett centrum som 

dominerar periferin som ligger utanför den. I grunden är uppdelningen främst rumslig men 

dessa har även ofta ekonomiska och sociala skillnader.35 

Centrum eller kärnans egenskaper kan beskrivas som hög ekonomisk vitalitet och bred 

ekonomiska bas, en växande befolkning till följd av inflyttning och en ung 

befolkningsstruktur, innovativ och banbrytande, god tillgång till informationsflöden, fokuset 

för stora politiska, sociala och ekonomiska beslut, god infrastruktur och tillgång till 

bekvämligheter. Periferi kännetecknas istället av låg ekonomisk vitalitet och beroende av 

traditionell industri, mer ruralt och avlägset vilket ger ett högt värde för dess naturskönhet, 

minskande befolkning på grund av utflyttning och en åldrande befolkningsstruktur, beroende 

av importerade idéer och teknik och lider av dåliga informationsflöden, avlägsen från 

beslutsfattande som leder till en känsla av alienation och avsaknad av makt, bristande 

infrastruktur och bristande tillgång till bekvämligheter.36 

I många länder flyttar folk från rurala områden till de urbana kärnorna. De som flyttar är ofta 

unga. De perifera områdena ses som bra platser för rekreation och turism vilket gör dem till 

attraktiva platser att flytta till i och med pensionen, detta förstärker effekten av en åldrande 

befolkningsstruktur. Informationsflödet från kärnan till periferin är oftast bättre än 

informationsflödet från periferin till kärnan, därför får människorna i kärnan förlita sig på 

gammal och ofta stereotyp information om periferin. Informationen inom eller mellan olika 

periferier är oftast sämre än den från kärna till periferi.37 

Rönnblom använder begreppet urbant tolkningsföreträde i sin rapport från 2014 och menar 

med det att staden överordnas landsbygden i diskursen, ”…landsbygden betraktas som mer 

problematiskt än staden, mer i behov av stöd och inte som en plats för framtida 

”investeringar”.”38 Detta är i likhet med Kärrbäck som i Diskursiva hierarkier i regional 

utveckling skriver om en diskursiv hierarki där staden ständigt ses som vägen framåt och det 

 
35 Botterill, Owen, Emanuel, Foster, Gale, Nelson, Selby, “Perceptions from the Periphery: the experience of 

Wales”, s. 7 ff 
36 Ibid, s. 8-9 
37 Ibid, s. 8-9 
38 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, s.5 
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som ska driva regionens utveckling. Landsbygden driver ingenting framåt och är beroende av 

staden.39 I båda dessa studier konstateras det att det finns en maktrelation mellan stad och land 

där staden är norm och landsbygden är avvikande, landsbygden är ”problemet”. Det är detta 

det urbana tolkningsföreträdet handlar om, allt utgår från staden som tillskrivs positiva 

egenskaper. Landsbygden som är olik staden görs i relation till staden avvikande och 

bristfällig. Detta trots att det kanske finns mer av landsbygden än staden i landet.40 

Kärnan, staden, centrum eller det urbana i denna uppsats är centralorten, och det rurala, 

landsbygden eller periferin är området utanför centralorten. Den teoretiska utgångspunkten är 

att centralorten i överensstämmelse med centrum-periferi teorin och tidigare forskning ses 

som: platsen för innovation och utveckling, en plats för ekonomisk tillväxt, det primära 

fokuset för sociala, ekonomiska och politiska beslut. Landsbygden, området utanför 

centralorten ses som: avlägset, beroende av traditionell industri, behov av stöd, ingen plats för 

investeringar och ekonomisk tillväxt. 

Givet att staden och landsbygden ”görs” i relation till varandra och får dessa olika attribut är 

det urbana tolkningsföreträdet att staden görs gällande, staden är norm och landsbygden är 

särskild. Ett exempel på urbant tolkningsföreträde kan vara att politiska beslut att investera i 

staden inte behöver motiveras, det är självklart eftersom staden ses som en plats för 

investeringar. Om en kommun ska bygga en ny skola i centralorten motiveras det inte explicit, 

staden ”görs” till en plats där det är naturligt att bygga en ny skola. Om kommunen istället ska 

bygga en ny skola på landsbygden motiveras det grundligt, då ”görs” landsbygden till något 

som inte är självklart att investera i eftersom det skrivs fram en tydlig argumentation. På detta 

syns ett urbant tolkningsföreträde. Andra exempel kan vara att staden inte beskrivs som tät 

men att landsbygden beskriv som gles. Det implicerar att täthet är normalt och gleshet är 

avvikande.  

Till stöd för analysen och diskussionen används Rönnbloms resultat, hon finner nämligen tre 

intressanta och olika sätt att skriva om stad och land som resulterar i olika grad av urbant 

tolkningsföreträde. Det dokument som tydligt benämnde både staden och landsbygdens 

utmaningar var det som bäst lyckades utmana det urbana tolkningsföreträdet, företrädet blev 

inte lika framträdande. I det dokument som använde ett ”neutralt” språk blev det urbana 

tolkningsföreträdet tydligt då planerna implicit krävde stadens rum. Det tredje dokumentet 

 
39 Kärrbäck, Diskursiva hierarkier i den regionala utveckling, s. 32 
40 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, s. 4 ff.  
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syftade till att visa på landsbygdens styrkor, det resulterar dock i att landsbygden gjordes till 

särskild och därmed staden till norm. På så vis stärks ändå det urbana tolkningsföreträdet. 41 

  

 
41 Rönnblom, Ett urbant tolkningsföreträde?  En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy, s. 9-10 
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4. Design och metod 

4.1 Design – jämförande – mest lika 

Undersökningen som presenteras i denna uppsats är en kvalitativ studie med en jämförande 

design. De två fallen som valts ut är valda för att vara homogena i många avseenden men har 

en variation i den av de oberoende variablerna som ses som den förklarande variabeln. I 

denna studie är den variabeln huruvida Centerpartiet är med i kommunens styre eller inte, i 

syfte att besvara frågeställning b. När de utvalda fallen är homogena på det sätt som beskriv 

här kallas den jämförande designen för mest lika. Skillnaden mellan en mer kvantitativ 

statistisk design och denna kvalitativa jämförande design ligger i att konkurrerande oberoende 

variabler kan sorteras bort i undersökningen vid en statistisk design med hjälp av statistiska 

tekniker. Vid utförande av en fåfallsstudie som denna måste urvalet av fall ske strategiskt 

redan vid insamlandet av fall då det annars blir svårt att på något sätt försöka bibehålla 

kontrollen över andra variabler som kan påverka resultatet.42 

En given invändning mot denna typ av studie med en jämförande – mest lika design är att det 

inte finns några perfekta fall och att det inom ramen för den här typen av undersökning är 

mycket svårt att kontrollera att förklaringsvariabeln inte påverkas av andra oberoende 

variabler. Detta är en befogad kritik och en kritik som kan riktas mot i princip alla kvalitativt 

inriktade undersökningar, därför hävdar inte denna uppsats heller att sambandet mellan en 

diskurs som präglas av ett landsbygdsperspektiv är en kausal effekt av att Centerpartiet är en 

del av styret i den aktuella kommunen. Undersökningen utforskar den mekanism som påvisas 

i Power from Below? där Centerpartiet är mer ovilliga än andra partier att lägga ned skolor på 

landsbygden som kan påverka deras kärnväljare. Antagandet är att Centerpartiet kommer att 

föra in ett landsbygdsperspektiv i utredningen om de är en del av den styrande majoriteten, 

detta kan sedan utmana det urbana tolkningsföreträdet vilket rimligtvis kan tänkas göra att 

färre landsbygdsskolor avvecklas.  

Uppsatsen strävar också främst efter att beskriva hur ett urbant tolkningsföreträde kan se ut i 

kommunernas utredningar något som inte är möjligt att beskriva på något annat sätt än genom 

noggranna närläsningar.  

 
42 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängerud, Metodpraktikan, s. 101-102 
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4.2 Val av fall 

I denna jämförande fallstudie kommer skolstrukturutredningen i Piteå 2012 och den pågående 

skolstrukturutredningen i Sundsvall (2019) att undersökas. Fallen har den önskvärda 

variationen vad gäller om Centerpartiet, i Sundsvall styr Centerpartiet tillsammans med 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sedan 2018.43 I Piteå styrde Socialdemokraterna när 

utredningen initierades 2012 och därefter styrde en koalition med Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet.44 Båda kommunerna har en liknande andel medborgare 

boende i centralorten, strax över 50% när mätningar gjordes 2016.45 Detta är en variabel som 

bör vara liknande för de båda fallen då det är rimligt att tänka sig att var majoriteten av 

väljarna bor påverkar politiken och vilken typ av frågor som majoriteten tycker är viktiga. 

Skolstrukturutredningarna i Sundsvall och Piteå är även liknande i sig, de är i båda fall 

omfattande. Det finns en liknande utredning från Sundsvall som även den pågick under 2012, 

anledningen till att denna valts bort för den icke-avslutade utredningen är att den främst är en 

lokalutredning och inte på samma sätt redogör för olika konsekvenser av nedläggningar. Den 

tar inte hänsyn till lika många faktorer i själva utredningsdokumenten. Fallen blir då inte lika 

jämförbara som om den mer utförliga utredningen används. En begränsning med att processen 

inte lett fram till beslut än är givetvis att det begränsar tillgången till material. Det finns dock 

tillräckligt för att denna studies syfte och frågeställningar ska kunna besvaras och för att den 

ska kunna bidra till forskning om ett urbant tolkningsföreträde när det gäller 

skolstrukturfrågor på kommunal nivå samt hur Centerpartiets position kan påverka ett urbant 

tolkningsföreträde. Det är värt att poängtera att denna studie inte handlar om att koppla det 

politiska beslutet eller utfallet till ett starkt eller svagt urbant tolkningsföreträde. Detta 

möjliggör att använda material från en oavslutad process. I en mer omfattande studie hade det 

dock varit en mycket intressant forskningsuppgift.  

Några av de faktorer som är så lika med utredningarna är en samsyn kring vad som är 

problemet. Det är i båda fallen demografiska förändringar som ger minskade elevunderlag. 

Utredningarnas givna riktlinjer är också mycket liknande, i Piteås skolstrukturutredning ska 

det bland annat utredas hur Piteås skolstruktur är i jämförelse med andra kommuner, vilken 

effekt det kan ge på den kommunala ekonomin att inte förändra något och att beskriva och 

analysera de olika områdenas förutsättningar i kommunen.46 I Sundsvalls kommun ska det 

 
43 Sveriges kommuner och landsting, Styre kommun uppdaterad 2019-06-26 
44 Sveriges kommuner och landsting, Styren kommuner, landsting och regioner 1994-2018 
45 Statistiska centralbyrån, Befolkningens fördelning på centralorter, övriga tätorter och landsbygd, andel, 2016 
46 Sundström, Nilsson, Bengtsson, Piteå kommuns översyn av skolstruktur, del 1, s. 5 
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också bland annat utredas vad en oförändrad skolstruktur har för konsekvenser för den 

kommunala ekonomin och utredningen ska ta hänsyn till rådande skolstruktur. Sundsvalls 

kommun har vad de kallar ett landsbygdsprogram som ska ges hänsyn vid 

skolstrukturförändringar47 och Piteå har Översiktsplan Landsbygd som ska tas i beaktan vid 

arbetet med skolstrukturen. 

Denna studies definition av landsbygd är allt i dessa kommuner som ligger utanför 

centralorten. Båda kommunerna har givetvis egna definitioner av landsbygd och dessa kanske 

inte alltid överensstämmer med studiens definition. Kommunerna rymmer också variationer 

av landsbygder. En landsbygd kan vara extremt nära en tätort men också långt ifrån, detta 

påverkar givetvis tillgången till service och också troligen kommunens syn på området. Denna 

variation utgör dock inget problem för ambitionen med en mest-lika design, anledningen till 

det är att båda fallen har en variation av olika typer av landsbygd.  

4.2.1 Material 

Materialet som används i denna studie är flera dokument från skolstrukturutredningarna i 

Piteå 2012 och Sundsvall 2019.  

Från Piteå har huvudsakligen dokumenten Piteå kommuns översyn av skolstruktur, 

Delrapport, Fas 1 (41 sidor) och Förslag på Struktur för Piteås förskolor och grundskolor 

2014 - 2020 (18 sidor). Dessa två tillsammans utgör i princip själva grundförslaget och den 

första utredningen som är det som är intressant i denna uppsats. Utöver dessa har ett 

protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde, Översyn av skolstruktur – 

uppdragsbeskrivning, inför fas 2 (3 sidor) och delar av Översiktsplan Landsbygd analyserats. 

Protokollsutdraget är relevant då det redan där ges riktlinjer för utredningen och vad 

kommunen ser som problemet med den nuvarande skolstrukturen.  Översyn av skolstruktur – 

uppdragsbeskrivning, inför fas 2 ger utökade riktlinjer för det fortsatta arbetet med 

skolstrukturen. Översiktsplan Landsbygd har analyserats för att den explicit ska ligga till 

grund för utredningen, här har endast kapitel nio som fokuserar på skolan analyserats.  

Från Sundsvall har huvudsakligen dokumentet Skolstrukturutredning-Utredningsförslag (57 

sidor) analyserats. Detta dokument innehåller förvaltningens utredning och deras förslag, det 

är inte lika tydligt uppdelat som i Piteås utredning. Utöver det har Projektdirektiv – 

Skolstrukturutredning 2019 - 2020 (12 sidor), protokollsutdrag från Barn och 

utbildningsnämnden samt Landsbygdsprogrammet analyserats. I Projektdirektiv – 

 
47 Johansson, Peter, Projektdirektiv Skolstrukturutredning 2019-2020, Sundsvalls kommun  
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Skolstrukturutredning 2019 - 2020 ges riktlinjerna och direktiven för utredningen. 

Landsbygdsprogrammet ska ligga till grund för skolstrukturutredningen även i Sundsvall, här 

har det inledande avsnittet och avsnittet om service analyserats, detta då det saknas ett 

specifikt avsnitt om skolan. I Sundsvalls skolstrukturutredning är det inte lika tydligt i 

protokoll-utdragen när utredningen börjar, men Barn och utbildningsnämnden har haft ett 

arbete med de styrande principerna för skol och förskolelokaler vilket mynnade ut i att 

förvaltningen gavs i uppgift att vidare undersöka skolstrukturen på Barn och 

Utbildningsnämndens möte 27/3 - 2019.  

Sundsvalls kommuns Projektdirektiv – Skolstrukturutredning 2019 - 2020 kan ungefärligen 

jämställas med Piteå kommuns protokollsutdrag från kommunstyrelsen tillsammans med 

Översyn av skolstruktur – uppdragsbeskrivning, inför fas 2. Översiktsplan Landsbygd och 

Landsbygdsprogrammet är liknande dokument som är en slags strategier för landsbygden.  

Slutligen bör nämnas att Piteå kommuns översyn av skolstruktur, Delrapport, Fas 1 och 

Förslag på Struktur för Piteås förskolor och grundskolor 2014-2020 tillsammans utgör 

ungefär det innehåll som finns i Skolstrukturutredning-Utredningsförslag från Sundsvall. Del 

1 från Piteå fokuserar på att presentera enbart fakta om alla olika faktorer medan utredningen 

från Sundsvall gör allt detta tillsammans.  

I Piteå kommuns skolstrukturutredning är kommunen uppdelade i Piteå norra, södra, västra 

och östra. Samtliga områden utom Piteå östra är områden utanför centralorten. I Sundsvalls 

kommuns skolstrukturutredning är kommunen uppdelad i skoldistrikt. Dessa är 

Alnö/Ljustadalen, Njurunda, Bergsåker/Granloholm, Centrum och Matfors. Centralorten 

tillhör skoldistrikt Centrum, dock finns även en skola där som ligger utanför centralorten, 

Allsta skola i Allsta/Klingstas tätort.48 

4.3 Avgränsningar 

Denna uppsats undersöker det urbana tolkningsföreträdet i kommunens utredningar, därför 

analyseras de utredningsförslag som kommunen själva producerat och som ännu inte 

genomgått något remissförfarande. När de har gjort det så syns kanske inte kommunens 

ursprungliga syn på stad och land i diskursen lika tydligt.  Eftersom den metod som används 

för att undersöka det urbana tolkningsföreträdet är Bacchis What´s the problem represented to 

 
48 Sundsvalls kommun, Bostadsområden och service 
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be? som fokuserar på hur problem framställs är direktiven för utredningarna intressanta 

utöver själva utredningarna.  

4.4 Metod - Diskursanalys 

För att kunna besvara denna undersöknings syfte behövs en metod som synliggör hur språk 

och texter kan forma människor föreställningar. Detta handlar om ett antagande att de 

kategoriseringar som görs av fenomen och de egenskaper som tillskrivs olika grupper har 

verkliga konsekvenser för människor. Antagandet som presenterats är tillsammans med 

insikten om att människors förståelse av fenomen är bundna till den tid och de samhällen de 

lever i, vilket är avgörande för kategoriseringar och tillskrivandet av kategoriernas egenskaper 

de mest centrala inom diskursanalysen.49 

Alla diskursanalytiska inriktningar har i någon mån sin utgångspunkt inom konstruktivismen. 

De inriktningar som mer strikt präglas av konstruktivism gör gällande att de sinnesintryck 

som individen själv uppfattar med sina sinnen inte har någon betydelse, det är i diskurserna 

som olika företeelser blir till. Boréus menar att det också är möjligt att tänka sig att 

diskurserna och omvärlden påverkar varandra.  

Enligt en mer modererad konstruktivistisk hållning påverkar språkanvändning och andra sociala praktiker 

hur vi tolkar samhället och världen, men världen i sig påverkar också hur vi agerar och använder språket. 

Varken ”råa fakta” förmedlade av sinnesintryck eller hur vi talar och agerar ges absolut prioritet.50 

Vad som är en diskurs är givetvis centralt då det är studieobjektet vid denna typ av analys. 

Generellt kan sägas att en diskurs är regler och regelbundenheter för hur människor uttrycker 

sig. Språkanvändningen är det primära men inom olika inriktningar tas också andra praktiker i 

beaktan i olika hög grad. Focault som är en av de som utvecklat diskursanalysen tar i hög grad 

andra praktiker gentemot olika grupper i beaktan i sina analyser.51 

4.4.1 What´s the problem represented to be?  

Bacchis diskursanalys kallad What´s the problem represented to be? (WPR) är utvecklad för 

policystudier och handlar om att se hur problemframställningar i policydokument också får 

effekter för vilka åtgärder som blir rimliga att föreslå. Frasen What´s the problem represented 

to be? handlar om att först ta reda på vad som framställs som ett problem i det aktuella 

policydokumentet. Givet problemframställningen vill forskaren blottlägga vad som impliceras 

 
49 Boréus, ”Diskursanalys”, s. 176 
50 Ibid, s. 177 
51 Ibid, s. 177-178 
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eller tas för givet i och med den representationen. Det är också viktigt att analysera vad som 

lämnas oproblematiserat, vad som ses som självklart. Det kan också vara relevant att se hur 

lösningarna hade kunnat se ut om problemframställningen var en annan.52 

Ett fiktivt exempel kan vara att elevunderlaget i en kommun är koncentrerat till centralorten 

och omkringliggande skolor har en del tomma platser. Kommunpolitikerna kan då framställa 

problemet i sina utredningar som att det är för glest i skolorna utanför centralorten. De kan 

också framställa problemet som att det är för tätt med elever inne i centralortens skolor. 

Skillnaden blir att en lösning som kan följa på den första representationen av problemet är att 

stänga några skolor utanför centralorten så att det inte står tomma platser i kommunens skolor. 

En lösning som kan följa på den andra framställningen av problemet är att elever från 

centralorten kan pendla till skolor utanför så att det blir mindre trångt i kommunens skolor.  

Bacchis avgränsning av diskursbegreppet är vid, diskurs inom WPR är både språkliga 

praktiker, de koncept och kategoriseringar som kan användas för att rama in ett fenomen.53 

Det är viktigt att studera konkurrerande problemframställningar för att se hur dessa möjliggör 

eller begränsar att andra frågor kan lyftas.  

Det som Bacchi ser som den främsta begränsningen med mycket av den statsvetenskapliga 

forskningen är att det främst fokuserats på det som faktiskt genomförs, det vill säga på 

resultaten. Studiet av vad parlament och liknande vägrar göra har inte varit så stort. Här menar 

Bacchi att det är ett agerande att inte agera och tystnader måste också tolkas.54 

Både hur olika saker representeras som problem och vilka åtgärder som föreslås är delar av att 

konstruera en diskurs, något som staten hela tiden gör genom sina olika handlingar, rapporter 

och dokument. För att undersöka detta har Bacchi konstruerat några frågor att utgå från och 

ställa till det aktuella dokumentet.  

1. What's the 'problem' (…) represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 'problem'?  

3.  How has this representation of the 'problem' come about?  

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 

'problem' be thought about differently?  

 
52 Bacchi, Women, Policy and Politics, s. 2 
53 Ibid, s. 2 
54 Ibid, s. 3 
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5. What effects are produced by this representation of the 'problem'? 

6. How/where has this representation of the 'problem' been produced, disseminated and defended? 

How could it be questioned, disrupted and replaced?55 

Uppsatsens analysfrågor är baserade på Bacchis exempel på analysfrågor men anpassade till 

denna undersöknings syfte. Inspiration har också hämtats från Boréus översättningar av 

frågorna.56 

1. Vad framställs som problemet och hur framställs problemet i utredningarna?  

2. Vilka orsaker till problemet presenteras? Vilka lösningar? 

3. Hur porträtteras stad och landsbygd? Vem kan tjäna på denna framställning? 

4. Vad underförstås och impliceras i problemframställningen? Var finns tystnader? 

Detta analysschema kan delvis ses som operationaliseringar, främst fråga tre som handlar om 

hur stad och landsbygd framställs. Fråga nummer ett är i princip en ren översättning av 

Bacchis första fråga, detsamma gäller fråga två. Fråga tre handlar om att visa på 

föreställningarna som skrivs fram och är mer löst baserad på Bacchis frågor två och fem. 

Denna fråga är också en klassisk typ av fråga inom diskursanalysen. En del av Bacchis frågor 

har valts bort på grund av att det dels skulle innebära en allt för omfattande analys och för att 

de inte bidrar till att besvara undersökningens syfte.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet handlar förenklat om att mäta det en vill mäta i en särskild studie. I kvalitativa 

textanalyser som denna är de analysfrågor som ställs till texten en viktig del av arbetet med 

validiteten.57 Resonemang kring analysfrågor görs gärna i relation till tidigare forskning, om 

de anses fungera väl är det rimligt att kumulativt inspireras av frågorna medan vissa kan vara 

så dåliga att de bör ersättas. I denna uppsats är schemat främst inspirerat av Bacchi vilket 

redan där är kumulativt, utöver det har Rönnblom och Kärrbäcks frågor inspirerat till hur just 

det urbana tolkningsföreträdet kan undersökas. Detta arbete har genomförts för att stärka 

uppsatsens validitet.  

 I textanalyser är även valet av material en del av validiteten, om det finns en stor bredd av 

material bör valet av texter vara väl motiverat, detta eftersom olika material kommer ge olika 

 
55 Bacchi, Analysing policy, s. xii 
56 Boréus, ”Diskursanalys”, s. 182 
57 Ibid, s. 222 
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svar på forskningsfrågorna. I denna analys kommer främst kommunernas utredningar inför 

besluten om skolnedläggningar att studeras, detta då det är just om det finns ett urbant 

tolkningsföreträde i dessa dokument som är den centrala forskningsfrågan. Ytterligare en 

aspekt av validiteten vid textanalyser som bygger på konstruktivistiska antaganden är att 

författarens egen förförståelse kan påverka resultaten, 58 detta hanteras genom transparens och 

medvetenhet om problemet.  

En reliabilitetssvaghet för diskursanalytiska studier är att de i så stor utsträckning handlar om 

författarens egna tolkningar. Detta kan innebära problem med det vetenskapliga kravet på 

intrasubjektivitet. Det behöver dock inte vara fallet, att genomföra en diskursanalys innebär 

inte att forskaren själv kan välja att tolka texter så att det bäst passar dennes egna syften. 

Diskursanalysen handlar främst om att frilägga diskurser i samhället och därför krävs 

motiveringar för de tolkningar som forskaren gör. Inom denna typ av analys är det inte 

produktivt att se reliabilitet enbart som att en annan forskare med samma material ska kunna 

genomföra samma analys och nå ett identiskt resultat. Istället kan reliabiliteten ses som hög 

när forskningen är transparent och välmotiverad. Läsaren ska kunna följa processen och 

tydligt se vilka val som görs, ett sätt att göra det på är att visa med hjälp av citat hur texter 

tolkats.59 På grund av detta visas citaten i hög utsträckning i analysen, så att läsaren tydligt 

kan se var tolkningarna har sitt ursprung och själv kan bedöma om det är rimliga analyser 

med utgångspunkt i de teoretiska antagandena och i materialet.  

  

 
58 Bergström, Boréus, ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys”, s. 38-40 
59 Ibid, s. 41 
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5. Analys 

För att förenkla presentation och läsning av avsnittet presenteras analysen i tre delar. Under 

rubrik 5.1 Vad framställs som problemet och hur framställs problemet i utredningarna? & 

Vilka orsaker till problemet presenteras? Vilka lösningar? diskuteras fråga 1 och 2 från 

analysschemat, först för Sundsvall och sedan för Piteå. Under rubrik 5.2 Hur porträtteras stad 

och landsbygd? Vem kan tjäna på denna framställning?  diskuteras analysfråga 3. 

Analysfråga 4, om tystnader och implikationer genomsyrar hela arbetet med analysen och 

presenteras därför inte separat. Det sista avsnittet i analyskapitlet är en jämförande diskussion 

som främst presenterar den analys som ligger till grund för att svara på frågeställning b i 

denna undersökning.  

Analysschema 

1. Vad framställs som problemet och hur framställs problemet i utredningarna?  

2. Vilka orsaker till problemet presenteras? Vilka lösningar? 

3. Hur porträtteras stad och landsbygd? Vem kan tjäna på denna framställning? 

4. Vad underförstås och impliceras i problemframställningen? Var finns tystnader? 

5.1 Vad framställs som problemet och hur framställs problemet i utredningarna? & 

Vilka orsaker till problemet presenteras? Vilka lösningar? 

5.1.1 Sundsvall 
Kommunens ansvar omfattar människor som bor och verkar i hela dess geografiska område, både i 

staden och på landsbygden. Det finns mot den bakgrunden ingen anledning att särskilja dessa 

områden åt. Det som däremot gör att det är relevant med ett landsbygdsperspektiv i 

kommunkoncernen är att förutsättningarna för att kunna tillhandahålla service och andra viktiga 

samhällsfunktioner på landsbygden skiljer sig mot staden. Landsbygden präglas av att relativt få 

människor bor utspridda på relativt stora ytor, vilket innebär att underlaget som krävs för att kunna 

bedriva service och annan verksamhet i många fall riskerar att bli för litet.60 

Utdraget ovan kommer från Sundsvalls kommuns landsbygdsprogram, här framställs 

problemet med landsbygden som att det är dess gleshet. Landsbygden ”görs” till särskild, den 

skiljer sig från staden vad gäller det, den kan inte uppfylla de krav som är anpassade för 

stadens rum. Lösningen som föreslås i dokumentet är serviceorter, tätorter som ska försörja 

det mer glesa området runt omkring med viss service.   

Grundskolornas omfattning och fördelning har ändrats över tid. I samband med demografiska 

förändringar, men också på grund av fristående grundskolor etablering behöver den kommunala 

 
60 Sundsvalls Kommun, Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, s. 2  
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grundskolans omfattning ses över. Det har också blivit extra tydligt i samband med de nyss 

uppdaterade styrande principerna för skol- och förskolelokaler och den senaste utökningen av en 

fristående grundskola.61 

Detta är den inledande skrivningen i Sundsvalls kommuns skolstrukturutredning. Här 

representeras problemet tydligt som att det handlar om demografiska förändringar och 

fristående grundskolor. Utöver detta skrivs det fram att det ”har blivit extra tydligt” när 

kommunen uppdaterat de styrande principerna för lokaler, något som tydliggörs senare i 

utredningen. Riktlinjerna innebär att skolorna ska uppnå 140 elever i förskoleklass till årskurs 

tre eller 175 elever.   

För att långsiktigt upprätthålla en god pedagogisk standard och ekonomisk hållbar drift på såväl 

fastigheter som på verksamheten så bör elevantalet per enhet inte understiga 175 elever. Skolor som 

har elevantal som understiger de rekommenderade storlekarna bör regelbundet utvärderas och 

prövas. För att skolorna ska vara kvar om elevantalet understiger det rekommenderade antalet 

kommer det att krävas särskilda skäl. Skälen för att skolor kan vara kvar även om inte elevantalet 

når upp till den rekommenderade elevantalen kan vara något eller några av följande:  

- Avståndet från ort/by till skola 

- Att det inte finns lokaler/plats till eleverna på en närbelägen skola 

- Övergripande styrdokument, som till exempel MRP och landsbygdsprogram
62 

Skrivningar om att de skolor som inte uppnår ”de rekommenderade storlekarna” ständigt ska 

undersökas visar på att små skolor är en del av det som skrivs fram som ett problem i denna 

utredning. Det implicerar också att lösningen är att stänga dessa små skolor. Att kunna uppnå 

rekommenderade storlekar är något som underförstått kräver en viss täthet, dock skrivs det 

också fram att en del skolor kan understiga rekommenderade elevantal på grund av till 

exempel avstånd till närbelägen skola eller att skolan omfattas av till exempel 

landsbygdsprogrammet. Detta implicerar en medvetenhet kring att många av de skolor som 

inte uppnår rekommenderade elevantal är skolor belägna på landsbygden, utanför 

centralorten.   

… de kommunala skolstrukturerna är påverkade av de fristående grundskolorna, men den framtida 

kommunala skolstrukturen kan inte bygga på att de fristående grundskolorna är utformade på samma 

sätt som nu. (…) De friskolor som ligger i ytterområden påverkar främst närområdet och är något 

 
61 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 2 
62 Ibid, s.5 
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enklare att planera med/för, men samtidigt får det större effekter/konsekvenser i närområdet om de 

ändrar sin verksamhet.63 

Kommunens skolstruktur påverkas av friskolorna men kommunen kan inte räkna med en 

oförändrad verksamhet i den fristående grundskolan. Detta citat visar också på att de friskolor 

som finns i ”ytterområden” inte har en stor påverkan på hela skolstrukturen men att för de 

som lever i området skulle förändringar på den typen av friskola påverka mer än om skolan 

inte var placerad i ett ytterområde. Ur detta kan slutsatsen möjligen dras att de som bor i ett 

”ytterområde” inte har en lika stor valmöjlighet om den aktuella friskolan skulle förändra sin 

verksamhet eller lägga ned.  

Utöver friskolor och för många små enheter utmålas osäkerheterna med bostadsbebyggelsen 

fram som ett problem. Lösningen som föreslås är att det ska finnas en flexibel enhet i varje 

skolområde.64 

5.1.2 Piteå 
Kommunen ska, trots tidvis vikande elevunderlag, försöka behålla grundskolorna och förskolorna 

på landsbygden. En möjlighet är att utöka samverkan kring personal och lokaler mellan skola och 

förskola. Målet är att förskolan och grundskolan bidrar till att landsbygden i Piteå kommun är ett 

attraktivt alternativ för de som önskar en sådan livsmiljö.65 

Ovanstående text kommer från Piteås Översiktsplan Landsbygd, problemet som framställs 

gällande Piteå kommuns landsbygd och skola handlar om landsbygdens gleshet som ger 

problem med elevunderlaget till kommunens skolor. Lösningen som skrivs fram är att 

samarbete mellan förskola och skola.  

Piteå kommun står inför stora utmaningar. Dessa utmaningar har sin grund i den demografiska 

utvecklingen med en befolkningspyramid som kommer att bestå av allt fler äldre och färre 

ungdomar. (…) den urbaniseringstrend som råder i hela världen. Utanför storstadsregionerna ser vi 

en tydlig kompetensbrist framför oss. Denna brist kommer att vara mycket kraftig i Norr- och 

Västerbotten, mot bakgrund av den investeringsutveckling som finns och förväntas fortsätta vara 

hög i regionen.66  

Sedan föregående skolstrukturplan har elevantalet minskat med i snitt knappt 70 barn och unga per 

årskull i förskola och grundskola (motsvarande 22 procent).   Kompetensförsörjning kommer att bli 

en utmaning, inte minst kopplat till det statliga beslutet om lärarlegitimation. (…)  

 
63 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. s. 8 
64 Ibid, s. 18-19 
65 Piteå kommun, Översiktsplan Piteå kommun fördjupning för landsbygden, s. 76 
66 Sundström, Nilsson, Bengtsson, Piteå kommuns översyn av skolstruktur, del 1, s. 5 
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Reinvesteringsbehovet är stort i kommunens skolor, vilket gör att kommunen kan få svårigheter att 

skapa en kreativ och säker miljö för barnen.
67 

Detta ger en tydlig och översiktlig bild av vad som skrivs fram som problemet i Piteå 

kommuns skolstrukturutredning, demografiska utmaningar vilket ger minskade elevunderlag 

och utmaningar med kompetensbrist. 

Slutsatsen är därför att nedläggning av skolor i landsbygd har en större samhällspåverkan än 

nedläggning av skolor i stadsbygd. Det finns dock nivåer när det är tveksamt att bedriva en skolenhet 

vidare. När en skola blir för liten uppstår problem med ekonomi, reinvesteringar, kvalitet och 

kompetensförsörjning. Det är därför viktigt att utreda om det finns nivåer, och i så fall var den nivån 

är, då det med automatik ska utredas om en skolas framtid och då även väga in andra 

samhällsekonomiska bedömningar.
68 

Små skolor skrivs här fram som en del av problemframställningen, det finns en gräns för när 

det blir ekonomiskt ohållbart, problem med kvalitet, kompetensförsörjning och investeringar. 

Problem med kompetensförsörjningen skulle kunna tolkas som att lärare med rätt kompetens 

inte finner det attraktivt att arbeta på små skolor på landsbygden. Dock skrivs landsbygdens 

beroende av skolan tydligt fram, skolan är viktig för bygden i denna utredning. Utdraget visar 

på en medvetenhet om att skolorna på landsbygden är de små skolorna.  

I Piteå kommuns skolstrukturutredning framställs friskolorna inte som ett stort problem i 

dagsläget men som något att ta hänsyn till för en framtida skolstruktur. 69 

 

5.2 Hur porträtteras stad och landsbygd? Vem kan tjäna på denna framställning? 

5.2.1 Sundsvall  
I varje kommundel finns minst en tätort som utgör nav för offentlig och kommersiell service. De 

benämns fortsättningsvis serviceorter. Deras serviceutbud varierar, bland annat på grund av 

befolkningsunderlag och närheten till andra tätorter. Gemensamt är att de förser omkringliggande, 

mer glesbefolkade områden, med grundläggande service. Serviceorterna är därför strategiskt viktiga 

för landsbygden och kommunen måste planera och prioritera för att säkra och samla service där. 70 

Att kommunen måste planera och prioritera för att säkra servicen i serviceorterna indikerar 

att det inte är något självklart. Landsbygden görs till hotad och till något som löpande 

avvecklas. Detta syns också när det kommer till skolfrågor, landsbygdsprogrammet stipulerar 

 
67 Piteå kommun, Översyn av skolstrukturen – uppdragsbeskrivning, inför fas 2 
68 Ibid, s. 5-6 
69 Sundström, Nilsson, Bengtsson, Piteå kommuns översyn av skolstruktur, del 1, s. 10 
70 Ibid, s. 12 
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att det ska finnas grundskola från förskoleklass till årskurs fem eller sex i varje serviceort och 

ett högstadium i minst en serviceort i varje kommundel.71 

Njurundabommen, Kvissleby och Vi ingår inte i landsbygdsdefinitionen men fungerar som service- 

orter för landsbygden inom Njurunda respektive Alnö kommundelar. Sundsvall utgör (främst genom 

stadsdelarna Bergsåker och Granlo) en serviceort till Sättna kommundel, utan att tillhöra kommun- 

delen. Detta eftersom Sättnas andra serviceort, Kovland, har ett begränsat serviceutbud samtidigt 

som många av kommundelens invånare tar del av service i Sundsvall.72  

Kommunen har en snävare definition av landsbygds-begreppet än vad som används i denna 

uppsats. Efter kommunens egen definition handlar det alltså inte om service på landsbygd 

utan om service i tätorter som de inte räknar som landsbygd. Att centralorten räknas som en 

av de utpekade serviceorterna i landsbygdsprogrammet kan stärka ett urbant 

tolkningsföreträde.  

”I landsbygdsprogrammet är Vi den utpekade serviceorten på Alnön och i och med det 

kommer inga förändringar föreslås på Vibackeskolans F-9 utformning.”73 Citatet blottlägger 

en slags urbant tolkningsföreträde och centrum-periferi förhållande i miniatyr. Serviceorternas 

skolor blir kvar trots att det område som de försörjer kanske förlorar flera enheter. 

Serviceorterna är i sig ett uttryck för det urbana tolkningsföreträdet då de skapar en täthet 

(exempelvis) i ett annars glest område. Serviceorterna blir som ett försök till att skapa stadens 

rum på landsbygden istället för att förändra normen. Samtidigt är serviceorterna ett sätt att se 

till att det finns grundläggande service på närmare håll än just i centralorten. 

”Eftersom inga förändringar kommer föreslås på skolenheterna i serviceorterna kommer ingen 

ytterligare hänsyn tas till landsbygdsfrågan inom utredningsområdet.”74 Citatet visar på 

förhållandet mellan serviceorten och området utanför igen, det finns den service som 

kommunen bestämt ska finnas på serviceorterna vilket gör att ingen annan hänsyn till 

landsbygd kommer tas. Det förstärker bilden av ett centrum-periferiförhållande i liten skala. 

Utöver det så implicerar det också landsbygdens beroende, landsbygden görs till något som 

måste ges hänsyn och den behöver inte automatiskt få det.  

”Skolan kommer inte att nå upp till 175 elever, såvida inte bostadsbebyggelse tar fart på 

Alnön igen. (…) En investering i nya lokaler är inte aktuellt då andra kommunala skolor har 

 
71 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 6 
72 Sundsvalls Kommun, Landsbygdsprogram 2021 för Sundsvalls kommun, s. 12 
73 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 14 
74 Ibid, s. 26 
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större behov.”75 Den här typen av skrivningar är återkommande i Sundsvalls kommuns 

skolstrukturutredning, de visar på att elevantalet som fastställts kräver stadens rum. 

Skrivningen gör det otänkbart att renovera denna skola och satsa på den vilket också skriver 

fram en motvilja mot att investera i landsbygden.  

 

Vallens skola – Skolan är begränsad i sin utformning och delar av verksamheten bedrivs i moduler. 

Verksamheten är också utpekad i landsbygdsprogrammet. Skolan bör därför vara kvar, men det 

bör sättas in en begränsning på skolans omfattning, antingen som 1- eller 2- parallellig (175 eller 

350 elever).76 

  

Här presenteras flera alternativ i skolstrukturutredningen. Om kommunen väljer att begränsa 

Vallens skola till mindre när den kan bli större för att slippa kostnader skulle det implicera en 

ovilja mot att investera i landsbygden. Det skriver fram en bild som visar på att landsbygden 

inte är värd några investeringar. Det utmanar dock det urbana tolkningsföreträdet att båda 

dessa möjliga vägar är utskrivna i utredningen.  

 

Alternativ b går emot landsbygdsprogrammet. Något som kanske ändå behöver studeras vidare om 

inte elevunderlagen på landsbygden ökar. Det kan till viss del åtgärdas med att sätta in 

begränsning på skolan i Kovland så att fler elever kommer till Stige och vidare till Liden i 

högstadiet. 77 

 

Skolan i Kovland är alltså Vallens skola, samtliga tre skolor i Kovland (Vallen), Indal (Stige) 

och Liden är utpekade i kommunens landsbygdsprogram. Att göra skolan i Kovland till en 

enparallelig skola skulle innebära att flera elever skulle bli tvungna att välja att åka längre bort 

från centralorten för att gå i skola i först Indal och sedan Liden. Det förslaget skriver fram en 

motsatt trend jämfört med den övriga utredningen som förespråkar allt mer centralisering till 

centralorten Sundsvall. Detta kanske kan utmana det urbana tolkningsföreträdet, samtidigt 

särskiljer det eleverna på landsbygden från de i staden. Eleverna tvingas då göra ett icke-val 

som elever i staden troligtvis inte behövt göra. Detta ställer andra krav på landsbygdens elever 

än på stadens.  

 

 
75 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 18  
76 Ibid, s. 35 
77 Ibid, s. 39 
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Skönsmons skola - Skolan byggs för närvarande om och är planerad för F-6 verksamhet. Då 

lokalerna var planerade för fler elever än det finns i upptagningsområdet kommer delar av skolan 

vara en tillfällig förskola tills elevantalet ökar i området.78 

 

Skönsmons skola tillhör skolområde centrum och är placerad i centralorten. Citatet visar att 

det inte behöver motiveras att en skola med för stor kapacitet har byggts här. Det visar på ett 

urbant tolkningsföreträde där det är normalt att investera i området och där områdets framtid 

är självklar. 

 

Allsta skola liksom Sundsvalls Montessoriskola tillhör båda skolområde centrum. Allsta skola 

ligger i Allsta/Klingstas tätort medan Sidsjön är en stadsdel i Sundsvall.79 Trots det går det att 

läsa i skolstrukturutredningen att ”Utifrån landsbygdsprogrammet är tydligt att ingen särskild 

hänsyn behöver tas till landsbygd för detta område.” 80 Anledningen till det är att Allstas 

serviceort är centralorten. Detta visar ännu en gång på hur systemet med serviceorter kan 

förstärka det urbana tolkningsföreträdet. I skolstrukturutredningen föreslås att ”Allsta skola 

läggs ner och verksamheten går ihop med Sundsvalls Montessoriskola. ” 81 Barnen från Allsta 

skola ska alltså gå i Sundsvalls Montessoriskola istället, det nämns inte i utredningen att det 

motsatta hade kunnat ske. Att elever från Sundsvalls Montessoriskola istället skulle flyttas till 

Allsta skola. Denna skrivning har en tydlig tystnad kring det nämnda alternativet och visar på 

att det är självklart att elever från en landsbygdsskola ska flyttas till en skola inne i stan 

istället för tvärtom.  

 

En eventuell kraftig ökning av elever diskuteras för alla områden i utredningen. ”Blir det stora 

elevökningar mot Allsta bör man planera för en ny skola kring Sidsjöområdet.”82 Det 

motiveras ingenstans varför den nya skolan i sådana fall skulle byggas i Sidsjön och inte i 

Allsta. Detta talar tydligt för att ett starkt urbant tolkningsföreträde präglar stycket. Ökat 

elevantal på landsbygden genererar i sådana fall mer service för invånare i centralorten.  

 

Vad gäller förflyttningar av elever åt det eller andra hållet skrivs en intressant mening fram i 

ett stycke om att flytta Bredsands skola från nuvarande skolområde, Njurunda till Centrum.  

 

 
78 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 44 
79 Sundsvalls kommun, Bostadsområden och service 
80 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 44 
81 Ibid, s. 44 
82 Ibid, s. 47 
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För Sundsvall kommande utveckling är det bättre att Bredsand knyts mot centrum då det är troligare 

att Bredsand på sikt kommer att närmare centrum än Kvissleby. Även transportvägarna och 

bussförbindelserna är bättre mellan Bredsand och centrum än åt andra hållet.83 

 

Kvissleby är en av serviceorterna till området, med denna formulering görs Kvissleby till 

något som inte på samma sätt har en ljus framtid som centralorten. Det är troligt att Bredsand 

på sikt kommer närmare centrum, det tyder på att centrum förväntas växa med tiden och att 

den utvecklingen är så självklar att den inte behöver uttryckas explicit.  

 

5.2.2 Piteå 
En väl fungerande förskole- och grundskoleverksamhet är centralt för ett attraktivt samhällsbygge. 

(…) Detta samband är extra tydligt i landsbygden, där avstånd till alternativ skolenhet är långt och 

avsaknaden av förskola/grundskola leder till långa resor för barn och föräldrar. Givet att man 

konstaterar att verksamheten är viktig för attraktionskraften i en by, gör det också att annan 

samhällsservice och kommersiell verksamhet är kopplad till existensen av förskola/skola. Slutsatsen 

är därför att nedläggning av skolor i landsbygd har en större samhällspåverkan än nedläggning av 

skolor i stadsbygd.
84 

Att skolan är extra viktig på landsbygden bidrar till att skapa en särskildhet, landsbygden 

”görs” till avvikande. Det resulterar i ett urbant tolkningsföreträde, samtidigt är det viktigt att 

lyfta utmaningar som kan skilja i stad och land men det hade kunnat göras bättre om även 

stadens särskildhet diskuterades. På så sätt kan det urbana tolkningsföreträdet utmanas. Det är 

även värt att notera att begreppet stadsbygd används, att kalla staden för stadsbygd gör den 

mer jämställd med landsbygden. Att skolan är så viktig för bygden enligt denna skrivning 

skriver fram landsbygden som oattraktiv och beroende, men är också viktigt att diskutera i en 

likvärdighetsaspekt.  

I Piteå finns politiska målsättningar om att både stads- och landsbygd ska vara levande och är en 

viktig del av Piteås attraktivitet. Utredningen ska ha utgångspunkt i att det ska finnas levande 

landsbygd i norr, väster, öster och söder. Det finns fastställd Översiktsplan för landsbygd och 

stadsbygd. Dessa dokument ska vara vägledande i arbetet.
85 

Att både stad och landsbygd nämns inledningsvis gör dem mer jämställda. Dock görs staden 

ändå till norm då det lyfts som något särskilt att det ska finnas levande landsbygd trots att 

både levande stads och landsbygd redan nämnts. Ett exempel från utredningen där ingen 

 
83 Sundsvalls kommun, Skolstrukturutredning – Utredningsförslag, s. 47 
84 Sundström, Nilsson, Bengtsson, Piteå kommuns översyn av skolstruktur, del 1, s. 5 
85 Ibid, s.6 
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särskildhet skapas är när en målsättning om service skrivs fram. ”Service, såväl offentlig som 

privat, ska göras tillgänglig på ett kostnadseffektivt sätt i såväl stad som land.”86 Här 

konstateras bara att service ska finnas i både stad och land och ingen särskildhet skrivs fram 

genom att understryka varken den ena eller andras behov.  

I utredningen från Piteå kommun diskuteras respektive områdes förutsättningar. Område Nord 

är attraktivt men detta på grund av närheten till det urbana Luleå. En tydlig beroendeställning 

konstrueras.  

Attraktiviteten för området beror bland annat på områdets geografiska läge, med närhet till andra 

kommuner i arbetsmarknadsområdet. Tillväxt kan därmed väntas ske i området till följd av dess 

attraktiva trafik- och/eller kollektivtrafikstråk i kombination med en väntad generationsväxling i 

småhusbeståndet. (…)  Området har historiskt haft en hög pendling vilket ger signaler om att 

invånarna trots en ökad tidsåtgång för arbete valt att bosätta sig i regionen. 
87

 

Utredningen konstaterar att pendling länge har spelat en stor roll i det aktuella området, detta 

ger till viss del en slags erkännande till området men inte som en plats för arbete och tillväxt. 

Det förstärker bilden av landsbygden som en plats för rekreation, det är inte på landsbygden 

människor arbetar, men de kan bo där och koppla av efter en lång arbetsdag.  

Alterdalens skola avvecklas. (…) Skolan storlek gör att resurserna blir begränsade, såväl för fritids 

som för skola, och de begränsade resurserna påverkar möjligheten att prioritera och rikta resurser 

efter elevers olika behov. Det låga elevantalet påverkar också möjligheten att skapa attraktiva 

heltidstjänster med behörig personal. (…) För Sjulsmarks skola finns för närvarande inget förslag 

om förändring. Något fler elever, möjlighet till samordningsvinster med integrerad förskola, skolans 

placering i byn med närliggande möjligheter och strategiskt läge för pendling mot Luleå är de skäl 

som vägs in. Indikation på vikande elevtal gör dock att man inom några år måste värdera 

undervisningens kvalitét och enhetens kostnader. 88 

Landsbygden ”görs” här till gles, oattraktiv för lärare och de begränsade resurserna framställs 

som att den enda anledningen till det är elevantal. Det diskuteras ingenstans om det finns 

något utrymme för politiska prioriteringar. Likt tidigare görs området och i detta fall specifikt 

Sjulsmarks skola till attraktiv och värd att prioritera på grund av närheten till Luleå. 

Skrivningen bidrar till framställningen av landsbygdsskolor som små och mindre attraktiva att 

arbeta på. I förlängningen bidrar det till bilden av landsbygden som en plats som inte generera 

tillväxt, framåtanda och innovation, detta förstärker det urbana tolkningsföreträdet. Det kan 

 
86 Sundström, Nilsson, Bengtsson, Piteå kommuns översyn av skolstruktur, del 1, s. 14 
87 Piteå kommun, Förslag på struktur för Piteås förskolor och grundskolor 2014-2020, s. 3 
88 Ibid, s. 4 
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gynna kommunen att problemet blir att få legitimerade lärare och annan behörig personal att 

arbeta där, det förskjuter ansvaret.  

”Totalt sett ger förslaget minskade förutsättningar för Alterdalen att utvecklas genom att byarna 

får ett minskat serviceutbud. Däremot skapas bättre förutsättningar för eleverna till fler 

kamratkontakter.”89 Byarna blir beroende men det skrivs även fram en gleshet och att denna 

gleshet skulle ha negativa sociala konsekvenser. Att skriva ut att förslaget innebär ökade 

kamratkontakter implicerar att det utan förändringen skulle vara en brist. Det finns en tydlig 

tystnad kring hur barnen påverkas av de nya större klasserna på något annat sätt en enbart 

positivt. Detta skriver fram en norm om större och tätare miljöer. 

Piteå Västra har en minskning av befolkningen som lett till att två skolor redan stängts före 

utredningen. Befolkningen minskar mest längst västerut i kommundelen som i dokumentet 

beskrivs som den del av Piteå kommun som är glesbygd.  

Den planerade vindkraftsetableringen påverkar och kommer att påverka förutsättningarna för 

området tillväxt positivt. Det bedöms ändå som troligt, att på grund av de inre delarnas svårighet 

med attraktionskraft och lågt serviceutbud, att det uppstår en inomkommunal, eller ”inomområdes” 

pendling till arbetsplatsen. Troligt att de delar som idag visar upp en attraktionskraft kommer att 

gynnas mer i befolkningsutveckling, av satsningen, än de som finns i dess absoluta närhet. 90 

Ovanstående citat gör det västra inlandet, som kommundelen beskrivs, till bristfällig och 

ingenting att satsa på. De delar av kommundelen som är mer attraktiva tros gynnas av denna 

investering. Att den inre delen av området skulle kunna vända sin negativa befolkningstrend 

ses inte ens som en möjlighet. Det är för osannolikt att någon vill bo i ett så glest och avlägset 

område.  

De riktlinjer för skolornas storlek och förutsättningar som ligger till grund för utredningen 

kräver en täthet som förknippas med det urbana och centrum. Detta är ett återkommande tema 

i utredningen. Ett exempel är från den västra kommundelen där det föreslås att ”Lillpite skola 

avvecklas. (…) Föreslagna förändringar ligger i huvudsak i linje med upprättade dokument 

om eftersträvansvärda framgångsfaktorer.”91 Att dessa beslut uppfyller riktlinjerna tydliggör 

att de inte skapats med hänsyn till hur det ser ut i kommunen på många ställen.  

 

 
89 Piteå kommun, Förslag på struktur för Piteås förskolor och grundskolor 2014-2020, s. 6 
90 Ibid, s. 10 
91 Ibid, s.11 
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I och med utbyggnad och förtätning av Piteå Östra antas fler vilja flytta in, detta skrivs fram i 

citatet nedan. Piteås urbana kärna görs här till en plats för investeringar och framåtanda. Det 

görs till självklart att allt fler ska vilja flytta in i takt med att det finns mer bostäder att flytta in 

till. Den här typen av framskrivningar om staden bidrar till ett starkare urbant 

tolkningsföreträde.  

 

En stor del av alla flyttningar inom kommunen sker till Piteå Östra. I Piteå Östra består nära 60 

procent av bostadsbeståndet av flerbostadshus. Efterfrågan på bostäder i centrala Piteå är stor. 

Flyttnettot till Piteå Östra bör öka i takt med att området förtätas och ”byggs ut”.92  

 

 

5.3 Jämförande diskussion – Piteå och Sundsvall 

I Piteå framställs problemet i de olika dokumenten om skolstrukturen som att främst handla 

om demografiska förändringar som innebär minskade elevunderlag på grund av allmänt 

minskade födslotal i kommunen och en åldrande befolkning. Återkommande skrivs också 

problemet med kompetensbrist fram på ett sätt som ”gör” landsbygden till oattraktiv för 

legitimerade lärare. I Översiktsplan Landsbygd framställs problemet med skolan på 

landsbygden vara glesheten på landsbygden, lösningen som föreslås är samverkan mellan 

förskola och skola. Små skolor framställs som ekonomiskt och pedagogiskt ohållbara. Det 

finns en medvetenhet kring att skolorna på landsbygden är små.  

I Sundsvall är framställningen av problemet demografiska förändringar och ett ökat bestånd 

av fristående grundskolor i kommunen. I Landsbygdsprogrammet framställs problemet som 

att det handlar om landsbygdens gleshet som innebär att den är avvikande från staden, 

lösningen som föreslås är serviceorter. Något som kan tolkas som ett försöka att skapa stadens 

rum på landsbygden. Små skolor skrivs också fram som ett problem för kommunen då dessa 

inte kan drivas på ett ekonomiskt hållbart eller pedagogiskt hållbart sätt. Kommunens 

undantag för när en skola kan få understiga det rekommenderade antalet elever (175 st) är 

bland annat om skolan finns i landsbygdsprogrammet, något som implicerar att det finns en 

medvetenhet kring att de nya riktlinjerna implicit kräver stadens rum. Något som bidrar till ett 

stärkt urbant tolkningsföreträde. Utöver detta lyfts osäkerhet på grund av bostadsbyggande 

som ett problem vars lösning är några stora flexibla skolenheter. 

 
92 Piteå kommun, Förslag på struktur för Piteås förskolor och grundskolor 2014-2020, s. 14 
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I Piteå diskuteras landsbygden och olika områdens geografiska förutsättningar mer explicit, 

detta leder både till att utredningen ibland utmanar det urbana tolkningsföreträdet till viss del 

men ofta till att en särskildhet tillskrivs landsbygden som leder till att det urbana 

tolkningsföreträdet befästs. Ett exempel som kan bidra till att utmana det urbana 

tolkningsföreträdet är att staden benämns som stadsbygd i utredningen vilket språkligt 

jämställer land och stad, det skrivs också fram att skolan är viktiga för ett samhälles 

attraktivitet. I utredningen fastställs också att det ska finnas både levande stads- och 

landsbygd vilket bidrar till att skapa balans mellan dem då båda benämns. Detta har likheter 

med Rönnbloms resultat, när både stad och land benämns explicit på detta sätt kan faktiskt det 

urbana tolkningsföreträdet utmanas i någon mån. Dock skapas senare en särskildhet då det 

understryks att det ska finnas en levande landsbygd. Genomgående görs dock det rurala i 

utredningen från Piteå till oattraktivt och beroende. Detta ”görs” genom att återkommande 

implicera att lärartjänster på landsbygden inte är attraktiva för lärare, att närhet till urbana 

centrum framställs som orsak till områdens attraktivitet och att landsbygden skrivs fram som 

beroende av skolan. Slutligen ”görs” landsbygden oattraktiv och beroende genom att 

implicera att elevernas sociala liv påverkas negativt på grund av landsbygdens gleshet. Staden 

”görs” till en plats för investeringar i och med att Piteås centralort förväntas attrahera mer 

inflyttning i takt med att det byggs ut. Landsbygden ”görs” till en plats där det inte finns 

någon framtid då investeringar i vindkraft i Piteå Västra inte tros kunna gynna de som bor där 

då en negativ befolkningstrend inte tros kunna vända. Dessa två motpoler bidrar till ett starkt 

urbant tolkningsföreträde. Det finns en tystnad om att de nya riktlinjerna för skollokaler 

kräver stadens rum samt en tystnad kring eventuella negativa konsekvenser för eleverna när 

de flyttar till större skolor. Detta framställer täthet som något normerande och önskvärt. 

I Sundsvall präglas utredningen av mycket tystnad gällande stad och land. Serviceorterna blir 

en slags småskalig version av förhållandet mellan kärna och periferi. Serviceorterna 

implicerar att försök att skapa stadens rum på landsbygden vilket bidrar till ett stärkt urbant 

tolkningsföreträde. Det är inte en annan lösning för service på landsbygden utan ett sätt att 

anpassa landsbygden till det som fungerar i staden, landsbygden ”görs” till avvikande.  

Sundsvall centralort anses också vara en serviceort, något som också stärker det urbana 

tolkningsföreträdet. Tystnad finns exempelvis kring att många av de små skolorna ligger 

utspridda utanför centralorten vilket gör att de nya riktlinjerna medför att många 

landsbygdsskolor föreslås läggas ned. Det finns ett urbant tolkningsföreträde som blir tydligt 

när de olika områdena diskuteras och det finns en stor framtidstro och investeringslust i de 



35 

 

mer centrala delarna medan det inte förslås investeringar på landsbygden i samma 

utsträckning vilket implicerar att landsbygden inte är vägen framåt. Exempel på det är att 

utbyggnaden av en skola i centrum som gett skolan en överkapacitet inte behöver motiveras 

medan en eventuell ökning av elever i ett område utanför centralorten ska generera en ny 

skola i en av stadsdelarna istället för på den plats där eleverna finns. Det ställs också andra 

krav på eleverna på landsbygden då de förväntas kunna byta skola från sin närmaste för att det 

ska finnas kvar en skola längre bort från centralorten. Landsbygden ”görs” till hotad och 

under avveckling när det skrivs fram att landsbygdens service måste planeras och prioriteras 

för att kunna finnas kvar.  

De båda kommunerna har därmed den demografiska förändringen som sitt huvudproblem 

gemensamt. Båda kommunernas skrivningar resulterar i att små skolor utanför centralorten 

föreslås läggas ned. Hur utfallet blir är ovisst i Sundsvall då processen inte är avslutad än och 

hur det blev i Piteå är inte fokus för denna undersökning även om det vore intressant. Båda 

kommuner hänvisar till nyligen uppdaterade riktlinjer om skollokaler som innebär att den 

egna skolstrukturen har allt för många små enheter. I likhet med Rönnbloms resultat från 

skrivningarna i Den nationella innovationsstrategin bidrar denna framställning med ett 

”neutralt” språk och mycket tystnad kring landsbygden till att det urbana tolkningsföreträdet 

förstärks. 

Vad det gäller det urbana tolkningsföreträdet finns det i utredningsdokumenten från båda 

kommuner. Det antar dock olika skepnader. I Piteå handlar det mycket om att det rurala görs 

till beroende genom skrivningar om ett områdes attraktivitet beror på dess närhet till urbana 

centrum. I Sundsvall präglas utredningen av att serviceorterna är ett sätt att skapa stadens rum 

på landsbygden, vilket skapar en slags miniversion av centrum och periferiförhållande, detta 

problematiseras inte utan underförstås som en självklar lösning.  

Vad gäller denna uppsats andra frågeställning, om det urbana tolkningsföreträdet är mindre 

dominerande när Centerpartiet tillhör den styrande majoriteten i kommunen, kan sägas att 

denna studie inte kan ge ett tydligt svar på det. Trots att Centerpartiet är en del av den 

styrande koalitionen i Sundsvalls kommun, finns ett urbant tolkningsföreträde i båda 

utredningarna. Det utmanas till viss del i Piteå, i Sundsvalls utredning finns för mycket 

tystnad kring viktiga förslag för att kunna hävda att det urbana tolkningsföreträdet på allvar 

utmanas. Centerpartiets roll i hur starkt det urbana tolkningsföreträdet är behöver utforskas 

mer innan det kan uteslutas att det kan vara en orsaksmekanism mellan Centerpartiet i 

styrande position och färre nedlagda landsbygdsskolor.   
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6. Slutsatser 

Denna uppsats är skriven i syfte att beskriva hur diskursen kring landsbygden och staden ser 

ut i kommunens underlag för beslutsfattande vid skolsturkturförändringar där 

landsbygdsskolor ingår. Arbetet utgår ifrån två frågeställningar, den första hur ett urbant 

tolkningsföreträde syns i kommunens skolstrukturutredningar där skolor på landsbygden 

ingår, den andra om det urbana tolkningsföreträdet är mindre förekommande i kommuner där 

Centerpartiet är en del av styret. 

Med utgångspunkt i den första frågan visar undersökningen att det finns ett urbant 

tolkningsföreträde hos båda kommuners skolstrukturutredningar. Det tar sig i uttryck genom 

att de önskvärda elevmängderna för att skolorna ska vara ekonomiskt och pedagogiskt 

hållbara kräver en täthet som gör landsbygden bristfällig i relation till staden. Landsbygden 

”görs” till en plats där det inte ska investeras, exempelvis när en eventuellt kraftig ökning av 

barn i skolålder på landsbygden i Sundsvall ska lösas med en ny skola i en av centralortens 

stadsdelar. Som kontrast har en skola i centralorten byggts ut så att den har en överkapacitet 

vilket enkelt löses med en tillfällig förskola, staden görs då till en plats för framtiden där det 

kommer att behövas mer lokaler. Samma framtidstro konstrueras när Piteå ska byggas ut och 

förtätas vilket förväntas ge en ökad inflyttning. Det finns helt enkelt en förväntan och en tro 

på att det kommer att ske en inflyttning. Detta är en stor skillnad mot förväntningarna som 

skrivs fram i relation till en ny vindkraftsetablering i Piteås västra kommundel, där tros inte 

området allra närmast etableringen gynnas eftersom det har problem att behålla sin 

befolkning. Det gör landsbygden till en plats som avfolkas och där trenden inte kan vända.  

Landsbygden görs till beroende på många olika sätt, den är beroende av den urbana kärnan för 

samhällsservice, den är beroende av en skola för att vara attraktiv och den är beroende av 

andra urbana kärnor för att bli attraktiv. Kommundelen nära Luleå är attraktiv i Piteå för att 

den är på pendlingsavstånd till den urbana kärnan Luleå som dessutom är större än Piteås 

centralort. Kommundelen är inte attraktiv i sig. Landsbygden utanför Sundsvalls centralort är 

beroende av de serviceorter som kommunen valt ut, vilka bidrar till en slags centrum-

periferiförhållande i miniatyrversion.  

Undersökningens andra fråga, om att centerpartiets del av den politiska majoriteten kan 

påverka det urbana tolkningsföreträdet, får inte stöd av den genomförda undersökningen. Det 

finns inga tydliga indikationer på att skolstrukturutredningen i Sundsvall på allvar utmanar det 

urbana tolkningsföreträdet, trots att Centerpartiet tillhör de styrande partierna i kommunen. 
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Snarare utmanas det kanske mer i utredningen från Piteå kommun. Det kan dock tänkas att 

detta hade varit synligt om senare delar av skolstrukturförändringsprocessen hade varit 

föremål för studien. Detta då utredningarna inte görs av politikerna utan av tjänstemän. När 

det väl ska beslutas om förslaget kan Centerpartiets närvaro kanske ha påverkat det urbana 

tolkningsföreträdet i högre grad. Detta hade varit ett intressant grepp för att undersöka 

sambandet mellan Centerpartiets makt och att landsbygdsskolor i en mindre utsträckning blir 

föremål för nedläggningar. Ett annat intressant problem att undersöka i relation till resultatet 

från uppsatsen är huruvida ett urbant tolkningsföreträde kan påverka utfallet i processen. Det 

vill säga, leder ett starkt urbant tolkningsföreträde till att fler landsbygdsskolor läggs ned? 

Denna uppsats visar på hur ett urbant tolkningsföreträde syns i kommunens utredningar vid 

skolstrukturförändringar, dessa uttryck för ett urbant tolkningsföreträde kan troligen 

återfinnas i andra kommunala utredningar som på något sätt berör frågor där 

landsbygdsdimensionen är en del. Generaliseringar av undersökningar med strategiskt urval 

kan göras på flera olika sätt men dels genom att generalisera till mer abstrakt fenomen, 

exempelvis olika typer av uttryck för ett urbant tolkningsföreträde. Det innebär inte att en kan 

uttala sig om frekvenser av uttrycken utan bara om att de förekommer och har empiriskt 

stöd.93 Med utgångspunkt i enbart denna uppsats kan inte särskilt stora generaliseringsanspråk 

göras, dock kan de olika exempel på hur ett urbant tolkningsföreträde kan synas generaliseras. 

Uppsatsen kan inte kartlägga alla möjliga uttryck för ett urbant tolkningsföreträde men de 

uttryck som presenteras har stöd av tidigare forskning och bör kunna användas för framtida 

forskningsinsatser på fältet.  

Uppsatsen bidrar med fler exempel på hur det urbana tolkningsföreträdet kan framträda och 

med insikter om hur det kan se ut på den kommunala nivån, en nivå som inte undersökts 

särskilt mycket tidigare. Den kommunala nivån är viktig i detta sammanhang då kommunen 

står för mycket av samhällsservicen som ofta är den brännande punkten för boende utanför 

centralorterna i Sverige. Resultaten av denna studie går i linje med de resultat som Rönnblom 

presenterat, ett urbant tolkningsföreträde finns och är nödvändigt att undersöka. Det tar sig i 

uttryck i hur landsbygden görs till en plats där det inte ska investeras, medan staden är en 

plats för framtidstro och investeringar. Landsbygden görs till beroende och ett problem. I 

likhet med Rönnbloms resultat visar uppsatsen också att ett ”neutralt” språk med tystnader 

bidrar till att förstärka ett urbant tolkningsföreträde. För att utmana det urbana 

 
93 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängerud, Metodpraktikan, s. 166-167 
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tolkningsföreträdet i dessa utredningar hade det krävts att både stad och lands utmaningar 

benämndes och att beslut om att satsa i centralorten hade motiverats explicit. Andra lösningar 

istället för exempelvis Sundsvalls serviceorter hade också kunnat bidra till att utmana det 

urbana tolkningsföreträdet. På så sätt hade inte stadens rum gjorts till det normerande.  

 Vad gäller frågan om Centerpartiets betydelse för ett utmanande av det urbana 

tolkningsföreträdet ger denna uppsats ett förslag om fortsatta studier av orsaksmekanismen 

mellan Centerpartiet i styrande position och färre nedlagda landsbygdsskolor.  
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