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Abstract
Sweden is one of the countries of Europe that has the fastest rate of urbanization and The
Swedish National Audit Office recognizes a risk of an increased polarization between urban
and rural areas. This study examines what perceptions of city and country that are dominating
the Swedish planning landscape. The study is based on a discourse analysis of the Regional
development strategy of Västerbotten, interviews with officials at rural municipalities and a
theoretical framework concerning the relationship between city and country. The results
suggest that a market liberal discourse is dominating the Swedish planning practice, but it is
also argued that a Keynesian discourse is traceable among the informants. A part from a
market liberal discourse the regional development strategy of Västerbotten is also reproducing
an unequal balance of power where the city is superior to the countryside. The officials at the
municipality are not reproducing this power relation to the same extent, but are associating
sustainability with the preconditions of the city. The thesis is concluded with some suggestion
on how the regional planning can be developed to promote good living conditions in the rural
municipalities and in long term a reduced polarization between urban and rural areas.
English title: Regional planning from a rural perspective: A discourse analysis of how
countryside is perceived in relation to the city in the planning practice of Västerbotten.
Keywords: Rural areas, Regional development, Comprehensive planning, Urbanization,
Västerbotten, Discourse analysis

Sammanfattning
Sverige är ett av de länder i Europa som har snabbast urbaniseringstakt och Riksrevisionen
varnar för en ökad polarisering mellan stad och land. I denna uppsats undersöks vilka
föreställningar om stad och landsbygd som finns i det svenska planeringslandskapet. Detta
görs med hjälp av en diskursanalys av Västerbottens regionala utvecklingsstrategi, intervjuer
med kommuntjänstemän på Västerbottens landsbygdskommuner och ett teoretiskt ramverk
som berör relationen mellan stad och land. Resultatet visar att den marknadsliberala diskursen
är dominerande i det svenska planeringslandskapet, men att finns tydliga spår av en
keynesiansk diskurs hos kommuntjänstemännen. Förutom en marknadsliberal diskurs
reproducerar Västerbottens RUS även ett ojämlikt maktförhållande mellan stad och landsbygd
där det urbana har företräde. Kommuntjänstemännen beskriver i mindre grad staden som
överordnad, men däremot förknippar de ofta begreppet hållbarhet med stadens förutsättningar
att uppnå målet. I uppsatsens avslutning identifieras ett antal områden där det regionala
utvecklingsarbetet kan utvecklas för att verka för goda livsvillkor i länets landsbygdskommuner och på sikt minska polariseringen mellan stad och land.
Nyckelord: Landsbygd, Regional utveckling, Översiktsplanering, Urbanisering, Västerbotten,
Diskursanalys
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1

Inledning

De senaste decennierna har Sverige, liksom många andra länder, präglats av stora
förändringar i befolkningens geografiska fördelning. Sverige är ett av de EU-länder som har
snabbast urbaniseringstakt och ungefär hälften av Sveriges kommuner har, mellan 1984 och
2014, minskat i befolkning (Syssner, 2014). I Västerbotten har tretton av femton kommuner
haft en befolkningsminskning under dessa tjugo år och åtta kommuner har idag färre än 6000
invånare (SCB, 2014). Samtidigt sker en dramatisk befolkningstillväxt i landet större städer
och Riksrevisionen klassar en ökad polarisering mellan stad och land som ett av Sveriges tolv
största riskområden:
”Skillnader i demografiska, ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar inom landet skapar
risk för en ökad polarisering mellan stad och land som kan leda till att principer om likvärdighet
utmanas. Det tryck som den snabba urbaniseringen ställer på staten och ansvariga myndigheter att
bygga kapacitet för att ta hand om konsekvenser av befolkningsomflyttningen är ytterligare en
fråga av vikt inom riskområdet.” (Riksrevisionen, 2014, s.13.)

Urbaniseringen utgör dessutom en av de fem stora samhällsutmaningar som finns
identifierade i den Nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014- 2020
(Näringsdepartementet, 2014). I Sverige används andelen invånare som bor i tätort som ett
mått på urbaniseringraden, men enligt Westlund (2012) sker en stor del av urbaniseringen i
dagens Sverige från mindre städer och tätorter till de större städerna. Samtidigt ökar
befolkningen i den stadsnära landsbygden.
Det senaste året har landsbygdens relation till staden kommit att uppmärksammas allt mer,
men avfolkning i Sveriges glesare delar i kombination med en stark befolkningstillväxt i
storstadsregionerna är inget nytt fenomen. Stad och landsbygd har alltid levt i symbios, men i
samband med industrialiseringen i mitten av 1800-talet förstärktes såväl förbindelserna som
konflikterna dem emellan. Sedan dess har det också pågått en urbanisering i varierande form
och styrka. Migrationens drivkrafter och politikens sätt att bemöta urbaniseringen och dess
konsekvenser har dock varierat över tiden (Isacson, 2008).
I den regionala utvecklingsplaneringen hanteras både stads- och landsbygdskommuner och
utvecklingsstrategierna ska utgöra en vision och strategi för hela länet. Målen med
strategierna är att skapa attraktivitet, hållbarhet och goda livsvillkor i regionen. I Sverige har
dock den regionala planeringsnivån, traditionellt sett, varit svag med såväl knappa
ekonomiska resurser som svagt beslutsfattande. Samtidigt har det funnits en stark stat med
länsstyrelsen som statens förlängda arm och en stark kommunal nivå. Detta har inte minst
varit tydligt i planeringssammanhang där kommunernas planmonopol har gett dem
beslutanderätt över markanvändning och bebyggelseutveckling. De aktörer som har det
regionala utvecklingsansvaret är därför beroende av kommuner och andra aktörer för att
uppnå reell handlingskraft.
Idag förespråkas emellertid en regional nivå med förstärkt planerings- och tillväxtansvar av
såväl EU som nationella aktörer (Näringsdepartementet, 2014). Detta har tagits i uttryck
genom att EU:s satsar en tredjedel av sin budget på regional sammanhållningspolitik. Bland
annat genom den territoriella agendan som förespråkar en flerkärnig regional utveckling med
starka stadsnätverk och regionala klusterbildningar (Näringsdepartementet, 2007). Behovet av
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ett regionalt perspektiv på den rumsliga planering motiveras med att arbetsmarkander växer
och flätas samman när människors dagliga resemönster allt oftare korsar kommun- och
länsgränser. Att mindre kommuner saknar både resurser och kompetens att utföra
obligatoriska kommunala åtaganden används också som skäl (Ansvarskommittén, 2007;
Boverket; 2011; Cars & Engström, 2008). Under 2011 förnyades plan- och bygglagen och
detta innebar bland annat ett krav på kommunerna att beakta regionala mål, planer och
program i sin översiktsplanering (SFS 2010:900). Detta kan betraktas som ett litet steg mot en
förstärkt regional planeringsnivå. Forskningen kring hur den regionala utvecklingsplaneringen
påverkar och kan komma att påverka landsbygden är dock undermålig.
Tidigare forskning vittnar om att det i regionala och nationella policydokument finns ett
urbant tolkningsföreträde som reproducerar en obalanserad maktordning mellan stad och
landsbygd där staden är överordnad (Rönnblom, 2014; Kärrbäck, 2014). Det finns även kritik
mot ett ensidigt fokus på staden som den enda katalysatorn för hållbar utveckling (Hornborg,
2015; Wollin Elhouar, 2015). Att språket, hur vi talar om världen, påverkar samhället är en
viktig utgångspunkt för denna uppsats. Hur stad och landsbygd beskrivs och värderas är, med
andra ord, avgörande för vilka åtgärder som sätts in vilket i sin tur får konsekvenser för
samhällsutvecklingens riktning (Rönnblom, 2014).

Syftet med denna uppsats är att spåra vilka föreställningar om stad och land som finns i det
svenska planeringslandskapet samt att undersöka hur det regionala utvecklingsarbetet kan
verka för goda och hållbara livsvillkor i svenska landsbygdskommuner. För att ta reda på
detta används fallet Västerbotten.

Frågeställningar:

1. Hur beskrivs och konstrueras landsbygden (i förhållande till staden) i Västerbottens
regionala utvecklingsstrategi?

2. Hur förhåller sig landsbygdskommunernas egna problem- och lösningsformuleringar till
de som tillskrivs dem i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi?

3. Hur skulle det regionala program- och strategiarbetet kunna utvecklas för att verka för
goda livsvillkor i Västerbottens landsbygdskommuner?
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1.1 Definition av begreppet landsbygd
Det finns ingen bestämd definition av landsbygd, varken i Sverige eller internationellt. På
statistiska centralbyrån kategoriseras allt som inte definieras som tätort som landsbygd.
Amcoff (2008) förespråkar istället att landsbygd ska avse de områden som är lokaliserade
bortom pendlingsavstånd från de större städerna. Westholm (2008) menar att en gemensam
och bestämd definition av landsbygd varken är möjlig eller önskvärd då detta skulle begränsa
såväl forskning som politik. Detta eftersom de flesta människor har en relation till
landsbygden och därmed en uppfattning om dess betydelse. Därtill skiljer sig tolkningen av
landsbygdsbegreppet mellan såväl individer som länder och regioner.
I denna uppsats anpassas definitionen till de särskilda förutsättningar som råder i Västerbotten
och samma definition som finns i länets regionala genomförandestrategi för
landsbygdsprogrammet används. Det innebär att hela länet förutom Umeå och Skellefteås
tätorter betraktas som landsbygd (Länsstyrelsen, 2006).
I uppsatsen används även begreppet landsbygdskommun. Jordbruksverket delar upp Sveriges
kommuner i de fyra regiontyperna storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles
landsbygd. Storstadskommuner finns endast i Stockholm, Göteborg och Malmö,
stadskommuner har en minsta befolkning på 30 000 alternativt en tätort med minst 25 000
invånare, landsbygdskommuner uppnår ej kraven för stadskommun och har en
befolkningstäthet på minst fem invånare per km2. Den återstående kommunkategorin är glesa
landsbygdskommuner, vilka har en befolkning under fem invånare per km2. I denna studie
valdes de kommuner som klassas som Gles landsbygd ut (Jordbruksverket, 2015). I uppsatsen
benämns dock dessa som enbart landsbygdskommuner.

1.2 Disposition
I uppsatsens inledande kapitel presenteras forskningsproblem, syfte, frågeställningar samt en
definition av begreppet landsbygd. Därefter redogörs för den vetenskapsteoretiska grund och
de metoder som studien bygger på. I det tredje kapitlet presenteras det teoretiska ramverket
samt tidigare relevant forskning. I kapitlet ”Fallet Västerbotten” beskrivs Västerbottens
förutsättningar följt av den empiriska redogörelsen av data från intervjuer och diskursanalys
av RUS. Det empiriska materialet läggs fram utan någon närmare analys för att ge läsaren
möjlighet att göra sina egna tolkningar. I det femte kapitlet analyseras sedan det empiriska
materialet utifrån det teoretiska ramverket och Faircloughs modell för diskursanalys.
Avslutningsvis knyts uppsatsen ihop genom att frågorna besvaras följt av en avslutande
diskussion med förslag på vidare forskning.
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2

Metod och vetenskapsteori

2.1 Diskursanalys
2.1.1

Diskursanalysens filosofiska premisser

För att få förståelse för hur landsbygd beskrivs och konstrueras i det svenska
planeringslandskapet utförs inom fallet Västerbotten en diskursanalys på Västerbottens RUS.
Diskursanalys kan se ut och användas på flera olika sätt. De flesta skriver dock under på att en
diskurs kan beskrivas som ”..ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av
världen)” (Jörgensen & Philips, s.7., 2000). Inom det diskursanalytiska fältet står det också
klart att vårt sätt att tala om världen spelar en aktiv roll i att skapa, forma och förändra vår
omvärld, våra identiteter och sociala relationer. Med andra ord så skapas och upprätthålls
diskurser genom tal, text och bild vilka därmed inte fungerar som en neutral representation av
verkligheten (Denscombe, 2009). För att använda en diskursanalys är det nödvändigt att
förhålla sig till ett antal filosofiska premisser.
Socialkonstruktionism är ett samlingsnamn för ett antal nyare teorier om kultur och samhälle
med skiftande angreppsätt. Burr (2003) har dock identifierat några premisser som binder ihop
fältet. För det första finns en kritisk inställning till självklar kunskap. Det finns ingen objektiv
sanning och det vi kallar kunskap är en produkt av sociala processer och social interaktion. I
denna bestämda världsbild blir vissa handlingar otänkbara samtidigt som andra handlingar
anses vara helt självklara. Vår konstruktion av världen får därmed konkreta sociala
konsekvenser (Burr, 2003). Social-konstruktionismen har sina rötter i poststrukturialismen
vars premisser också har varit med och byggt upp det diskursanalytiska fältet. Språket är,
enligt poststrukturialismen, strukturerat i olika diskurser med skiftande betydelser. Dessa
diskursiva mönster reproduceras och förändras sedan i diskursiva praktiker, vilka kan
identifieras i konkreta kontexter där språket utspelas.
De filosofiska tankegångarna har funnits länge, men det var genom Michel Foucault som
själva diskursanalysen vaknade till liv. Han utvecklade inte bara teori och begrepp utan gjorde
också ett antal empiriska undersökningar. Så gott som alla diskursanalytiska inriktningar
förhåller sig, på något sätt, till Focault. Liksom socialkonstuktionismen ser Focault på sanning
som en diskursiv konstruktion där olika kunskapsregimer avgör vad som är sant och falskt
och vilka handlingar som är otänkbara. Diskurser sätter gränser för vad som ger mening och
är förhållandevis regelbundna i sin karaktär. Detta skriver de flesta diskursanalytiska
inriktningarna under på, men däremot ifrågasätts Focaults monologism med en tydlig
kunskapsregim. Enligt exempelvis den kritiska diskursanalysen, som används i denna studie,
existerar istället flera diskurser parallellt vilka alla kämpar om rätten att få avgöra vad som är
sant och falskt. Ibland uppnår en diskurs hegemoni som är ett annat ord för herravälde. I
hegemonin låses språkets betydelse fast och upplevs av många som en ofrånkomlig sanning
(Jörgensen & Philips, 2000).
Focault ser på makt som både begränsande och produktiv, ett synsätt som har fått genomslag
hos många diskursanalytiska inriktningar. Han menar att makt skapar och formar vår sociala
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omvärld samt avgör på vilka sätt som omvärlden kan benämnas samt vilka omnämnanden
som är helt uteslutna. Enligt Focault skapar diskurserna både de subjekt vi är och de objekt vi
kan veta något om. Detta är också en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i denna uppsats.
Subjektet ses inte som en oberoende och självständig enhet utan som ett medium för kulturen
med dess språk och detta gäller även för forskaren själv (Jörgensen & Philips, s.20, 2000).
En vanlig missuppfattning är att diskursanalysen syftar till att komma bakom diskurserna för
att utläsa vad människor egentligen menar. Så är inte fallet eftersom det i de filosofiska
utgångspunkterna är tydligt att verkligheten och den objektiva sanningen är onåbar. Istället för
att fråga sig vad som är sant eller falskt bör forskaren analysera de sanningseffekter som
konstrueras genom diskursiva processer, leta efter mönster i yttranden och identifiera
potentiella sociala konsekvenser av detta (Jörgensen & Philips, 2000).

2.1.2

Kritisk diskursanalys

I den kritiska diskursanalysen undersöks relationen mellan diskursiva praktiker och den
sociala och kulturella utvecklingen, men metoderna för att undersöka detta kan se olika ut. I
denna studie används huvudsakligen ett angreppsätt utvecklat av Fairclough. Han skiljer på
diskursiva praktiker och sociala praktiker. Diskursiva praktiker är exempelvis textproduktion
och textkonsumtion i vilka social och kulturell reproduktion och förändring sker. Sociala
praktiker kan exempelvis utgöras av ekonomiska logiker och institutionaliseringar för
bestämda former av socialt handlande (t.ex. vid politik- och myndighetsutövning). De sociala
praktikerna innehåller dock diskursiva element. Fairclough skiljer på diskursiva och ickediskursiva element, men skiljelinjen mellan dem är svår att dra. I denna uppsats är
utgångspunkten istället att alla element är mer eller mindre diskursiva. Jörgensens & Philips
(2000) råd följs och här skiljs istället på diskurs och bredare utvecklingsdrag som utgör
bakgrund för analysen tillsammans med det empiriska materialets konkreta diskursiva praktik.
Till skillnad från poststrukturalismen, där diskursen enbart är konstituerande, är diskursen
enligt Fairclough både konstituerande och konstituerad av sociala praktiker. Han beskriver
förhållandet mellan diskursiva praktiker och sociala praktiker som dialektiskt, det vill säga
präglat av motsägelser och konflikter.
Även om Fairclough, liksom Focault, ser makten som både produktiv och begränsande lämnar
den kritiska diskursanalysen inte den marxistiska traditionen. Enligt den kritiska
diskursanalysen skapas och reproduceras ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper i
diskursiva praktiker. Själva syftet med den kritiska diskursanalysen är att identifiera, de ofta
dolda, maktrelationer som finns mellan diskurs och samhälle. Särskilt fokus läggs därför på de
så kallade ideologiska diskurserna som bidrar till att upprätthålla eller transformera
maktrelationer som främjar bestämda sociala gruppers intressen. På så sätt ämnar den kritiska
diskursanalysen att bidra till mer jämlika maktförhållanden i diskursiva praktiker, men också i
samhället som helhet. Inom den kritiska diskursanalysen ställer sig ofta forskarna på de
undertryckta samhällsgruppernas sida. Forskare inom angreppssättet uppfattar inte sig själva
som politiskt neutrala eftersom det i sådana fall hade varit svårt att utöva en kamp för social
förändring.
I den kritiska diskursanalysen benämns diskurs med två olika betydelser. Den första
betydelsen handlar om själva utövandet av diskursen, det konstituerande och konstituerade
språkbruket. Detta kommer fortsättningsvis benämnas diskursiva praktiker. Den andra
betydelsen handlar om en bestämd diskurs, ett sätt att tala om och ge betydelse åt upplevelser,
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som kan skiljas från andra diskurser. Sådana kan t.ex. vara en marxistisk diskurs, en nyliberal
diskurs och en feministisk diskurs. Uppsatsens teorikapitel kan, utifrån detta synsätt, ses som
en rad olika och motsägande diskurser som berör relationen mellan stad och land (Jörgensen
& Philips, 2000).

2.1.3

Att välja teoretiskt ramverk

Vid utförandet av en diskursanalys är det nödvändigt att ha ett teoripaket som sätter ramarna
för analysen. Det teoretiska ramverket kan vid en diskursanalys även kallas diskursordning
och består av en samling komplexa och motsägelsefulla diskurser inom samma domän eller
sociala institution. Att identifiera en diskursordning är dock en komplex process som kräver
att forskaren är väl insatt i ämnet. Diskursordningar kan fungera över institutionsgränser och
är alltid under omformning eftersom diskurser är i ständig kamp med andra diskurser. Det är
dessutom svårt att dra gränsen mellan två diskurser. En mottagare kan uppfatta en diskurs som
uppenbar samtidigt som en annan mottagare hittar motsägelser och vill dela upp diskursen i
två. På grund av detta föreslår Jörgensen och Philips (2000, s. 137) att diskurs, till en högra
grad, bör ses som ett analytiskt begrepp, det vill säga en storhet som forskaren lägger över
verkligheten för att rama in sin undersökning. I denna uppsats används den uppsatta
diskursordningen på detta sätt och avgränsas utifrån forskningens syfte.
De utvalda teorierna berör på olika sätt staden och landsbygden i dåtid, nutid och framtid.
Vissa går in i varandra och kan sägas vara del av samma diskurs och mellan andra finns det en
tydlig konflikt. Utifrån den efterforskning som är gjord har det teoretiska ramverket
konstruerats för att ge en så heltäckande bild som möjligt av de diskurser som idag berör stad
och landsbygd och relationen dem emellan. En fullt heltäckande bild är dock omöjlig att
återskapa. Rent praktiskt gick det till på ett sådant sätt att jag först sökte upp och läste
litteratur som berör uppsatsens domän, sedan sorterades litteratur och teorier i grupper med
deras likhet i åtanke, slutligen delades litteraturen in i fem kategorier vilka utgör det teoretiska
ramverket. Övrig litteratur som sågs som relevant för uppsatsens analys hamnade under
kapitlet Tidigare Forskning.
I åtanke bör finnas att ramen är konstruerad utifrån projektets syfte genom mina subjektiva
val. Det finns självklart flera alternativ till det teoretiska ramverk som byggts upp i denna
uppsats. I denna process spelade också min förförståelse en avgörande roll då jag aktivt letade
efter litteratur som skulle kunna tänkas beröra de utsagor som finns i RUS och hos
informanterna. Detta betyder dock inte att de identifierade diskurserna saknar värde. Med
hjälp av denna diskursordning kan jag exempelvis identifiera vad alla diskurser är eniga om,
var specifika diskurser är dominerande, var det pågår strid mellan olika diskurser samt vilka
diskurser som inte kan spåras i det empiriska materialet. Målet är att kartlägga hur omvärlden
skildras genom diskursernas verklighetsbeskrivningar och vilka sociala konsekvenser detta
kan få. Det teoretiska ramverket är ett viktigt verktyg för att urskilja sociala konsekvenser och
alternativa utvecklingar i spelet mellan diskurserna (Jörgensen & Philips, 2000).

2.1.4

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys

Vid analys av det empiriska materialet som utgörs av RUS Västerbotten och insamlad
intervjudata, används Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Den innersta
rutan symboliserar texten (eller språket), den mittersta representerar den diskursiva praktiken,
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det vill säga textproduktionen och textkonsumtionen, och den yttersta rutan symboliserar den
sociala praktiken. Viktigt att ha i åtanke är att en forskare som utför en diskursanalys inte
själv kan ställa sig utanför diskurserna. Den som utför en diskuranalys är också en del av en
diskursiv praktik som inkluderar både textkonsumtion och textproduktion (Jörgensen &
Philips, 2000).
Det första steget i Faircloughs modell är
att titta på textens egenskaper och dess
lingvistiska uppbyggnad (Bergström &
Boréus, 2000). Här studeras exempelvis
ordvalen,
grammatiken,
den
interaktionella kontrollen (förhållandet
mellan talare), hur identiteter konstrueras
och hur metaforer används. I denna del av
analysen tittar forskaren även närmare på
transitivitet och modalitet. Transitiviteten
beskriver hur processer och händelser
förbinds, eller inte förbinds, med subjekt
och objekt. I meningen ”jobb och service
försvinner från landsbygden” utelämnas,
exempelvis, agenten och skeendet
beskrivs som om det vore en naturlag.
Modaliteten analyseras genom att fokus
läggs på talarens grad av instämmande i
en sats. Här analyseras om fenomen och Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för
skeenden beskrivs som en sanning, ”En diskursanalys
växande stad ger spridningseffekter till
resten av regionen” eller med mer försiktighet ”Enligt denna studie kan en växande stad ge
spridningseffekter till resten av regionen”. Att bara analysera texten är dock otillräckligt då
målet med en diskursanalys är att få förståelse för varför texten ser ut som den gör.
I modellens kommande steg ligger fokus på de diskursiva praktikerna och forskaren frågar sig
vilken roll olika diskurser har spelat i textproduktionen och vilka förbindelser som finns
mellan den diskursiva praktiken och samhälleliga processer och strukturer. Språkbruket
analyseras här som en del av diskursordningen där diskurser antingen reproduceras eller
ifrågasätts. Här analyseras också interdiskursiviteten, det vill säga diskursernas närvaro i
texten. Om många olika diskurser kan identifieras i texten är interdiskursiviteten hög vilket
även tyder på att diskursordningen genomgår en förändringsprocess. Om en diskurs däremot
är tydligt dominerande tyder det på att den diskursiva praktiken reproducerar den existerande
diskursordningen (Jörgensen & Philips, 2000). I modellens sista steg analyseras de
identifierade diskursernas bredare sociala praktik. Här kartläggs de sociala och kulturella
stukturer som sätter ramen för den diskursiva praktiken. Forskaren ställer sig exempelvis
följande frågor: Har institutionella eller ekonomiska betingelser påverkat den diskursiva
praktiken? Vilka är den diskursiva praktikens sociala, politiska och ideologiska
konsekvenser? Förstärker och döljer den diskursiva praktiken ojämlika maktförhållanden i
samhället eller ifrågasätts maktpositioner genom att verkligheten framställs på ett nytt sätt? I
diskursanalysen är det minst lika viktigt att titta på det som är frånvarande som på det som
texten faktiskt innehåller (Denscombe, 2009).
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2.2 Fallstudie
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka föreställningar som finns om stad och landsbygd i
det svenska planeringslandskapet samt att ta reda på om och i så fall hur en regional planering
kan verka för att gynna landsbygdskommuner. Syftet är med andra ord att, genom fallet
Västerbotten, belysa generella förhållanden som skulle kunna appliceras även på övriga
regioner i Sverige. Istället för att titta på ett stort antal regionala utvecklingsplaner studeras
Västerbottens RUS i kombination med intervjuer av kommuntjänstemän i regionen. Detta
möjliggör en djupare förståelse av det komplexa fenomen som studien undersöker. Fallstudien
uppmuntrar dessutom till en kombination av metoder, vilket appliceras i denna uppsats
(Denscombe, 2009).
Denna studie formulerades tillsammans med två anställda på Länsstyrelsen i Västerbotten. De
har också bidragit med kontaktuppgifter till informanter, information kring Västerbottens
förutsättningar samt övrig handledning i uppsatsarbetet. Jag har dessutom haft möjligheten att
sitta på Länsstyrelsen och skriva uppsatsen och deltagit på möten och seminarier. Jag har även
varit med på två möten med Region Västerbotten i samband med projektet ”Strukturer för
tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv” som uppsatsen ämnar utgöra underlag för. På så
sätt har jag fått ta del av det Västerbottens planeringslandskap vilket har gett mig en större
förståelse för länet och dess förutsättningar.
Fallet Västerbottens är inte valt på grund av sin generaliserbarhet. Tvärtom så skiljer sig
Västerbottens län från andra län genom att vara större till ytan, ha större andel glesbygd samt
att de två stadskommunerna är lokaliserade i regionens ena kant. Dessa förutsättningar gör
dock fallet särskilt intressant eftersom att relationen mellan stad och landsbygd blir mer
uppenbar i en sådan region. Tretton av femton kommuner i Västerbotten klassas som
landsbygdskommuner och detta faktum gör fallet till den minst sannolika
undersökningsenheten när det exempelvis kommer till att spåra ett urbant tolkningsföreträde.
Om det, även under dessa förhållanden, går att finna belägg för exempelvis ett urbant
tolkningsföreträde får slutsatserna desto större trovärdighet (Denscombe,2009).
Varje fall är unikt, men utgör samtidigt ett exempel i en bredare kategori. Exakt vad studiens
resultat säger om hur stad och land konstrueras i andra regioner är svår att besvara. Inte minst
eftersom att denna studie har en filosofisk utgångspunkt i linje med poststrukturialismen.
Studien ämnar dock inte att ta reda på säkerställda resultat utan snarare att genom
diskursanalysens metoder försöka förklara varför vissa resultat kan uppstå (Denscome, 2009).

2.3 Intervjuer och urval
Liksom fallstudien är intervjun en lämplig metod för att utforska komplexa fenomen. Genom
att diskursanalysen även utförs på intervjuer blir det lättare att identifiera uppfattningar,
känslor och erfarenheter. Det finns också möjlighet att ta del av privilegierad information som
inte går att läsa sig till i ett dokument som Västerbottens RUS. Det bästa hade varit att
intervjua alla kommuner i Västerbotten, men nödvändiga prioriteringar gjorde att uppsatsens
fokus riktades mot landsbygdskommunerna. De kommuner som, enligt jordbruksverkets
definition, klassas som glesa landsbygdskommuner valdes ut som informanter. Lycksele
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valdes dock bort på grund av dess stora storlek i förhållande till de andra utvalda
kommunerna. De nio återstående kommunerna kontaktades och det blev ett bortfall på grund
av uteblivet svar från Åsele kommun. I samråd med länsstyrelsen bestämdes att intervjuerna
skulle ske med kommunernas kontaktpersoner för översiktsplanering samt, om möjligt, även
kommunernas näringslivsstrateg. Detta för att få en bättre helhetsbild av kommunens
uppfattningar, men också för att det framförallt är näringslivsstrategerna som var delaktiga i
processen för framtagandet av RUS. Då uppsatsen dessutom sker inom projektet ”Strukturer
för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv” som ämnar hitta beröringspunkter mellan det
regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering var detta ett passande urval.
Vid fyra av sju intervjutillfällen medverkade även en näringslivsstrateg vid intervjun.
Sammanlagt intervjuades 13 tjänstemän, vid sju intervjutillfällen på kommunerna Bjurholm,
Dorotea, Norsjö, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Vindeln.
Samtliga intervjuer hölls i respektive kommun för att skapa en så bekväm intervjusituation
som möjligt för informanterna (Denscombe, 2009). Jag fick dessutom möjlighet att bekanta
mig med kommunerna genom att gå omkring, fota och vid två tillfällen sova över på
vandrarhem. Intervjuerna i studien var semi-strukturerade vilket innebär att ett antal frågor är
förberedda, men att det finns utrymme för nya spår och fördjupningar beroende på hur
samtalet utvecklas. Jag försökte hålla mig så neutral som möjligt, även om jag är medveten
om att mitt utseende, mitt kön, min bakgrund, mitt språk och andra faktorer oundvikligen
påverkar informanterna. Frågornas formuleringar är också avgörande för det svar som
framkommer och jag gjorde mitt yttersta för att inte ställa ledande frågor eller ge uttryck för
mina egna ståndpunkter. I de fall jag ville ta reda på om informanterna höll med om olika
påståenden refererade jag till sådant som står i RUSen. Intervjuerna spelades in för att sedan
transkriberas. Som transkriberingsmetod användes en enklare version av Gail Jeffersons
system, vilken är vanlig inom diskurspsykologin. Systemet visar på pauser, tysta perioder
samt överlappningar mellan talare och är lämplig vid mindre detaljerade textanalyser
(Jörgensen & Philips, 2000). De citat som presenteras i denna uppsats har transkriberats så
nära originalspråk som möjligt och därmed inte gjorts om från talspråk till skriftspråk. Detta
för att öka transparensen så att uppsatsens mottagare till högsta möjliga mån kan göra sin egen
tolkning av materialet. Talspråkscitat ger dessutom en mer levande känsla.
Sammantaget har en stor mängd data
samlas in och jag har tvingats att göra
Symboler för transkriberingen:
ett urval där det data som är mest
intressant och relevant för uppsatsen
Kort paus
(.)
väljs ut för analys och resterande väljs
bort. Jag väljer helt enkelt hur jag
Längre paus
(0,2)
önskar presentera min studie. När
detta sker är jag själv en del av en
Skratt
(skratt)
diskursiv praktik där jag både
medvetet och omedvetet reproducerar
Bortklippt text eller tal
[…]
och ifrågasätter diskurser. När jag
valde ut data och citat från RUS och
Utbytt ord p.g.a. anonymitetskrav
Kursiv
intervjuer
hade
jag
mina
frågeställningar, det metodologiska
och teoretiska ramverket och intervjufrågorna i åtanke. Jag valde först, på ett generöst sätt, ut
allt som kunde tänkas vara relevant för uppsatsen. Utifrån dessa data identifierade jag sedan
teman att presentera det empiriska materialet i. Därefter sorterades materialet i dessa teman
samtidigt som stora delar gallrades bort.
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När citat från intervjuerna och RUS sätts samman med forskarens egna reflektioner saknar
textmottagaren information om det sammanhang där citatet är urklippt ifrån. Det är därför
viktigt att försöka beskriva sammanhanget så att läsaren får en större möjlighet att följa
förloppet och ifrågasätta slutsatserna.

2.4 Kritik och begränsningar
Första gången jag kom i kontakt med diskursanalysen som metod fick jag också höra att det är
omöjligt att utföra en felfri sådan. Att välja diskursanalys som metod, med andra ord en svår
uppgift och detta är något jag är medveten om. Ett vanligt misstag är att forskaren försöker
komma bakom diskurserna och beskriva ”det verkliga”. Att verkligheten är omöjlig att nå är
dock en av diskursanalysens viktigaste filosofiska premisser. De fenomen som studeras kan
dock kännas verkliga för såväl forskare som mottagare eftersom alla är en del av någon form
av diskursreproduktionen. Jag själv har studerat planering i snart fem år samt varit
yrkesverksam inom branschen. Med andra ord är jag i allra högsta grad en del av den värld
och de diskurser som jag studerar. I högsta möjliga mån försöker jag därför se till att mina
egna värderingar inte överskuggar analysen. I urvalet av teorier var detta särskilt svårt, då jag
med en annan förförståelse och utbildningsbakgrund troligen hade valt andra teorier och
förklaringsmodeller för samma syfte.
Reabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet och till vilken grad samma utfall skulle nås vid
en upprepad undersökning. Kvalitativa studier, såsom diskursanalyser, har generellt sett en
låg reabilitet vilket även gäller denna studie (Bergström & Boréus, 2012). Till skillnad från
exempelvis experiment är det svårt att upprepa en diskursanalys och därmed verifiera
diskursanalysens metoder och fynd (Denscombe, 2009). Syftet med studien är dock inte att
uppnå säkerställda resultat utan att hitta mönster i utsagor och förklara varför de kan uppstå.
På detta sätt kan de sanningseffekter som diskurserna förmedlar ifrågasättas. Uppsatsens
analys och resultat kan ses som en historia om verkligheten, bland många andra (Jörgenssen
& Philips, 2000). För att höja reabiliteten försöker jag vara transparant genom att tydligt
presentera den bakgrund och teori som används samt att möjliggöra för läsaren att följa min
argumentation. På så sätt kan läsaren själv avgöra om de slutsatser som dras är rimliga utifrån
det data som presenteras. Validiteten är ett mått på hur väl det som, enligt syfte och
frågeställningar, skulle mätas faktiskt har mätts. Den kvalitativa intervjun har generellt sätt
hög validitet eftersom data kan kontrolleras både när den samlas in och efteråt. Att i analysen
använda citat från transkribering och RUS ökar dessutom studiens validitet, även om detta
inte heller är helt oproblematiskt (Jörgenssen & Philips, 2000).
Det faktum att jag har suttit på Länsstyrelsen och arbetet på uppdrag av dem har oundvikligen
påverkat studien. Fikadiskussioner och möten kan exempelvis ha påverkat min syn på de olika
kommunerna jag besökte, särskilt då de flesta kommuner var okända för mig före studien.
Eftersom Länsstyrelsen i sin roll har möjligheten att stoppa planer och dela ut ekonomiska
stödmedel är det troligt att informanterna vill hålla sig väl med den myndighet jag, på sätt och
vis, har representerat under mina intervjuer. Det är därför mycket möjligt att informanterna
har anpassat sina svar efter detta vilket minskar studiens reabilitet.
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3

Teoretiskt ramverk

För att läsaren lättare ska kunna följa med i studiens analys har en modell gjorts över
uppsatsens teoretiska ramverk. Ramverket är uppdelat i fem kategorier som beskriver olika
sätt att se på stad och landbygd. Utifrån läst litteratur inom uppsatsens domän identifierades
tre skilda diskurser i form av de tre perspektiven vid triangeln och två olika målbilder för en
hållbar framtid.
Perspektiv i triangeln skiljer sig från varandra i sin karaktär. Det keynesianska perspektivet
beskrivs framförallt som ett tillvägagångsätt för att möta landsbygdens utmaningar. Det
marknadsliberala perspektivet och det marxistiska perspektivet förklarar den geografiska
utvecklingen som råder på liknande sätt, men uppmuntrar skilda tillvägagångsätt för att möta
denna utveckling. Kategorierna har kopplingar till keynesiansk, marknadsliberal och
marxistisk teori, men jag kallar dem perspektiv eftersom jag enbart beskriver en liten del (som
berör stad och land) samt en tolkning av dessa breda och historiskt viktiga teorier.
De två övre kategorierna på skalan utgör istället två skilda målbilder för ett hållbart samhälle.
Eftersom hållbarhet är en målsättning på allt från EU-nivå till lokal nivå används dessa skilda
målbilder för att kunna analysera vilka attribut begreppet inbegriper i dagens
planeringslandskap. Det teoretiska ramverket är utformat efter projekts syfte och kan likställas
med en diskursordning där de olika kategorierna utgör varsin diskurs. Mer om detta går att
läsa i metodkapitlet under ”Att välja teoretiskt ramverk”.

Figur 2. Modell av uppsatsens teoretiska ramverk
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3.1 Keynesianskt perspektiv
Mellan 1960 och 1980 var den svenska regionalpolitiken starkt influerad av den keynesianska
ekonomiska teorin som lanserades 1936 av John Maynard Keynes. I teorin finns idéer kring
hur ett statlig ingripande i finansmarknaden, som reglerar priser och efterfrågan, gynnar
industrin. Genom denna statliga stabiliseringspolitik uppnås inte bara ett maximalt
resursutnyttjande i ekonomin, utan också en ökad levnadsstandard och välfärd för merparten
av befolkningen. Angreppsättet ska, på så sätt, tjäna både allmänhetens och industrin intresse,
men går däremot på tvärs med bank- och finansvärldens intresse att fritt kunna investera där
den högsta avkastningen nås (Clarke, 1988).

3.1.1

Sveriges regionalpolitik 60- och 70-tal

I början av 60-talet beslutade regeringen om en femårig försöksverksamhet av aktiv
lokaliseringspolitik. Det tydlig definierade problemet var den stora utflyttningen från
skogslänen, men i synnerhet från Norrland. Orsaken var en minskad sysselsättning inom
råvarubaserad industri såsom jord- och skogsbruk samt en, på dessa platser, otillräcklig
sysselsättningsökning inom den moderna tillverkningsindustrin. Lokaliseringspolitiken
stimulerade omlokaliseringar av industrier från landets expansiva delar till särskilt utsatta
regioner. Det var dock inte aktuellt att aktivt försöka begränsa urbaniseringen då denna tid
präglades av stor framtidsoptimism där ett likhetstecken sattes mellan tillväxt och välfärd.
Insatserna koncentrerades till några orter i stödområdet för att bygga upp expansiva
industriella centrum som förväntades öka sysselsättningen. Utvärderingen av
försöksverksamheten visade att sysselsättningen ökat genom att ett begränsat antal företag
hade lokaliserat verksamheter till stödområdet. Däremot fortsatte befolkningsminskningen
och den minskade sysselsättningen inom jord- och skogsbruk, vilket resulterade i att de
politiska ambitionerna uppgraderades (Tillväxtanalys, 2012).
Lokaliseringspolitiken blev regionalpolitik och skulle nu styra den ekonomiska utvecklingen
för att åstadkomma en regional balans där det stigande välståndet fördelades över geografin
på ett jämlikt och rättvist sätt. Det talades inte längre om ”Det ekonomiska framåtskridandet”
och tilltron till politikens möjligheter att styra samhällsutvecklingen var mycket hög. Efter
några år startades en försöksverksamhet där statliga industricentrum lokaliserades i det inre
stödområdet för att öka de utvalda orternas attraktivitet. Kort därefter startades även ett
transportstöd som motiverades med att företagens transportkostnader kunde vara dubbelt så
höga i stödområdet jämfört med i södra Sverige. Ju länge norr ut företaget låg, desto högre var
transportkostnaden och desto mer stöd beviljades (Tillväxtanalys, 2012).
I slutet av 60-talet får länsstyrelserna ett planeringsuppdrag där de ska ta fram beslutsunderlag
för att staten på ett rättvist sätt ska kunna fördela offentliga investeringar mellan länen. I detta
arbete togs ortsklassificeringar fram som låg till grund för den omlokalisering av
verksamheter från storstadsregioner till storstadsalternativ som senare skedde. Till skillnad
från lokaliseringspolitiken var det problem som skulle åträttas nu mindre tydligt.
Regionalpolitiken genomgick en omvandling mot en visionsbaserad välfärdspolitik där det
regionalpolitiska målet var att människor i alla delar av landet skulle få ta del av den
materiella, sociala och kulturella välfärden så långt som möjligt. Tilltron till styrning och
planering var fortfarande stor och i slutet av år 1970 omlokaliserades statliga verksamheter
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från Stockholm till de identifierade storstadsalternativen. Kort därefter kommer den
marknadsliberala vändningen. I en tid av svag tillväxt flyttas fokus från insatser såsom
regional omfördelning till tillväxtfrämjande insatser som ska skapa ny produktion och
nyföretagande i såväl stödområdet som på andra platser. Den keynesianska diskurs som
präglade Sverige under dessa år kom dock att bli avgörande för såväl samhällsutveckling som
uppfattningar kring stad och landsbygd (Tillväxtanalys, 2012).

3.2 Marknadsliberalt perspektiv
Marknadsliberalism kan beskrivas som ett politiskt ramverk av teorier och metoder som
förespråkar en styrning präglad av marknadsfrämjande åtgärder. Den utgår från Adam Smiths
ekonomiska teori som utvecklades under 1700-talet och lade grunden för både den industriella
revolutionen och den fria marknaden. Enligt teorin bör egendom och ekonomisk makt
kontrolleras av företag eller enskilda individer (Skousen, 2007). Den brittiska politikern
Thatcher och den amerikanska politikern Reagan kom sedan att utveckla dessa idéer.
Marknadsliberalismen förespråkar avregleringar och privatiseringar med argumentet att
marknaden på det mest lämpliga sättet kan organisera den ekonomiska aktiviteten i en värld
av globaliserad produktion och konsumtion. Enligt teorin bör statliga ingripanden minimeras
till förmån för en fri marknad som värnar om individers valfrihet. Enligt den marknadsliberala
teorin säkrar konkurrensen på marknaden dessutom både kvalitet och effektivitet i samhällets
välfärd (Larner, 2000). Begreppet nyliberalism använd också i denna uppsats och ligger
teoretiskt sett nära marknadsliberalismen.

3.2.1

Krugmans ”Nya ekonomiska geografi”

I Krugmans teori om den ”Nya ekonomiska geografin” analyseras produktionens lokalisering
i rummet (Krugman, 1996). I slutet av 80-talet, när teorin togs fram, tog det
makroekonomiska fältet dålig hänsyn till rumsliga aspekter, men den ”Nya ekonomiska
geografin” visade då att en rad platsbundna faktorer är helt avgörande för den ekonomiska
tillväxten. Gränsen mellan den nationella och regionala ekonomin hade vid denna tid börjat
suddas ut och Krugman (1996) visade med hjälp av en tvåregionsmodell att samspelet mellan
avkastning, transportkostnader och efterfrågan är förklaringen till en ojämlik regional
utveckling där den ekonomiska aktiviteten tenderar att koncentreras till ett eller flera centrum.
Om det ger tillräckliga stordriftsföredelar väljer producenter att serva marknaden från en enda
plats och för att minimera transportkostnaderna väljs den plats med störst lokal efterfrågan.
Detta är oftast den plats där andra tillverkare också har valt att slå sig ner. Den ekonomiska
aktiviteten koncentreras och de regioner som haft försprång i produktionen drar till sig
industrier från regioner med mindre gynnsamma förhållanden. Med dagens minskande
transportkostnader väger fördelen att vara i närheten av andra producenter tyngst och
produktionen fortsätter att vara koncentrerad även om de primära produkterna flyttas till andra
regioner (Krugman, 1996). Koncentreringen, men också urbaniseringen blir på detta sätt en av
de viktigaste faktorerna för en ökad ekonomisk tillväxt. Den positiva relationen mellan
urbanisering och tillväxt förklaras med agglomerationsfördelar (Klaesson & Petterson, 2009).
Detta är också anledningen till att koncentrationen fortsätter trots ny teknik som möjliggör
distanslösningar. Rådande ekonomiska strukturer, kräver närhet, starka koncentrationer och
personliga möten. Servicesektorn, som växer sig allt starkare idag utgör merparten av
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västvärldens och Sveriges jobb, är en av anledningarna till detta (Westlund, 2012). Denna
sektor riktar sig till producenter och konsumenter och behöver därför tillgång till en stor
befolkning med stor köpkraft. Enligt Krugman och hans förespråkare flyttar inte människorna
till staden för att jobben dyker upp där. Tvärtom, så är urbaniseringen anledningen till att en
kunskapsekonomi med ett ökat antal servicejobb har växt fram. (Klaesson & Petterson, 2009).

3.2.2

Städer som tillväxtpooler

Med en ökad koncentrering av den ekonomiska aktiviteten får stora städer rollen som motorer
för hela nationers välfärd och tillväxt (Klaeson & Petterson, 2009), men vad händer med
perifera regioner och landbygd? Enligt en studie av Klaeson & Petterson (2009) kan
landsbygd och mindre orter i Sverige bibehålla en positiv befolkningsutveckling, förutsatt att
de har tillgång till en stad med minst 25000 invånare. Andra studier är inne på samma spår.
Westlund (2012) menar att det enda sättet att stärka landsbygden är att öka storleken på den
lokala arbetsmarknaden (regionförstoring), exempelvis genom kollektivtrafiksatsningar.
Inom regionalpolitiken har det länge funnits en tro på städers och regioners möjlighet att ge
spridningseffekter till sin omgivning. Dessa idéer bygger bland annat på Myrdals modell över
kumulativ tillväxt som togs fram på 50-talet. Enligt Myrdal (1957) fördelar sig ekonomisk
tillväxt ojämnt mellan regioner eftersom att somliga har initiala fördelar som attraherar
företag. Fördelarna förstärks med tiden i ett kumulativt tillväxtförlopp vilket förstärker de
regionala obalanserna ytterligare. Myrdal fokuserar på hur den svaga regionen kan stärkas
genom att stora och dynamiska företag lokaliseras till den ”starka orten” i den svaga regionen.
Detta förväntas öka efterfrågan på högutbildade, öka konsumtionen, gynna serviceföretag,
attrahera nya företag och på sikt öka skatteunderlaget som kan investeras i exempelvis
infrastruktur och offentlig service (Myrdal, 1957). När denna process väl satt igång kan en
kumulativ tillväxt ske även här. Denna tillväxtprocess kan sedan resultera i så kallade
”spridningseffekter” vilket innebär att företagen i kärnan börjar efterfråga tjänster och varor
från företag i hela regionen. På så sätt sprids inte bara ekonomisk aktivitet utan också
kunskap, idéer och tankesätt som kan bryta etablerade referensramar. En annan rumslig effekt
av tillväxtprocessen är dock baksugseffekter vilket innebär att tillväxtpolen utarmar sin
omgivning på resurser genom att attrahera unga och utbildade. Koncentrationen av
investeringskapital försvårar på så sätt för företag i resten av regionen. Enligt Myrdal är
baksugseffekterna tydligast i det korta tidsperspektivet. På lång sikt tenderar
spridningseffekterna att övervinna baksugseffekterna. Den första delen av Myrdals modell
som innebär att lokalisera starka företag till pooler i den svaga regionen påminner om en
regionalpolitik i Keynesiansk anda, men den senare delen om spridningseffekter används
också i kombination med mer marknadsliberala argument i dagens praktiska regionalpolitik
(Stockholms läns landsting, 2013; Region Västerbotten, 2013).
Resultaten av en regionalpolitik i enlighet med Myrdals modell har varit blandade, men enligt
Jonsson (2013) har de sällan motsvarat förväntningarna. Istället har baksugseffekterna visat
sig övervinna spridningseffekterna och därigenom förstärkt den regionala obalansen. Jonsson
menar bland annat att sådana satsningar i Umeå och Luleå har förstärkt en polariserad
utveckling mellan kust- och inlandskommunerna i Västerbotten och Norrbottens län. Enligt
Westlund (2012) så hjälper det inte att ovanifrån göra satsningar på orter som ligger utanför
städers arbetsmarknadsregioner eftersom att sådana satsningar inte kan bryta den starka
urbaniseringstrenden. Ytterst perifera orter och landsbygd har, enligt Westlund (2012) enbart
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en återstående möjlighet, egna överlevnadsinitiativ som t.ex. etablerande av nya
utbytesrelationer mellan stad och landsbygd

3.2.3

Centrum- periferi teorin

Botteril m.fl. (2000) drar en tydlig skiljelinje mellan centrum och periferi och beskriver dem
båda som motsatser. I denna uppsats representerar centrum och periferi stad och landbygd,
men begreppen kan även appliceras på andra geografier, såsom regioner och länder. Även om
skillnaden mellan centrum och periferi framförallt är av rumslig karaktär finns det även
väsentliga sociala och ekonomiska skillnader (se Tabell 1.). Botteril m.fl. (2000) nämner att
det finns en risk för förenkling, men beskriver ändå relationen med följande citat:
“..the archetypal core location enjoys a high level of economic vitality, generally measured in
terms of the value of the goods and services produced. It is metropolitan in character, and its
residents enjoy a good standard of living and a vibrant lifestyle. The periphery, on the other hand,
is characterised by relatively low levels of economic activity. Population is sparser, reflecting the
greater reliance on agriculture and allied rural industries. There is often a long tradition of outmigration to more favoured areas. Infrastructure and social amenities tend to be poorer.” (Botteril
m.fl., 2000, s. 8)

Perifera platsers största nackdel är dess avlägsenhet från marknaden. Dagens näringsliv
präglas av konkurrens och därför väljer varken service- eller tillverkningsindustrin att
lokalisera sig till periferin, framförallt på grund av bristen på konsumenter och socialt kapital,
men också på grund av transportkostnader. Enligt Botteril m.fl. (2000) tenderar
migrationsflöden att gå från periferin till kärnan och ofta består dessa flöden av den unga,
aktiva och talangfulla delen av befolkningen. Periferin får i denna process en viktig roll som
turistdestination för de som efterfrågar avskildhet samt vackra och pittoreska miljöer.
Periferi

Centrum


Stark ekonomisk livskraft och en
diversifierad ekonomi.



Svag ekonomisk livskraft och beroende av
traditionella industrier



Storstadskaraktär. Befolkningsökning med
en hög andel unga inflyttare vilket leder till
en ung ålderstruktur i stort.



Lantlig, avlägsen med vackra och
pittoreska miljöer. Befolkningsminskning
till följd av utflyttning, Ådrande
befolkning.



Innovativ och banbrytande med goda
informationsflöden



Beroende av importerad teknologi och
idéer. Lider av undermåliga
informationsflöden.



Avlägset från det väsentliga
beslutsfattandet. Avsaknad av makt och en
känsla av överlåtelse.



Bristande infrastruktur och service



Traditionell och berövad livsstil



Huvudsakliga beslutsfattanden inom politik,
ekonomi och sociala frågor



Välutbyggd infrastruktur och gott om
faciliteter.



Modern och uppfyllande livsstil

Tabell 1. Centrum och periferi- de huvudsakliga skillnaderna (Botteril m.fl. 2000)
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Enligt Westlund (2012) har stad och landbygd traditionellt sett betraktats som varandras
motsatser var den urbana ekonomin är baserad på tillverkning och service och den rurala
ekonomin är baserad på jord- och skogsbruk. Staden har setts som en modern, dynamisk,
innovativ och aningen farlig smältdeg. Landsbygden är däremot förenad med en traditionell
kultur präglad av trygghet, fasta oföränderliga strukturer och fungerande ekosystem. Detta
synsätt stämmer väl överens med de beskrivningar av centrum och periferi som Botteril et.al.
gör. Westlund (2012) menar dock att relationen mellan stad och landsbygd har genomgått en
avgörande tranformation de senaste decennierna som gör att det ovan beskrivna synsättet inte
längre gäller. Landsbygden och stadens karaktärer och relationen dem emellan har förändrats
när det kommer till ekonomi såväl som kultur och ekologi. Livsstil och försörjningskällor ser
idag relativt lika ut i stad och landsbygd. Den största skillnaden mellan stad och landsbygd är
enligt Westlund (2012) skillnader i täthet och tillgänglighet. Stad och landsbygd bör inte ses
som motsatser utan i relation till varandra, inte minst eftersom val och handlingar som sker i
staden idag är avgörande för landsbygdens utveckling. (Westlund, 2012)

3.3 Marxistiskt perspektiv
Samhällsåskådningen marxism vilar på teorier och tankeinriktningar av Karl Marx och
Friedrich Engels och har bland annat utgjort en grund för ideologin socialism (Schmitt, 1997).
Det marxistiska perspektivet framhåller samhällets, enligt marxisterna, konstanta konflikt
mellan ett högre samhällsskikt med stor makt och ett lägre samhällskikt som systematiskt
undertrycks. Marx ser pengar som ting, men kapital som en process. Genom cirkulation kan
kapitalet ackumuleras och det är denna process som utgör grunden för den kapitalistiska
ekonomin han kritiserar. För att till största möjliga mån undvika kriser i den kapitalistiska
ekonomin krävs inta bara cirkulation utan också ständig innovation och tillväxt. Strategier
som enligt marxisternas förespråkar får förödande sociala och miljömässiga konsekvenser
(Blackledge, 2006). Kulturgeografen David Harvey har i sin forskning tillfört ett rumsligt
perspektiv på marxistiska teorier och behandlar, bland annat, relationen mellan stad och
landsbygd.

3.3.1

Harvey och den globala kapitalismens rum

Att staden är det moderna och landsbygden det traditionella är en vanligt förekommande
dikotomi som Harvey motsäger sig. Det som idag förknippas med staden är också starkt
förknippat med kapitalismen och på så sätt reproducerar dikotomin den hegemoniska
nyliberala diskursen som då likställs med det moderna. Enligt Harvey har våra städer
transformerats till urbana maskiner där privatisering, avregleringar och enorma
kapitalintressen spelar en avgörande roll. Det kapitalistiska systemet präglar såväl stad som
landsbygd, men det är staden som utgör det geografiska och sociala centrumet för
kapitalackumulation. Den kapitalistiska processen har på senare år accelererat och idag ser vi
hur de delar av staden som tidigare varit frånkopplade från marknaden, såsom utbildning,
vetenskap och hälso- och sjukvård, också genomgår privatiseringar (Harvey, 2006). Enligt
Harvey kan detta få förödande konsekvenser eftersom:
”Den nyliberala statens viktigaste mål är att skapa ”ett gott affärsklimat” och därmed optimera
betingelserna för kapitalackumulation, oavsett vad följderna blir för sysselsättningen eller den
sociala välfärden” (Harvey, 2006 s. 27)
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En fattigdomsminskning har utlovats av förespråkarna för privatisering, fri handel och
nyliberala globaliseringsstrategier, men detta har, enligt Harvey (2006), inte har blivit
verklighet. Istället hävdar Harvey att det har skett en ökad social och ekonomisk polarisering
mellan såväl resursstarka och resurssvaga grupper och individer som städer och regioner. Att
klyftorna mellan rika och fattiga ökar framkommer också i en rapport från OECD om
inkomstskillnader och relativ fattigdom Enligt rapportförfattarna är gapet mellan fattiga och
rika det största på trettio år i merparten av de trettiofyra medlemsländerna. Även om
majoriteten fått det bättre ekonomiskt sett är Sverige ett av de länder där den relativa
fattigdomen har ökat mest (OECD, 2014).
I polariseringsprocessen mellan starka och svaga regioner menar Harvey (2012) att
landsbygden har fått en ny roll, nämligen att finnas till och anpassas för att stadsbor ska kunna
konsumera dess värden. Det jord- och skogsbruk som lyckats överleva konkurrensen präglas
av ett kapitalistiskt tillvägagångsätt där ledorden gemenskap, självförsörjning och nytta är ett
minne blott (Harvey, 2012).
Den stora urbaniseringen bör, enligt Harvey (2012), analyseras utifrån ett klass- och
maktperspektiv eftersom överskottsresurser från en plats hamnar hos några få. Det
kapitalistiska systemet producerar det överskott som krävs för en urbanisering samtidigt som
urbanisering utgör en nyckel för absorbering av kapital och tjänster. Att det finns en positiv
relationen mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt är, enligt Harvey (2012), inte
förvånande eftersom urbaniseringen, så som den ser ut idag, reproducerar kapitalismen. Den
fria konkurrensen förstorar och befäster geografiska skillnader, oavsett om de utgörs av
naturresurser eller socialt konstruerade företeelser. Detta eftersom att konkurrensens
tvångslagar pressar företag att flytta produktionen till den ekonomiskt mest fördelaktiga
platsen samt uppmuntrar till territoriell specialisering (Harvey, 2006).
Agglomerationsekonomier där ny produktion dras till redan befintlig produktion är en realitet
och som resultat av detta blir de kapitalstarka regionerna rikare och de fattiga regionerna
fattigare (Harvey, 2006). Denna ojämna geografiska utveckling förstärks dessutom av en
rumslig koncentrering av nya infrastruktursinvesteringar som ska underlätta produktionen och
konsumtionen. Sådana medel påskyndar urbaniseringen och skapar rumsligt ordnade fysiska
strukturer inom vilka kapitalackumulationen kan fortgå. Att satsa och investera i identifierade
kärnor försvaras med spridningseffekter som ska innebära en välfärdsökning även för dem
utanför kärnan. Harvey (2006) menar istället att dessa investeringar är livsviktiga för det
kapitalistiska systemet, men att välfärdsökningen är marginell och knappast sträcker sig till de
som drabbas värst av dessa geografiskt ojämna investeringar. Nyliberala idéer med ett
kapitalistiskt tillvägagångssätt dominerar dagens samhälle på alla nivåer och påverkar även
enskilda människors livsstil, attityd och arbetsförhållanden (Harvey, 2006). Utifrån ett
marxistiskt perspektiv så finns det en tydlig motsättning mellan ekonomisk konkurrenskraft
och demokrati som ett politiskt system eller mellan vinsters frihet och individers frihet
(Kristovic, 2012). I dagens samhälle har vinsters frihet en fördel gentemot individers frihet
och Harvey uppmanar till en antikapitalistisk rörelse där medborgarna får tillbaka sin rätt att
bestämma vilken typ av stad, landsbygd och urbanisering som de vill se. Utifrån ett
marxistiskt perspektiv är det samhällsorganisationen och inte själva staden som är ohållbar för
människor och miljö. Marx själv har uttryckt en tro på att en grundläggande omorganisation
av samhället tillsammans med ny teknik, kan göra städer hållbara (Hornborg, 2015).
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3.3.2

Beroendeteorin

Beroendeteorin har sina rötter i marxismen och har framförallt använts för att förklara
Västvärldens dominans över Afrika och Latinamerika i samband med kolonialiseringen.
Teorin kan även appliceras på andra geografier där det finns en kärna (t.ex. utvecklat land
eller stad) och en periferi (t.ex. utvecklingsland eller landsbygd) (Kauppila, 2011). Teorin är
kanske särskilt relevant för det norrländska inlandet eftersom flera röster likställer
utnyttjandet av Norrlands naturresurser med en kolonialisering (Berge, 2013; Tidholm, 2012).
Enligt teorin så bygger kärnan upp ett starkt kapital genom att utnyttja periferins resurser för
sin egen vinnings skull (Kauppila, 2011). Kärnan stärks i förhållande till periferin som blir allt
mer beroende av kärnan utan att dra nytta av den generella välfärdsökningen. Det ekonomiska
beroendet växer fram när periferin uppmuntras att producera sådant som inte konsumeras på
platsen, exempelvis primära produkter, och uppmuntras konsumera sådant de inte producerar,
exempelvis industriprodukter (Power, 2006). Enligt beroendeteoretiker hämmas periferin av
att vara beroende av en starkare kärna. Istället bidrar den ojämlika relationen till en ökad
polarisering mellan periferin och kärnan. Eventuella synergi- och spridningseffekter är
marginella i jämförelse med de negativa konsekvenser som beroendet skapar (Kauppila,
2011). Begreppen kärna och periferi är flytande och en polarisering kan uppkomma såväl
mellan länder som inom en kommun. I denna uppsats utgör städerna kärnan och de
landsbygdskommuner som är i fokus utgör periferin.

3.4 Två skilda målbilder för ett hållbart samhälle
3.4.1

Stora och täta städer som den hållbara framtiden

Urbaniseringen resulterar i en koncentration av människor till städer och denna utveckling,
gynnar, enligt Glaeser (2011), både miljön, människorna och ekonomin. I hans bok The
triumph of the city beskriver Glaeser hur västvärldens städer har överlevt industrialiseringens
utmaningar och nu är hälsosammare, rikare och mer frestande än någonsin. För miljöns skull
förespråkar Glaeser den traditionella och täta staden framför de städer som präglas eller har
präglats av ”Urban sprawl”. Begreppet innebär att bebyggelsen sprids ut i glesa formationer
så att avstånden i staden blir större. Urban Sprawl har förekommit i de flesta städer, men har
varit allra tydligast i USA där stor del av den nya bebyggelsen har lokaliseras till bilberoende
villaförorter. Enligt Glaeser (2011) är centrala Shanghai och London två exempel på platser
där invånarna kan leva en miljömässigt hållbar livsstil. En liten yta tas i anspråk och bilen blir
överflödig. Glaeser uppmuntrar därför regeringar och övriga styrande organ att, för miljöns
skull, förebygga ”Urban Sprawl” samt riva all låg bebyggelse och istället bygga på höjden. Vi
bör, enligt Glaeser, sluta upp att romantisera landsbygden och naturen eftersom att det inte är i
den privatägda villan i skogen som en hållbar livsstil kan uppnås. De hållbara framtiden finns
istället i New York och i andra stora och täta städer:
“If the future is going to be greener, then it must be more urban. Dense cities offer a means of
living that involves less driving and smaller homes to heat and cool. Maybe someday we’ll be able
to drive and cool are homes with almost no carbon emissions, but until then, there is nothing
greener than blacktop. For the sake of humanity and our planet, cities are- and must be- the wave
of the future.” (Glaeser, 2011, s. 222)
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Jordbruksverket tar inte ställning till om livet i staden är mer eller mindre hållbart än det på
landsbygden, men påpekar att landsbygdsbor i genomsnitt är mer beroende av fossila
bränslen, konsumerar mer energi och har avlopp som i högre utsträckning påverkar miljö.
(Jordbruksverket, 2014).
Glaeser nämner att det finns studier som visar att människor är gladare i länder med hög
urbaniseringsgrad. Medellivslängden är dessutom högre i New York än i resten av USA
vilket, enligt Glaeser (2011), tyder på att stora täta städer är hälsosammare än exempelvis
mindre städer, orter och landsbygd. Stora delar av världen (även städer) är dock drabbade av
krig, fattigdom och miljörisker och för att möta dessa utmaningar menar Glaeser (2011) att
mänskligheten behöver styrka. En styrka som han menar måste byggas upp genom förstärkta
kommunikationer och relationer mellan täta städer. Möjligheten att bygga relationer inom
jobbet och på fritiden är större i en stad med närhet till många människor. Glaeser
understryker vikten av att definiera staden som nätverk av människors relationer istället för att
definiera staden som en samling byggnader och vägar. Människors behov av fysisk kontakt
har skapat staden och det är också detta behov som fortsätter att utveckla den.
Att vara nära varandra är, enligt Glaeser, ett så pass grundläggande behov att det inte kan
kringgås med ny teknik som t.ex. möjliggör kommunikation på längre distanser. I takt med att
den framväxande kunskapsekonomin har betydelsen av fysisk kontakt dessutom ökat. Att
informationsteknologin har förändrat världen på flera sätt är de flesta överens om. Nätverken
mellan städer och länder har stärkts, innovationstakten har ökat och städernas roll i ekonomin
har växt sig starkare. Glaeser förhåller sig dock negativ till att den digitala utvecklingen skulle
döda geografin, något som även Krugman och Florida instämmer med. Liksom Krugman
(1996) anser Glaeser (2011) att ekonomin gynnas av att fler bor i städer. Skillnaden är dock
att Glaeser beskriver denna utveckling som positiv även för välbefinnandet hos människor
och miljö. Florida (2002) uppmärksammar, liksom Glaeser, staden och dess dragningskraft
och fokuserar framförallt på ekonomin i sin bok The rise of the Creative class. Enligt Florida
är mänsklig kreativitet den främsta ekonomiska resursen och han beskriver hur städer som
lyckats locka till sig den kreativa klassen (akademiker, konstnärer, musiker etc.) också är de
som har lyckats bäst ekonomiskt. Att Glaeser är inne på samma spår vittnar följande citat om:
“Cities enable collaboration, especially the joint production of knowledge that is mankind’s most
important creation. Ideas flow readily from person to person in the dense corridors of Bangalore
and London, and people are willing to put up with high urban prices just to be around talented
people, some whose knowledge will rub off.” (Glaeser, 2011, s. 247)

De idéer som föds i städerna sprider sig så småningom utanför stadens gränser och berikar
resten av världen. Alla städer och regioner har dock inte lyckats anpassa sig till dessa nya
premisser och upplever därför, enligt Glaeser och Florida, en negativ utveckling med
sjunkande befolkning och minskade resurser. Att försöka bygga sig framgång genom t.ex.
samhällsbyggnadsåtgärder eller satsningar på gamla industrier fungerar inte. Florida och
Glaeser är båda överens om att det enda sättet att vända en negativ utveckling är att satsa på
utbildning, uppbyggnad av det sociala kapitalet samt förstärkta relationer med andra städer. I
dagens kunskapsekonomi är det tydligt att städer och regioner med liten befolkning är de stora
förlorarna i den hårda konkurrensen om invånare och företagsetableringar. Glaeser
understryker dock att konkurrensen är hälsosam eftersom att den stimulerar en hög kvalitet på
produkter och service samtidigt som kostnader hålls nere. Staten bör därför inte driva en
fördelningspolitik där särskilda platser eller industrier stöttas. Städer och företag bör istället
hitta sina egna konkurrensmässiga fördelar. Glaeser hävdar att världen skulle vara mer rättvis
och mer produktiv om politiken var rumsligt neutral. En ojämn geografisk fördelning av
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statliga resurser missgynnar de växande städerna och gynnar inte heller invånarna i de
resurssvaga regionerna. Istället för att uppmuntra medborgare att stanna på en särskild plats
bör politiken fokusera på att ge medborgarna möjlighet att förvärva den kunskap som behövs i
dagens samhälle, oavsett var de är bosatta. Glaeser motsätter sig också höga skatter eftersom
de främst drabbar städerna och skriver: ”Taxing cities to build up rural America is a foolish
policy that hurts our urban engines of prosperity.” (Glaeser, 2011 s. 267) Filosofen JeanJacques Rousseau skrev på 1700-talet att städer är människans avgrund. Glaeser hävdar
tvärtom att städer möjliggör samarbeten och informationsflöden som gör att mänskligheten
kan blomstra (Glaeser, 2011).

3.4.2

Självförsörjande lokalsamhällen som den hållbara framtiden

För att de resurser mänskligheten använder ska återskapas i samma takt som vi använder
ekosystemtjänsterna behövs idag 1,5 jordklot (WWF, 2014). Om hela världens befolkning
skulle leva och konsumera som svenskarna behövs det istället 3,7 planeter. Trots
miljösatsningar har Sverige ekologiska fotavtryck fortsatt att öka vilket WWF menar främst
beror på ökad konsumtion, ökade utsläpp från produktion av importerade produkter, en
energikrävande fordonspark samt en hög köttkonsumtion Staden har ofta nämnts som mer
hållbar än landsbygden då det finns större möjlighet att applicera storskaliga energilösningar
såsom kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk, men detta är alltså inte den största källan till
utsläpp. Numera finns dessutom lösningar för energiförsörjning som fungerar lika bra på
landsbygden som i staden, exempelvis solenergi (Jordbruksverket, 2014).
För att ta hand om våra gemensamma resurser och nå målet om ett hållbart samhälle krävs,
enligt flera forskare, självförsörjande lokalsamhällen och en livsstil inspirerad av den från förr
(Heinberg, 2007; Hopkins, 2008; Hornborg, 2015).
“The only way forward that does not end with the extinction of humanity and thousands or
millions of other species is a scaling back of the entire human project- in terms both of human
numbers and per capita rates of consumptions.” (Heinberg, 2007, s. 44.)

Eftersom vi inte kan ändra fysiskens lagar, menar Heinberg (2007) att det enda sättet att rädda
vår planet är att ändra sociala och ekonomiska lagar för att skapa ett nytt samhällssystem där
exempelvis nolltillväxt råder. Den resursslösande och konsumtionsbaserade livsstilen som vi
idag bevittnar genererar en miljöpåverkan som är långt ifrån lånsiktigt hållbar (Hornborg,
2015; Hopkins, 2008) Argument och vägvisning för ett samhälle av detta slag lyfts bland
annat av nobelpristagaren Ellinor Ostrom, författare av Allmänningen som samhällsinstitution
(1990) samt av gräsrotsrörelsen Transition towns som Hopkins företräder i sin bok The
transition handbook: from oil dependency to local resilience (2008).
Om alla individuella aktörer använder en gemensam resurspool för att maximera sin egen
nytta går utvecklingen ofrånkomligt mot överutnyttjande av resursen. Enligt Hardins studier
denna ”Allmänningens tragedi” vårdas inte resursen långsiktigt även om aktörerna inser att
detta skulle vara fördelaktigt (Ostrom, 1990). Ostroms har studerat hur ”Allmänningens
tragedi” kan överkommas så att resurser istället används på ett sätt som ger kollektiva fördelar
för natur och människa. Ostrom vill med sin studie av ett antal resurspooler runt om i världen
rubba policyanalytikers övertygelse om att det bara finns två sätt att lösa detta, full privat
äganderätt eller en centraliserad regering. Enligt Ostrom (1990) så ökar sannolikheten för att
individuella aktörer ska använda resursen för kollektivets bästa om det är ett lågt antal aktörer,
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hög transparens i arbetet, stort beroende av den gemensamma resursen, enhetliga anspråk mot
resursen och låga transaktionskostnader vid beslutsfattande. Avgörande för stabiliteten i
vårdandet och nyttjandet av resursen är även de åtta designprinciper som Ostrom identifierat.
Enligt dessa så bör: gränserna för den gemensamma resurspoolen och vilka som får ta ut
resurser vara klart definierade, regelsystemet överensstämma med lokala förhållanden, de som
berörs av reglerna ska också kunna utforma dem, övervakning och sanktioner vid regelbrott
hanteras av brukarna själva, särskilda konfliktlösningsmekanismer finnas tillgängliga samt
brukarnas egen rätt att forma systemet erkännas av externa politiska insatser.
Dessa råd är framtagna för urskiljbara gemensamma resurspooler såsom kustnära fiskevatten
och bevattningssystem, men kan, enligt Ostrom, även vara av värde för den globala
miljöproblematiken där den gemensamma resurspoolen utgörs av vårt jordklot. Brukarna är
hela jordens befolkning och många är medvetna om att ett fortsatt resursutnyttjande av dagens
slag har en negativ påverkan på både natur och människa. För närvarande saknas dock en
instans som har legitimitet att utforma ett regelsystem med begränsningar, övervakning och
sanktioner i enlighet med Ostroms designprinciper. Möjligheterna till anpassning är skiftande
och för vissa finns det stora möjligheter att åka snålskjuts på andras insatser. Att det dessutom
finns flera motstridiga bud kring hur resursen mår och utvecklas gör inte vårdandet enklare. I
detta fall bör lokala resursbrukare, samhällsrepresentanter och den vetenskapliga expertisen
utveckla ett samarbete som bygger på tillit och ömsesidigt beroendet av resursen. De bör
också anpassa sig till ett antal krav som, enligt Ostrom, är centrala för att nå en hållbar
ordning. Aktörerna måste ge relevant och tillförlitlig information, behandla och lösa
konflikter, se till att lagar och regler följs, forma en effektiv infrastruktur för
resursanvändandet samt uppmuntra till förändring och anpassning. På detta sätt kan vi, enligt
Ostrom, överkomma allmänhetens tragedi även på global nivå:
” If the global community can apply these lessons, invest in adaptive governance, treasure
institutional diversity as much as it treasures biodiversity, and see all policies as experiments that
need to be evaluated over time based on new information, we may move toward a more
sustainable path.” (Ostrom, 2008, s. 19.)

Liksom Ostrom, så tror Transition towns (hädanefter omställningsrörelsen) att en
samhällsorganisation som bygger på småskalighet och resiliens (ett systems långsiktiga
förmåga att möta förändring) krävs för att begränsa klimatförändringarna. Enligt
organisationen är en sådan utveckling inte bara nödvändig utan också en ofrånkomlig riktning
för mänskligheten med tanke på att fossila bränslen, som utgör bränslet för den ekonomiska
globaliseringen, kommer att nå en tidpunkt av ”Peak Oil”. Vid denna tidpunkt finns hälften av
jordens oljeresurs kvar och kommer därefter bli både dyrare och svårare att få tag på. Om, hur
och när detta kommer ske är inte forskningen enig om, men enligt Heinberg (2007) tyder det
allra mest på att denna tidpunkt kommer att nås och slutligen tvinga fram stora
livsstilsförändringar för oss jordbor. ”Climate change says we should change where as Peak
Oil says we will be forced to change.” skriver Hopkins (2008, s. 37).
Omställningsrörelsen menar att styrande regeringar agerar allt för sakta och med allt för stor
hänsyn till de intressen som vill upprätthålla nuvarande ordning istället för att bygga resilienta
samhällen som kan hantera klimatförändringarna och ”Peak Oil”. Heinberg, författare till
boken ”Peak Everything” skriver i förordet till The Transition handbook att vår kultur bygger
på ett antal kulturella myter där det finns en tro på att ekonomisk tillväxt kan fortsätta för
evigt, att gemensamma mål är otänkbara i denna tid av individualism, att ägande kan göra oss
lyckliga samt att ekonomisk globalisering är en ofrånkomlig process som vi måste anpassa oss
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till. Enligt Heinberg (2008) är dessa myter både missledande och skadliga med tanke på de
utmaningar vi idag står inför.
Omställningsrörelsen och ett ökande antal författare och forskare ifrågasätter dessa myter och
tar istället fram nya berättelser där självstyrande och självförsörjande lokalsamhällen utgör
nyckeln till en hållbar framtid. Enligt Hopkins (2008) måste vi återuppbygga den lokala
matproduktionen, producera energi lokalt, återupptäcka lokala byggnadsmaterial och utveckla
nya system för exempelvis avfallshantering och sjukvård. För att skapa ett resilient samhälle
måste kunskap och kapacitet byggas upp för att lokalt kunna odla och producera det som är
möjligt. Idag jobbar istället många organisationer åt det motsatta hållet, för ökad internationell
handel. Detta beror, enligt Hopkins (2008), på att globaliseringens krafter är starkare och
mäktigare än den som förespråkar en samhällsorganisation med decentraliserad makt och
produktion. De flesta är påverkade av globaliseringen starka krafter och de ovan nämnde
myterna och kan därför skrämmas av den vision som Omställningsrörelsen propagerar för.
Organisationen menar dock att den framtid som efterfrågas har potential att utvecklas till ett
mer trivsamt samhälle utan stress, materialism och pengafokusering, faktorer som britterna
enligt studier upplever som negativt med dagens samhälle.
Enlig organisationen krävs dessa samhällsförändringar oavsett om vi vill eller inte. Därför
förspråkar de en miljökampanj som är positiv och ger kraft istället för en miljökampanj som
skrämmer och ger dåligt samvete. Att lokalt bygga reslienta samhällen är en del av arbetet,
men på sikt krävs att även regeringar och företag ställer om. I denna process är
Omställningsrörelsen en viktig aktör. En omställning kan enligt Isacson (2008) vara lättare på
landsbygden där samverkan och ideellt arbete redan idag är en förutsättning för att livet ska
fungera. Staden har med andra ord mycket att lära av landsbygden i en sådan omställningsprocess.
Omställningsrörelsen har spridit sig över världen och har bland annat gett upphov till lokala
nätverk för omställning. I Sverige samarbetar den svenska omställningsrörelsen med
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Organisationen, som grundades på 80-talet,
företräder lokala utvecklingsgrupper runt om i landet och lyfter frågor av betydelse för
människor på landsbygden (Hela Sverige ska leva, 2015).

3.5 Tidigare forskning
Flera forskare vittnar om att det finns förhållandevis lite forskning om hur landsbygd
konstrueras och hur dess utmaningar ska mötas. Särskilt i jämförelse med staden och det
urbana (Syssner 2014, Forskningsrådet Formas, 2008). Den litteratur som presenteras i detta
kapitel har huvudsakligen publicerats det senaste två åren vilket skulle kunna ses som ett
tecken på ett uppsving för forskning inom ämnesområdet.

3.5.1

Tillvägagångsätt för att möta landsbygdens utmaningar

Strategier och teorier kring stadsplanering och regional planering handlar allt som oftast om
hur tillväxt ska nås eller en ökande befolkning mötas. Flera städer och regioner, såsom
Liverpool, Glasgow, Detroit och flertalet östtyska städer, har dock, under flera decennier,
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präglats av en krympande befolkning. Begreppet krympande städer myntades i Tyskland där
det också har pågått en hel del forskning och praktiska försök kring hur en minskande
befolknings ska mötas (Großmanna m.fl., 2013). Fokus har huvudsakligen legat på städernas
överlevnad och inte på den omgivande landsbygden. En viktig lärdom från detta är att
stadsplaneringen bör acceptera den krympande staden som framtiden och hitta en väg mellan
en optimistisk tillväxtpolitik och en pessimistisk avvecklingspolitik (Bontje, 2004). Konkret
innebär detta att anpassa den existerande bebyggelsen och infrastrukturen efter en modell för
en krympande stad. Exempelvis bör, enligt Bontje (2004), slitna och oanvända hus, i flera fall,
rivas och bytas ut mot parker eller torg som höjer livskvalitén för den existerande
befolkningen istället för att renovera för potentiella nyinflyttare. Det räcker dock inte med att
anpassa den fysiska miljön utan olika typer av jobbskapande åtgärder, såsom
företagsetablering, klusterbildningar, turism och eventskapande är också nödvändiga för dessa
krympande städer. Politiker och myndigheter bör dessutom värdera den krympande stadens
fördelar högre. Dessa är t.ex. ett stort fysiskt utrymme för grönytor, ett stort socialt utrymme
för nya innovationer och billiga hyror för boende och företag (Bontje, 2004). Inom detta
område finns dock utrymme för betydligt mer forskning, inte minst eftersom flera forskare
förutspår att de krympande städerna i kommer att öka i antal som en konsekvens av en
åldrande befolkning och en global ekonomi (Großmanna m.fl., 2013).
Trots att över 40 procent av Sveriges kommuner har haft en åldrande och krympande
befolkning i flera decennier sker det, enligt Syssner (2014) ingen öppen politik för att anpassa
de svenska kommunerna efter de nya förutsättningarna. Detta är nödvändigt eftersom
kommunerna, enligt Syssner, har begränsade möjligheter att styra denna utveckling Det sker
förstås oundvikligen någon typ av anpassningspolitik i dessa kommuner, men en sådan politik
förmedlas inte i de policydokument som kommunens medborgare och andra får ta del av.
Dessa dokument består i stället av olika typer av tillväxtstrategier, ett område som fått desto
mer uppmärksamhet inom forskningen. Enligt Syssner har dock dessa insatser ytterst sällan
bidragit till tillväxt, åtminstone ur ett demografiskt perspektiv. Även om en framgångsrik
tillväxtpolitik kan bidra till att kommunen i högre grad tar vara på sin potential är kommunens
möjlighet att vända de globala megatrenderna tydligt begränsad. Den anpassningspolitik som
sker består bland annat av olika typer av mellankommunala samarbeten, ekonomiska
nedskärningar, nedläggningar och distanslösningar. Att dessa inte struktureras på ett
systematiskt sett eller formuleras till medborgarna är enligt Syssner ett demokratiskt problem.
Genom att lyfta och sprida anpassningspolitiken på samma sätt som tillväxtpolitiken
möjliggör kommunen för medborgare att ta ställning till anpassningspolitikens olika
alternativ. På så sätt skulle även kommuner och forskare kunna jämföra olika typer av
anpassningspolitik för att identifiera både framgångsrecept och fallgropar (Syssner, 2014).
Enligt Berge (2013), tidigare länsarkitekt på Länsstyrelsen i Västerbotten, krävs det dock
betydligt mer än en anpassningspolitik för att ta hand om den okontrollerade urbaniseringens
konsekvenser. En anledning till den utarmning av glesbygden som sker idag är, enligt Berge,
det koloniala utnyttjande av värdefulla naturresurser som finns i flera av Sveriges
landsbygdskommuner. I Västerbotten är flera av kommunerna stora till ytan, rika på
naturresurser, men har en liten befolkning. Då skatteintäkterna baseras på invånarantalet
räcker dessa inte till för de nödvändiga investeringar i samhällsbyggande som den stora ytan
samt skogs-, gruv- och vindnäringen kräver. Samtidigt som kommunen förväntas
tillhandahålla denna infrastruktur får de med dagens skatteutjämningssystem och marknadens
tolkningsföreträde knappt några arbetstillfällen och knappt någon ekonomisk nytta av dessa
resurser. Inte ens när vattenkraften dödar levande älvar och kalhuggning skapar ökenlandskap
så utgår någon ersättning till de drabbade områdena. Samtidigt utgör naturresurserna en
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förutsättning för storstädernas tillväxt. En tillväxt som städerna, enligt Berge, inte kan hantera
med tanke på den bostadsbrist, den segregation, de externa handelsetableringar och de
oskäligt dyra markpriser som uppstått. Utifrån detta drar Berge tre övergripande slutsatser.
För det första måste kommunerna få större rådighet att planera över hela sin mark, även den
mark där naturresurserna nyttjas. För det andra bör den kommunala skattestrukturen breddas
så att det sker än beskattning även på de exploaterade naturresurserna. På detta vis tydliggörs
städerna beroende av sitt omland samtidigt som kolonialismen och ojämlikheten, som dagens
skattestruktur leder till, kan minska. För det tredje så är dessa åtgärder en förutsättning för att
nå en balanserad utveckling mellan stad och landsbygd som i sin tur är en förutsättning för att
nå de mål som satts upp om en hållbar samhällsutveckling. Berge uppmanar slutligen
vetenskap och politik att vakna upp från en diskurs där både staden och marknaden har
företräde.

3.5.2

Det urbana tolkningsföreträdet

Att staden och det urbana har tolkningsföreträde i samhälle och politik visar studier av
Kärrbäck (2014) och Rönnblom (2014). Kärrbäck konstaterar, från diskursanalyser av sex
regionala utvecklingsprogram, att det finns en tilltro till att staden ska föra hela regionen
framåt som skickar signaler om landsbygdens resurser som mindre viktiga. I analysen urskiljs
en indirekt acceptans mot de processer som utmanar landsbygden, exempelvis
befolkningsminskningen. Västerbottens RUS lyfts dock fram som en föregångare genom att
den är konsekvent i sitt resonemang gällande digitaliseringens möjligheter på landsbygden.
Uppsatsens slutsats är att en diskursivt obalanserad utveckling mellan stad och land
reproduceras i den regionala utvecklingsplaneringen.
Rönnblom (2014) kommer fram till liknande slutsatser i sin studie av hur landsbygd skapas i
nationell policy. De tre nationella policydokument som studeras skapar landsbygd på olika
sätt. Den nationella innovationsstrategin reproducerar ett urbant tolkningsföreträde genom att
inte benämna de olika förutsättningar som finns för stad och land att växa och utvecklas.
Skrivningar som ”alla delar av landet” och ”såväl stad som landsbygd” samsas med mål och
strategier kring global konkurrenskraft och företag i världsklass. Landsbygden nämns trots att
visionen och dess strategier är tydligt anpassade till staden. Problem och ojämlikheter göms
med andra ord bakom dessa skrivningar. I regeringens landsbygdsstrategi nämns däremot
enbart landsbygden tillsammans med strategier kring bland annat jakt och turistnäring. Bilden
som förmedlas här är att landsbygden bör transformeras, men enbart inom ramarna för vad
som traditionellt har förknippats med landsbygden. Att på detta sätt prata om landsbygdens
särskildheter och att inte ha ett liknande dokument för staden signalerar att det urbana är
norm. Boverkets vision för Sverige 2025 benämner dock både landsbygdens och stadens
specifika utmaningar och är, enligt Rönnblom, det dokument som minst reproducerar den
diskursiva maktordningen.
Genom dessa diskursiva praktiker, menar Rönnblom, att landsbygden fylls med ett visst
innehåll som gör att vissa prioriteringar och handlingar blir möjliga medan andra blir
omöjliga. Tolkningsföreträdet bestämmer med andra ord vad som kan ifrågasättas och vad
som i princip inte går att benämna. Liksom Kärrbäck finner Rönnblom i sina studier att staden
tillskrivs framgång, utveckling och modernitet. Staden behöver landsbygden för att visa på sin
egen förträfflighet vilket idag går utmärkt eftersom att landsbygden får förkroppsliga problem
och tillbakagång. Staden förtrycker inte landsbygden medvetet, men samhället är präglat av
en maktordning där staden intar en privilegierad position gentemot landsbygden. Rönnblom
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jämför denna maktordning med mäns privilegierade situation gentemot kvinnor. Det ställs
dessutom ett krav på landsbygdsborna att lösa sina egna problem och inte bara för dess egen
skull utan för hela Sverige skull. Staden däremot tillskrivs inga problem och får därmed inget
ansvar att lösa några problem.
När maktrelationer beskrivs blir det automatiskt en fråga om benämnandets politik. Ska
landsbygden och dess specifika problem och förutsättningar skrivas ut eller döljas? Om det
sker ett benämnande reproduceras den ordning som beskrivs samtidigt som det är svårt att
åstadkomma förändring om maktordningen döljs. Enligt Rönnblom bör det urbana
tolkningsföreträdet, liksom mäns tolkningsföreträde, både benämnas och politiseras. Detta
eftersom ett neutralt benämnande som i innovationsstrategin och ett ensidigt benämnande som
i landsbygdsstrategin risker att oreflekterat förstärka det urbana tolkningsföreträdet mer än
vad det tvåsidiga benämnandet i Boverkets vision gör. I visionen sätts dessutom ord på det
som de andra dokumenten inte vågar nämna när det kommer till landsbygdens överlevnad,
nämligen ordet avveckling. När inte nationella policydokument vågar närma sig detta, som är
en realitet för många landsbygdskommuner, är det heller inte så konstigt att kommunerna
själva inte talar öppet om detta. Detta skulle kunna vara en förklaring till det problem som
Syssner (2014) uppmärksammat. Hur landsbygd benämns, skapas och värderas får
konsekvenser för vilka åtgärder som sätts in. Detta får i sin tur konsekvenser för vilken
riktning samhällsutvecklingens tar. Det minsta politiken kan göra är därför, enligt Rönnblom,
att benämna problemen och ojämlikheterna.
Enligt Kåks m.fl. (2011) påverkar det urbana tolkningsföreträdet exempelvis den utflyttning
som sker från landsbygden. Det är, enligt författarna, inte enbart en mängd individers val att
flytta till staden som ligger bakom urbaniseringen. Enligt författarna finns det nämligen inga
val som inte är styrda av normer, klass, kön och andra maktförhållanden. Att valet att stanna
eller flytta påverkas av ett antal oberoende faktorer framkommer i deras studie av ungdomar
och dess flyttmönster på den svenska landsbygden. Studien visar att förutom att det krävs en
viss grundtrygghet för att lämna den lilla orten så finns en urban norm som påverkar
individers val. De som väljer att flytta anses göra ett val och ses av det omgivande samhället
och sig själva som lyckade. De som stannar har istället blivit kvar och ses av det omgivande
samhället och sig själva som mindre lyckade. Orsaken till utflyttningen handlar med andra ord
inte bara om val. Det urbana tolkningsföreträdet som finns utbrett i vårt samhälle påverkar
inställning hos människor på den lilla orten. Det blir därför, enligt författarna, ologiskt att
lägga ansvaret att möta urbaniseringens konsekvenser på de som väljer att stanna kvar(Kåks
m.fl. 2011).

3.5.3

Landsbygd och hållbarhet

Sedan den välkända Brundtlandsdefinitionen av hållbarhet har begreppet spridit sig och satt
avtryck på policydokument i allt från den internationella politiken till det lilla företaget. Enligt
Wollin Elhouar (2014) har dock begreppet, i en tid av modernism, kommit att utformas och
tolkats utifrån stadens förutsättningar. Landsbygden har hamnat utanför politikens diskursiva
ramar och hållbarhetsretoriken utgör inte ett undantag. Hållbarhetstrategier kring täthet,
kollektivtrafik och bebyggelse med blandade användningsområden skickar indirekta signaler
om landsbygden som ohållbar med sina långa avstånd, sitt höga bilberoende och sina få
arbetstillfällen. Enligt Wollin Elhouar (2014) och Hornborg (2015) är detta dock en falsk bild
som målas upp. Istället menar författarna att staden har mycket att lära av landsbygden både
när det kommer till miljömässig och social hållbarhet.
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Hornborg (2015), beskriver i efterordet i boken “Sustainability in the Global City: Myth and
Practice” hur bokens författare tar ett steg bort från den ”mainstream diskurs” som säger att
städer är vårt största hållbarhetshopp och istället lyfter den urbana livsstilens iögonfallande
avtryck på miljön. Bland annat nämns att urbaniseringen bidrar till ett ohållbart resursflöde
från landsbygd till stad som upprätthåller en global kapitalism som i sig är ohållbar. Vissa
beskriver den urbana metabolismen (processen från råmaterial till avfall) som lika naturlig
som den levande organismens, vissa menar att den urbana metabolismen skapar sociala och
miljömässiga orättvisor mellan centrum och periferi och andra är oroliga för att en fortsatt
utveckling mot megastäder kommer skapa lidande även för den urbana populationen.
Hornborg identifierar tre teoretiska huvudstrategier som diskuterats de senaste decennierna
för att möta spekulationerna. Den första strategin är att göra städerna hundra procent
självförsörjande och den andra är att helt överge städerna. Den tredje och dominerande
hållbarhetsstrategin, som Hornborg identifierat, är istället att använda ny teknik för att lindra
de negativa avtryck som de växande städerna ger på biosfären, men också på landsbygden
med dess befolkning. Enligt flera av författarna i boken så finns det en tydlig idealisering av
ny teknik inom den globala hållbarhetsdiskursen.
I hållbarhetsbegreppet finns mål om både en långsiktig ekologisk livskraft och en global
sociala rättvisa och mellan dessa finns en tydlig målkonflikt (Wollin Elhouar, 2014;
Hornborg, 2015). Detta märks inte minst på global nivå där enbart de resursstarka har
möjlighet att köpa in den nya tekniken som tas fram. Somliga drar slutsatsen att ekonomisk
tillväxt är bra för miljön, men Hornborg ifrågasätter detta och menar att ny grön teknik istället
resulterar i att miljömässiga bördor flyttas till andra platser. Lokala och traditionella
hållbarhetsinitiativ har fått stå tillbaka för globala strategier med fokus på ekologisk
modernisering trots att de lokala initiativen, enligt Hornborg, ger större nytta för människor
och miljö på hela jordklotet. Så länge marknaden tvingar företag att pressa priser genom att
hitta billiga råvaror och billig arbetskraft kommer ny teknik, enligt Hornborg, att bidra till
geografiska orättvisor på såväl lokal som global nivå. Orättvisor som Europas, Nordamerikas
och snart fler kontinenters masskonsumtion bidrar till att upprätthålla.
Hornborg ställer sig frågan om diskursen om den hållbara staden med ekologisk
modernisering som mål bygger på ett missförstånd om teknikens natur. På platser med mindre
resurser har konsumtionen låg miljöpåverkan och återvinning och lokal produktion är en
naturlig del av vardagen, ändå är detta en livsstil som sällen förespråkas i globala och
nationella hållbarhetsstrategier. I dessa förespråkas istället en urban livsstil med ny teknik och
ekologiska varor som sammantaget ger betydligt större avtryck på miljön än livsstilen på
resurssvaga platser. Hornborg drar utifrån detta slutsatsen att ny teknik inte är nyckeln till
hållbarhet. Precis som Ostrom och Omställningsrörelsen tror han istället att lösningen finns i
en total omvandling av samhället. Osäkerheten ligger dock i om en sådan omvandling kan
åstadkommas genom politiska processer eller om det krävs en ekologisk eller en ekonomisk
katastrof.
Enligt Wollin Elhouar (2015) och sin studie Tillhör vi Sveriges framtid? En etnologisk studie
av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd utgör bilen en viktig symbol för social
hållbarhet på landsbygden inte minst eftersom att underlaget är otillräckligt för en fungerande
kollektivtrafik. Har du en stor bil kan du känna dig trygg och säker från olyckor och
konsekvenser av dåliga väglag och långa avstånd. Att bilen i nationella policies, som ska vara
landsomfattande, framstår som en hållbarhetsbov visar på landsbygdens exkludering från
rådande hållbarhetsdiskurs. Enligt Wollin Elhouar (2015) har ett lågt tempo flera
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hållbarhetsfördelar ur både ett socialt och miljömässig perspektiv, men eftersom landsbygden
med dess livsstil är utelämnad från hållbarhetsretoriken är detta något som sällan diskuteras.

3.6 Teorikritik
I det teoretiska ramverket som presenteras i detta kapitel framkommer skilda världsbilder och
uppfattningar som alla, på något sätt, berör stad och landsbygd. En teori består flera gångar av
direkt eller indirekt kritik mot en eller flera av de andra teorierna i kapitlet. Detta är särskilt
tydligt där två skilda målbilder för ett hållbart samhälle målas upp. Det marxistiska
perspektivet går, till mångt och mycket, ut på att kritisera kapitalismen och
marknadsliberalismen är i sin tur kritisk mot en det keynesianska perspektivet. På grund av
detta presenteras inte kritik mot varje enskild teori under denna rubrik. Istället kritiseras det
teoretiska ramverk som har satts upp. Ramverket är ihopsatt med syftet att få heltäckande bild
av de teorier som idag beror stad och landsbygd i forskning och praktik. Det är dock omöjligt
att nå en helt fullständig bild och flera urval har gjorts. Det finns säkerligen teorier och
forskning som hade platsat i ramverket, men som inte har hittats alternativt prioriterats bort.
Mer om urval och framtagande av det teoretiska ramverket finns att läsa i metodkapitlet under
Att välja teoretiskt ramverk.
Att göra en modell är att förenkla och varje förenklingen riskerar att vara missvisande.
Modeller kan nämligen få komplexa fenomen att verka enkla och avgränsade. Syftet med
modellen är dock att göra det lättare för läsaren att förstå det teoretiska ramverket samt ha det
närmare till hands under empiri- och analyskapitelet. Utan att ha läst teorikapitlet är det dock
svårt att förstå modellen. De olika perspektiven i modellen skiljer sig från varandra i karaktär,
några utgör tillvägagångsätt, andra målbilder och några förklaringsmodeller. Detta är
problematiskt eftersom modellen lurar läsaren att tro att perspektiven, exempelvis i triangeln,
motsvarar varandra i karaktär (Denscombe, 2009). Namnen på de tre perspektiven skulle
också kunna ses som missvisande eftersom de också utgör namnen på olika ekonomiska
teorier. Framförallt det keynesianska perspektivet skiljer sig från sin teori och skulle kunna ha
haft namnet statlig omfördelningspolitik istället. Detta hade dock varit en svårare benämning
att använda i analysen. Totalt sett anser jag att fördelarna med att ha en modell, istället för att
enbart presentera all litteratur var för sig, överväger nackdelarna, även om jag är medveten
om de tolkningsproblem som uppstår. Förutom att förenkla för läsaren att följa analysen,
förenklade modellen också för mig när uppsatsen strukturerades upp.
Under rubriken ”Tidigare forskningen” finns mer ensidig forskning som har likheter med
denna studie och som har inspirerat mig före och under arbetet. Det finns säkerligen mer
forskning som hade platsat i det kapitlet, men jag har här gjort valet att presentera den
forskning jag kommit över och det som har inspirerat mig. Bland annat för att läsaren lättare
ska kunna följa forskarens väg och argumentation i uppsatsen.
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4

Fallet Västerbotten

Figur 3. Västerbottens lokalisering, kommuner och befolkning

4.1 Västerbottens förutsättningar
Västerbottens utgör en del av Norrland som i sin tur täcker drygt halva Sveriges yta.
Västerbottens län har en yta på 55 500 km2 vilket är ungefär fem gånger så stort som Skåne.
Samtidigt utgör länets befolkning, på drygt 260 000, enbart en femtedel av Skånes befolkning.
Som kartan ovan visar har hela åtta kommuner i Västerbotten idag färre än 6000 invånare.
(SCB, 2014).
Inom Västerbottens län finns stora interna skillnader mellan kommuner som ligger vid kusten,
i inlandet och i fjällen. I fjällen finns ytstora kommuner med förhållandevis få invånare och i
inlandet utgör Lycksele, med sina dryga 12 000 invånare centrum. Länets stadskommuner,
Umeå och Skellefteå, ligger båda vid kusten. Den stora ytan och den glesa befolkningen i
kombination med de kustkoncentrerade städerna är några av de särskilda förutsättningar som
måste tas hänsyn till i den regionala planeringen för Västerbotten.
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Tretton av femton kommuner i Västerbotten har under de senaste tjugo åren haft en
befolkningsminskning, framförallt på grund av ett minskat födelsenetto, men också på grund
av utflyttning. I fjällkommunerna Sorsele, Vilhelmina och Dorotea har det de senaste tio åren
varit fler som flyttat till andra län än till länets städer Umeå och Skellefteå. Från
inlandskommunerna flyttar dock flest till Umeå, men utflyttning sker även till Skellefteå
(Umeå kommun, 2015).
Precis som övriga Norrland är Västerbotten rikt på naturresurser. Stadsbildningen i Norrland
var sen i jämförelse med övriga Sverige och flera städer etablerades så sent som på 1800-talet.
Tillgången på naturresurser var ofta skälet till stadsbildningarna och i slutet av 1800-talet
betraktades Norrlands som ett framtidsland (Wiberg, 2008). Exploateringen av naturresurser
såsom malm, skog och älvar för vattenkraft, har enligt Lidström (2009) haft stor inverkan på
formandet av länets samhällstrukturer och påverkat såväl den byggda miljön som sociala och
kulturella strukturer. De senaste decennierna har dock teknikutvecklingen, effektiviseringar
och en framväxt av nya näringar gjort att naturresursernas betydelse för bosättning och
sysselsättning minskat i regionen (Lidström, 2009). Under efterkrigstiden i mitten av 1900talet växte Norrlands befolkning samtidigt som bostadsbristen i Stockholm var stor.
Stockholm stadsbyggnadskontor spred därför en affisch som uppmanade människor att inte
söka sig till Stockholm (Se figur 4).
De flesta norrländska kommuner nådde
sin befolkningstopp på 50- och 60-talet,
men det var också på 60-talet som
urbaniseringen i Norrlands inland
började få fart. Olika typer av
regionalpolitiska stöd och åtgärder
sattes då in för att utveckla och
omstrukturera näringslivet (Wiberg,
2008). Befolkningen har dock fortsatt
att minska och åldras och det är en
utmaning
för
kommunerna
att
upprätthålla
en
serviceoch
välfärdsnivå som är acceptabel ur ett
nationellt perspektiv. Samtidigt brottas
städerna, som en konsekvens av
urbaniseringen, med andra problem
såsom bostadsbrist, segregation och
hemlöshet (Berge, 2013).
I Västerbotten finns tre mindre
formaliserade samarbetsregioner. I
Region 8 ingår kommunerna Dorotea, Figur 4. Affisch där Stockholms stadsbyggnadsLycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, kontor varnar för Stockholms bostadsbrist år 1946.
Storuman, Vilhelmina och Åsele.
I Skellefteåregionen ingår Skellefteå, Malå och Norsjö och i Umeåregionen ingår Bjurholm,
Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Örnsköldsvik. Samarbetena syftar till
att utgöra en gemensam röst, stärka samverkan, effektivisera den kommunala förvaltningen
och höja attraktiviteten (Region Västerbotten, 2013).
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4.1.1

Det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten

Det är de regionala samverkansorganen som har det regionala utvecklingsansvaret i Sverige
och i Västerbotten ligger detta ansvar på Region Västerbotten. Region Västerbotten är bland
annat ansvarig för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som syftar till att skapa hållbar
tillväxt och goda livsvillkor i hela regionen. Strategin grundar sig på EU 2020-strategin och är
även kopplad till fonder och program i EU:s sammanhållningspolitik. I RUS uttrycks en
ambition att dokumentet ska skapa samsyn mellan regionens aktörer som i sin tur kan ligga
till grund för ett ökat samarbete. Vidare ska dokumentet få kraft genom att vara vägledande
för lokala planer, strategier och program. Det är därför väsentligt att länets kommuner ställer
sig bakom de strategier och formuleringar som finns i RUS (Region Västerbotten, 2013). De
senaste åren har behovet av ett rumsligt perspektiv på det regionala utvecklingsarbetet och en
starkare koppling till den kommunala översiktsplaneringen lyfts på såväl EU-nivå som på
nationell nivå. Detta motiveras bland annat med att arbetsmarknader växer och flätas samman,
att människors dagliga resemönster korsar kommun- och länsgränser samt att mindre
kommuner saknar resurser och kompetens att utföra obligatoriska kommunala åtaganden
(Ansvarkommittén, 2007; Boverket, 2011). Trots detta är kopplingen mellan
översiktsplaneringen och det regionala tillväxtarbetet svag i Västerbotten, liksom i många
andra svenska regioner (Lundgren, 2013). Detta beror bland annat på att de regionala
utvecklingsstrategierna innehåller vaga och allmänna formuleringar, att dokumenten har svagt
styrande verkan samt att kopplingen till fysiska planeringsfrågor är svag (Boverket, 2014).
Enligt Boverket (2014) är det särskilt svårt att beakta sambandet mellan det regionala
tillväxtarbetet och översiktsplaneringen i kommuner med vikande befolkningsutveckling
eftersom de, mer sällan, aktualiserar den existerande eller tar fram en ny översiktsplan.
Det är med bakgrund i detta som Region Västerbotten initierade projektet Strukturer för
tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv. Syftet med projektet är att identifiera verktyg och
metoder för att utveckla samspelet mellan kommunernas översiktsplanering och länets
regionala strategier. Förutom ett antal kommuner medverkar Länsstyrelsen i projektet.
Länsstyrelsen roll i planeringen är att vara statlig företrädare och se till att nationella intressen
och mål tillgodoses i den regionala och kommunala planeringen. Viktigt att beakta är att den
svenska planeringen präglas av en hög planeringsrådighet på statlig och kommunal nivå och
en svag planeringsrådighet på regional nivå. Staten har lag- och tillsynsansvar och
kommunerna har planmonopolet som innebär att det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användning av mark och vatten.
I arbetet mot en regional planering med ett mer rumsligt perspektiv är det väsentligt att inte
kopiera andra läns arbete utan att anpassa det för Västerbottens särskilda förutsättningar
(Boverket, 2011). Då tretton av femton kommuner i Västerbotten klassas som
landsbygdskommuner blir det intressant och relevant att titta på hur just
landsbygdskommunerna skulle kunna gynnas av en utökad regional planering samt hur deras
problem- och lösningsformuleringar överensstämmer med de som finns i dagens RUS.
Så definieras Västerbotten
Västerbottens län består av kommuner som ligger i Lapplands och Västerbottens
landskap. I denna uppsats används dock namnet Västerbotten synonymt med
Västerbottens län. Detta eftersom både Länsstyrelsen och Region Västerbotten använder
namnet på detta sätt. Region Västerbotten används också synonymt med regionförbundet.
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4.2 Jämförelse av RUS- och intervjudata
I detta kapitel jämförs kommunernas egna problem- och lösningsformuleringar med de som
tillskrivs dem i Västerbottens RUS. RUSen är framtagen i samråd med länets kommuner och
ambitionen med processen var att skapa samsyn kring tydliga och konkreta prioriteringar för
länets utveckling. Vidare syftar utvecklingsstrategin till att förstärka länets handlingskraft för
att skapa en hållbar och attraktiv region. Dokumentet ämnar styra användningen av regionala
tillväxtmedel, ligga till grund för andra regionala och lokala planer, strategier och program
samt utgöra en samlad regional röst gentemot nationell och europeisk nivå. Med bakgrund i
detta bör kommuntjänstemännens utsagor på något sätt finnas återgivna i Västerbottens RUS
om dokumentet ska fylla sitt syfte.
Informanterna i denna studie representerar de åtta landsbygdskommuner i Västerbottens län
som är utmärkta på kartan nedan. Informanterna är anonyma, men har delats in i fjäll- och
inlandskommuner samt fått ett nummer. Detta för att eventuella skillnader mellan inlands och
fjällkommuner ska kunna urskiljas av läsaren samt att flera citat ska kunna knytas till en och
samma kommun.

Figur 5. Karta över intervjuade kommuner
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4.2.1

Landsbygdskommuners utmaningar, allas ansvar?

Samtliga intervjuade kommuntjänstemän nämner befolkningsutveckling med utflyttning och
åldrande befolkning som en utmaning för kommunen. Flertalet benämner också utmaningen
som kommunens främsta särskilt eftersom detta får konsekvenser för upprätthållandet av
kommunens service och arbetstillfällen.
”..en allt större andel befolkning som är äldre och äldre och blir mindre arbetsföra och såhär
kopplat till utflyttning (.) det blir bara större och större och det gör kommunen mer beroende av
utjämningspengar och stöd och bidrag av olika slag för att överleva” (Fjällkommun 3.)
”..befolkningen är ju knäckfrågan, alltså kan man inte upprätthålla en åtminstone jämn nivå på
befolkningen då blir det jättesvårt att upprätthålla servicen också (.) vi behöver nödvändigtvis inte
öka jättemycket i befolkning men sjunker den så får man hela tiden att man måste anpassa både
skola service affärer allting” (Inlandskommun 6.)

Det är tydligt att kommuntjänstemännen upplever urbaniseringen som något negativt som bör
motverkas, även om ett par tjänstemän nämner att denna utveckling är ytterst svår att påverka.
I RUS går det dock redan i förordet att urskilja en viss tvetydighet gällande om urbaniseringen
är negativ eller positiv, om den är en utmaning eller en möjlighet för regionen.
”..på global nivå, och även här, ser vi en allt starkare urbanisering med dess efterföljande
demografiska förändringar. Vi ser även klimatförändringar med hotet om vitala ekosystem, liksom
utvecklingen av ett allt starkare kunskapssamhälle. Det är i det perspektivet intressant att notera att
Västerbotten faktiskt är på väg mot sin största folkmängd någonsin. Det visar på västerbottningens
förmåga att leva med och anpassa sig till förändringar” (Region Västerbotten, 2013, s.2.)

Samtidigt som det uttrycks vara en förmåga att anpassa sig till urbaniseringen, så att städerna
numera står för regionens befolkningstillväxt, framkommer i citatet nedan att utflyttningen är
ett problem.
”Hos de utflyttade märker vi också att de unga kvinnorna är mer flyttbenägna än övriga grupper,
framförallt utbildning, kultur, och andra viktiga attraktivitetsskapande faktorer är här starka
drivkrafter. Allt för få av dem väljer att flytta tillbaka för att bilda familj eller annat” (Region
Västerbotten, 2013, s. 2.)

I RUS beskrivs de inomregionala avstånden och de skiftande förutsättningarna mellan stora
och små kommuner som utmaningar som kräver nya lösningar för att organisera och
tillhandahålla service och välfärd. Vid ett flertal intervjuer nämns att de trots de skilda
förutsättningarna i t.ex. budget och demografi ställs samma krav på små kommuner som på
stora. Enligt kommuntjänstemännen är detta orimligt. Några efterfrågar därför nya
tillvägagångsätt och andra efterfrågar en lagförändring där färre krav ställs på små kommuner.
Två tjänstemän nämner att det finns en problematik i att skattepengarna på planenheten inte
går tillbaks till den egna befolkningen då ny bebyggelse framförallt utgörs av fritidshus. Flera
andra motsäger sig dock detta och menar istället att det är fritidsboende och turister som håller
i gång kommunen med dess kringeffekter för service och sysselsättning. Andra utmaningar
som nämns av fler än en landsbygdskommun är begränsade möjligheter att få lånekapital till
nya företag och ny bebyggelse, en konjunkturkänslig och könssegregerad arbetsmarknad samt
svårigheter att tillhandahålla kollektivtrafik. Dessa nämns också, i viss mån, i RUS där det
bland annat framkommer att insatser ska göras för att förbättra företagens säkerheter med
exempelvis kreditgarantier.
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Landsbygdskommunernas problemformuleringar stämmer i stort sett överens med de som
finns i RUSen. Skillnaden är att flera av utmaningarna vänds till möjligheter i RUS och
därmed kan tänkas ge uttryck för att vara mindre problematiska eller mindre hopplösa än vad
som framkommer under intervjuerna. Efter att utmaningarna diskuterats ställdes följande
fråga till informanterna: ”Hur ser ni på kommunens vs regionala och nationella aktörer ansvar
att möta dessa utmaningar?”
I RUS nämns sällan några specifika aktörer som har ansvar för att möta regionens utmaningar,
ansvaret tillskrivs istället samtliga aktörer som genom samverkan förväntas nå passande
lösningar. I ett av nedanstående citat nämns dock ”offentliga aktörer” som en aktörsgrupp
med ansvar för att möta dessa utmaningar.
”..alla kan ha en roll i genomförandet.” (Region Västerbotten, 2013, s. 33)
”.. Utveckla funktionalitet och samverkan mellan kommuner, mellan tätorter och landsbygd samt
med grannregioner och andra länder, för att öka tillgängligheten och utbudet av t.ex. service och
tjänster, kultur och bostadsförsörjning (Region Västerbotten, 2013, s. 11.)
”Genom att offentliga aktörer kraftsamlar och samverkar kring utveckling och samverkan av
digitala lösningar, där innovationernas slutanvändare involveras, kan den offentliga servicen till
individer och företag effektiviseras och göras mer tillgänglig, samt de demokratiska processerna
bli mer öppna, transparenta och effektiva.” (Region Västerbotten, 2013, s. 12.)

Förutom samverkan läggs en stor tillit på innovation som en lösning på de utmaningar som,
framförallt, länets landsbygdskommuner möter.
”Länets inomregionala avstånd och utmaningar rörande tillgänglighet till service- och
välfärdstjänster skapar behov som i sin tur kan skapa innovationer” (Region Västerbotten, 2013, s.
12.)

I samband med att landsbygdskommunerna tillskrivs utmaningar nämns i regel också
möjligheten till nya innovationer för att lösa dessa utmaningar. Detta kan tolkas som att ett
visst ansvar läggs på markanden för att lösa de problem som uppstår, men i RUS nämns likväl
att särskilda insatser kan krävas för att främja innovationen i mindre orter. Vem som ska stå
för dessa insatser framgår inte.
”Västerbotten har en god innovationsförmåga och lyfts fram som en ledande innovativ region i
europeiska jämförelser. Möjligheterna att ta del av de system och miljöer som främjar innovationer
är dock begränsande i de glesbefolkade områden och mindre kommuner, vilket innebär att insatser
måste riktas mot att utveckla metoder och verktyg för att stärka innovationskraften i hela länet.”
(Region Västerbotten, 2013, s. 13.)

Vem som har ansvaret att möta utmaningarna samt genomföra RUSens strategier och
prioriteringar är otydligt i utvecklingsstrategin. De intervjuade kommuntjänstemännen,
däremot, riktar tydliga uppmaningar till olika aktörer som de anser kan göra mer för att möta
kommunernas utmaningar. Kommunerna nämner visserligen också samverkan och framtida
innovationer som faktorer som är viktiga för deras utveckling, men det finns andra åtgärder
som de trycker ännu mer på. Tre tjänstemän nämner exempelvis att kommunens medborgare
har ett ansvar för att möta utmaningarna. De bör se till att handla lokalt för att behålla
servicen, men också aktivt verka för en positiv bild av kommunen hos de ungdomar som
växer upp i här.
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”..jag tror att det är i många familjer så pratas det inte bara positivt och att barnen som växer upp
lever med det här att (.) ja men jag måste flytta härifrån jag kommer inte få något jobb här så att(.)
vi måste jobba mycket mer med attityder liksom på det stora hela (.) folk måste se möjligheter”
(Inlandskommun 7.)

Det framgår vid två intervjuer att ansvaret bör vara fördelat på alla nivåer, eftersom dessa
utmaningar inte lämnar någon oberörd. Vid tre intervjuer påpekas att kommunen själva har ett
ansvar att driva en offensiv politik för att vända den negativa utvecklingen. Samma
tjänstemän påpekar emellertid att en annan mentalitet har smugit sig in bland kommunens
tjänstemän.
”..det tar tid att vända en skuta (.) kanske det har smugit sig in en liten ”luta sig tillbaka mentalitet”
hos våra tjänstemän och här behöver vi liksom ta nya tag.” (Inlandskommun 7.)
”..men som jag förstår det ett (.) ett sätt (.) oftast i den här diskussionen att förvalta eller bli mer
proaktiv och satsa mer då hör man oftast att vi har gjort det på det här viset och jag tolkar det som
att det är brist på kunskap på vad vi skulle kunna göra för att ändra den här trenden och därför
väljer man inte att sätt sig i spotlighten att behöva förklara och lägga fram en ny vision utan man
faller tillbaka hellre till men vi har gjort det såhär och det har funkat.” (Fjällkommun 3.)

När det kommer till regionala aktörers ansvar så upplever flera tjänstemän det stöd och arbete
som sker idag behjälpligt. Stöd till butiker genom det regionala serviceprogrammet och
regionala nätverksträffar är två uppskattade åtgärder. När det gäller stora satsningar och
investeringar som, med vissa risker, förväntas bryta den negativa trenden efterfrågas dock ett
ökat stöd från både regionförbund och länsstyrelse. Vid två intervjuer framkommer också att
kommunerna själva, som medlemmar i regionförbundet, är ansvariga för vad som görs och
prioriteras i Region Västerbotten. Vidare framkommer, från en intervju, att det är tufft att få
de regionala aktörerna att jobba för en utveckling av inlandet.
”..jag tycker dom är bra och dom håller ihop länet med träffar med nätverk och det här är ju
jätteviktigt (.) vi som jobbar vi småkommuner att vi är med i större nätverk där vi får ta del av
utvecklingen där vi får stöd och hjälp och ibland vi sitt här i våra kammare och tror vi är ensam
med att ha det här problemet (Fjällkommun 4.)
”..dom borde ha en stor roll helst Regionförbundet dom borde ju men jag menar där är det ju (.) vi
är ju små både till antalet och även i representation i fullmäktig och vi ska slåss med Umeå
Skellefteå och nu ska vi slåss med Umeåregionen också dom har ju liksom gått ihop lite grann så
att jag menar det är nog tufft att få dom att tänka utveckling i inlandet” (Fjällkommun 1.)

Vid tre intervjuer framkommer att de regionala aktörerna och i synnerhet Region Västerbotten
borde lokalisera delar av personalstyrkan till andra delar av regionen än Umeå. Detta skulle,
enligt tjänstemännen, både ge större förståelse för landsbygdskommunernas förutsättningar
och bidra till fler kvalificerade jobb i dessa kommuner.
”..det finns ju en kritik emot (.) beroende på vem man pratar med emot Region Västerbotten (.)
Region Västerbotten har vuxit någonting kolossalt i omfång och kostar en hel del pengar (.) men
(.) det man kan känna är att allting är lokaliserat till Umeå (.) man skulle kunna lyfta ut delar av
Region Västerbotten verksamheter tycker jag ut i länet för att det faktiskt ska vara en organisation
som jobbar för länet med länet (.) men när man jobbar till exempel med lanthandlarnas överlevnad
ja men då kanske man ska sitta i Dikarnäs eller Dorotea och jobba med utgångspunkt där och inte
från Umeå (.) det jag vet att man ute i kommunerna kan känna det är liksom att man kommer från
stan och hälsar på och då är det så märkvärdigt och sen då åker man härifrån så man tappar
förståelsen för hur det är ute i länet” (Inlandskommun 5.)
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Det som har väckt överlägset starkast reaktioner under intervjuerna är staten som, enligt
samtliga informanter, inte tar sitt ansvar för att möta dessa kommuners utmaningar. När
statliga verk centraliseras uttrycker informanterna att detta skickar signaler om att staten har
slutat tro på landsbygden. Vid flera intervjutillfällen framkommer även att staten bör införa
någon typ av resursfördelning från de exploaterade naturresurserna som gör att en del av
vinsten hamnar i den kommun där naturresursen är lokaliserad. Detta av rättviseskäl, men
också för att det behövs människor i inlandet för att naturresurserna ska kunna fortsätta
utnyttjas såsom de gör idag. Norge nämns vid flera tillfällen som ett framgångsexempel.
”..men tyvärr så la de ju ner sågen och flytta sin verksamhet till kusten som all annan verksamhet
så ska det ju flyttas (.) allting ska flyttas till kusten en stor hemsk bov för oss är ju att alla statliga
verk har centraliserats […] och det är ju synd att statliga verk ska gå liksom i för i spetsen för
centralisering. Där finns ju en politisk möjlighet att fördela ut så att säga (Fjällkommun 1.)
”..så dom kvalificerade jobb som har funnits för kvinnor (.) i den här kommunen dom har ju varit
statliga det har ju varit som administrativa och statliga jobb och dom är bortrationaliserade (.) så vi
kan summera det som att staten har dragit sig tillbaka med den konsekvensen att utbildade
arbetsställen för kvinnor har strukit på foten (.) om man jämför med Norge, det är ju svårt att
jämföra med Norge rakt av, men alltså där man har en medveten regionalpolitik (.) staten är liksom
till för hela landet men i Sverige är ju staten till för Stockholm det är ju så (.) det går liksom inte att
förneka” (Fjällkommun 2.)
”..för i Norge har dom ju ett system där det ramlar tillbaka ganska mycket pengar till glesbygden
från dom naturtillgångar som är och skulle vi ha Norges system så skulle vår kommun ha 25
miljoner till att jobba med varje år (.) men det är klart att med pengar och att (.) det skapas helt
andra förutsättningar tror jag” (Inlandskommun 7.)
”..det känns ju som att drar dom in (.) alltså om inte staten tror på landsbygden varför ska dom som
bor här tro på den och det där får ju konsekvenser alltså vem ska upprätthålla vattenkraft och
vindkraft som finns när dom inte vill bo kvar här något folk, arbetskraft i gruvorna som är här i
närheten, skogsbruket det blir liksom ingen […] jag tror att staten behöver gå in och jobba med
sådana här offensiva saker” (Inlandskommun 7.)

Samtidigt menar flera tjänstemän att staten inte har så mycket makt att förändra situationen
utan att makten att förändra numera ligger hos den egna kommunen eller i marknadens
händer.
”..men det är jättesvårt att styra (.) alltså att förhindra en utveckling att människor flyttas och
samlas i vissa regioner det går som inte att förhindra man ska liksom inse det (.) det går inte att
bromsa utvecklingen på det sättet” (Inlandskommun 6.)
”..vi har väl någonstans (.) vi kommer inte att leva på allmosor som man gjorde förut som kommun
(.) vi kommer ju behöva visa att vi klarar det här själv och det är så jag tror att man kommer klara
sig framöver (.) genom att visa att vi dra hem dom här investeringarna och börja och driva
lyckosamma projekt och så vidare det är de som kommer bygga framgången snarare än att vi
väntar på när ska staten komma och hjälpa oss.” (Fjällkommun 2.)

Trots att Region Västerbotten och RUS ska utgöra länets samlade röst gentemot staten nämns
inte landsbygdskommunernas synpunkter på staten och dess ansvar i RUS. I RUS nämns dock
att de statliga myndigheter som finns i regionen är viktiga resurser för regional utveckling
vilket kan tänkas vara ett resultat av kommunernas många synpunker. Detta beskrivs inte som
ett problem och heller inte tillsammans med något förslag kring hur de kan bevaras.
”De statliga myndigheter och verk som finns lokaliserade i regionen är resurser för regional
utveckling. De skapar arbetstillfällen för akademiker och kan vara viktiga kunskapsmiljöer. De är
också betydande samverkanspartner i regionala utvecklingsprocesser kopplade till bl.a. innovation
och kompetensförsörjning.”. (Region Västerbotten, 2013, sid 19.)
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4.2.2

Landsbygdens och stadens roll för regional utveckling

Målet med RUS är att skapa en attraktiv och hållbar region från kust till fjäll. Då detta är svårt
att mäta har ett antal indikatorer tagits fram. Där framgår tydligt att en attraktiv, men även
inkluderande region, är en region som växer.
”I en attraktiv region är de fler som flyttar in än som flyttar ut” (Region Västerbotten, 2013, s. 29.)
”Regionens attraktivitet speglas i fastighetspriserna” (Region Västerbotten, 2013, s. 29.)
”Ett inkluderande samhälle handlar även om allas lika rätt till ett växande och blomstrande
arbetsliv” (Region Västerbotten, 2013, s. 30.)

Landsbygdens och de mindre orternas kvaliteter framkommer också i RUS, men benämns inte
som just attraktiva.
Länets mindre tätorter och samhällen har livsmiljöer och möjligheter som bland annat präglas av
närhet mellan människor, trygghet och närhet till unika naturmiljöer och turistmål. (Region
Västerbotten, 2013, s. 10)

Somliga informanter uttrycker också att attraktivitet och tillväxt är två sidor av samma mynt,
men vid flera intervjuer framkommer också att den icke befolkningsmässigt eller ekonomiskt
växande kommunen har flertalet andra kvaliteter som skapar regional attraktivitet. Flera
tjänstemän hävdar också att invånare i den lilla kommunen har fördelar gentemot invånare i
den stora kommunen. Samtliga tjänstemän lyfter civilsamhällets lokala engagemang som en
viktig social instans och bärare av hela kommunen.
”..jag tror att vi har ett ömsesidigt beroende av varandra jag tror också det är viktigt för Umeå att
man har dom små kommunerna runt i kring sig för att kunna vara attraktiva (.) för att kunna
erbjuda kanske bra rekreationsmöjligheter också och att det finns en närhet då till de små
kommunerna och därför också bli mer attraktiv som storstad” (Inlandskommun 5.)
”..jag är tämligen övertygad om att kommunens litenhet ändå har ju (.) varit till så stor gagn för
medborgarna jämfört med att ha varit i en satellit eller i en större kommun för att närheten till
beslut möjligheten att påverka och engagemanget och viljan att göra någonting bra för dom som
bor här (.) det blir något helt annat när man slår ihop kommuner och det hör man också från
stadsdelar i Umeå också (.) att ju längre ut i periferin desto mer känner man sig liksom offside på
något vis även om det är en stor kommun med stora resurser så blir det liksom tippning av
koncentrationer på ett sätt som inte gynnar hela ytan” (Inlandskommun 5.)
”..jag själv är från en liten by jag ser ju där betydelsen av föreningslivet när inte servicen finns där
längre då är föreningslivet sista anhalten och det är föreningslivet som driver dom små byarna i
våran kommun (.) där är det lokala initiativet att man (.) själv gör så att det händer någonting inte
kommunen” (Fjällkommun 2.)

I RUS skrivs inte mycket om att utveckla och stötta det lokala engagemanget, men det finns
en föreslagen åtgärd som berör detta.
”Skapa stödstrukturer för att fånga upp och utveckla samhällsengagemang och lokala initiativ.
(Region Västerbotten, 2013, s.)

De flesta kommuntjänstemän nämner att kommunen utgör en alternativ bostadsform till
städerna när bostadsbristen och bostadspriserna skjuter i höjden, men också ett alternativ för
de som efterfrågar närheten till naturen, tystnaden och gemenskapen på landsbygden. När jag
ställer frågan: ”Varför är det värt att satsa på en ort med befolkningsminskning?” är inte det
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första svaret ”för att vi måste ta hand om de människor som bor här och vill bo här” istället
lyfts städernas behov av inlandet vid flera tillfällen.
”..ja (.) som jag sa jag tror inte städerna, kusten vill ha ett tomt inland utan service, jag tror inte
det, jag tror att dom vill vi ska finnas kvar att vi dom ska kunna komma upp dom ska kunna
turista, fiska, gå på järnhandel och köpa ett fiskedrag (.) dom ska kunna gå på systemet och handla
sig en whiskey jag tror det är viktigt för region att service finns kvar även i inlandet”
(Fjällkommun 4.)

Att städerna har en stor betydelse för hela regionens utveckling görs tydligt i RUSen genom
att det nämns åtskilliga gånger. Staden nämns exempelvis oftast tillsammans med adjektiv
såsom stark, framgångsrik eller med liknelsen regionens motor. Landsbygden, däremot,
tillskrivs inte sådana värdeord utan nämns istället, allt som oftast, tillsammans med olika
lösningsförslag.
”Västerbotten har också en mångfald av livsmiljöer med landsbygd, stora och små samhällen, sjöoch fjällnära boenden samt starka urbana miljöer med Umeå och Skellefteå som attraktiva
alternativ till storstäderna.” (Region Västerbotten, 2013, s. 10.)
”Attraktiva städer med ett brett utbud av service, tjänster, kultur och utbildningstillfällen är en
resurs för hela länet och med ett utvecklat samspel mellan städer, centralorter och landsbygd kan
tillgänglighet, samordningsvinsterna och resurseffektiviten öka.” (Region Västerbotten, 2013, s.
11.)
”Länets kunskapsintensiva miljöer är viktiga motorer och noder som stärker länets globala
konkurrenskraft och innovationsförmåga. (Region Västerbotten, 2013, s. 13.)
”En av anledningarna till att Västerbotten fortsatt växa i en starkt förändrad värld är förmågan att
hitta lösningar, att vara innovativ samt att kombinera starka framgångsrika stadsregioner och
utveckling av landsbygden.” (Region Västerbotten, 2013, s. 2.)

Alla utom en kommuntjänsteman håller med om att regionens städer, och i synnerhet Umeå,
betyder mycket för den egna kommunen.
”..så att ibland blir det en sådan där när man upplever att det är någon form av konfliktsituation
mellan omlandet och mellan dom här städerna som växer men alltså har du ingen stad som
attraherar och lockar dit då dör ju omlandet också (.) det måste man liksom fatta […] jag är snarare
så här att heja på Umeå kan dom växa och vara attraktiva så får vi vinst av dom också”
(Inlandskommun 6.)
”..jag tror det behövs ett dragplåster jag tror det är bra med att Umeå finns (.) att det går bra och att
det utvecklas hela tiden det tror jag ger en vinning (.) vi kanske skulle få det ännu sämre här om vi
inte haft Umeå” (Fjällkommun 4.)
”..Det kan handla om företagsetableringar det handlar om inflyttning (.) när det är trångt i Umeå så
måste man bo någonstans och alla gillar inte att bo i stora stan så folk flyttar ut (.) så att (.) det är
klart att vi har haft diskussioner med Umeå när dom sätter upp mål om att bli ex antal många (.)
och då handlar det liksom inte om att dränera inlandet utan någonstans så måste man ju få
människor att flytta till regionen så vi inte bara möblerar om människorna inom regionen (.) men
växer Umeå och ö-vik så går det bra för oss också definitivt” (Inlandskommun 5.)

Trots att dessa kommuner ser städerna som en tillgång noterar flera att växandet sker på
bekostnad av inlandets ungdomar. Framförallt då det för många är en utmaning att få
ungdomarna att flytta tillbaka till kommunen senare i livet.
”..Umeå och Skellefteå, visst är det bra att det ökar det behövs någon form av ett sådant där
centrum som ökar men självklart är det ju mycket på bekostnad av inlandets ungdomar”
(Fjällkommun 4.)
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”..vi har ju en jätteutmaning i det att ungdomarna (.) hög procent pluggar vidare och Umeå är ofta
den ort man far till och vi har svårt att få tillbaka våra ungdomar så det är ett bekymmer. Umeå är
ju förhållandevis nära vilket är bra (.) fortfarande i Norrland” (Inlandskommun 7.)

En tjänsteman går dock emot, den annars samstämmiga, bilden av städerna som betydelsefulla
för hela regionen och säger tvärtom att städerna innebär kommunens död.
Intervjuare: ”vad betyder omgivande städer med dess utbud för din kommun? Till exempel
Umeå, Skellefteå, Östersund, Mo i Rana, Stockholm”
Informant A: ”men alla dom här städerna betyder egentligen våran död”
Intervjuare: ”städerna betyder eran död?”
Informant A: ”ja för dom har den här attraktionskraften som vi inte har och det behöver inte vara
sanningsbaserat bara att det är en större stad då har folk sina föreställningar att ja (.) större stad the
lights du vet (skratt)”
Intervjuare: ”du menar att livet, eller det behöver inte vara sanningsbaserat att livet är så mycket
bättre?”
Informant A: ”ja, det är så och jag märker det och även vi har vi tar emot flyktingar (.) och var
det förra året fick vi 16 (.) placeringar och inom loppet av 3 månader så hade alla (.) lämnat. (.)
och dom flesta hamnade först så kom dom till umeå och sen så vidare till stockholm (.) spontant så
ser jag det som konkurrenter så de (.) tar död på oss”
Intervjuare: ”det kan inte hjälpa kommunen på något sätt (.) att städerna gör så att kommunen
gynnas?”
Informant A: ”naeee (.) ja jag har svårt att se som det är idag att Skellefteå eller Umeå skulle vara
ett positivt inslag i kommunen.” (Fjällkommun 3.)

4.2.3

Går det att leva hållbart i en landsbygdskommun?

Att från kust till fjäll skapa en hållbar och attraktiv region är RUSens övergripande mål och
det blir därför relevant att titta på hur hållbarhet definieras, beskrivs och tolkas i RUSen.
”Hållbar tillväxt kan definieras som en långsiktig ekonomisk tillväxt som ger positiva eller
minimerar negativa effekter på miljö och klimat samt som bidrar till att öka människors välfärd
och möjligheter.” (Region Västerbotten, 2013, s. 6.)
”Generationsmålet definieras som att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”
(Region Västerbotten, 2013, s. 7.)

Enligt dessa definitioner så inkluderar hållbarhet både miljömässiga, sociala och ekonomiska
faktorer, utan att någon är överordnad den andra. I förordet framkommer dock att stabil
tillväxt och hållbar utveckling i första hand skapas genom konkurrenskraft.
”Nyckelfrågan är naturligtvis hur vi tillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för stabil
tillväxt och hållbar utveckling. Det handlar i grunden om att gemensamt förbättra förutsättningarna för hela regionens konkurrenskraft genom att stärka attraktiviteten, öka
förädlingsgraden samt utveckla tjänste- och servicenäringarna.” (Region Västerbotten, 2013,s. 2)

Enligt citatet handlar hållbar utveckling i grunden om konkurrenskraft vilket kan tolkas som
att tillväxt likställs med hållbarhet. Förnybara bränslen inom transportsektorn pekas ut som
särskild viktigt att satsa på utifrån länets förutsättningar. Hög kompetens och goda
produktionsmöjligheter ses som nycklar till en sådan utveckling.
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”Idag är transportsektorn den största källan till koldioxidutsläpp i länet, bland annat på grund av
länets långa inomregionala avstånd och exportinriktade näringar med stora transportbehov.”
(Region Västerbotten, 2013, sid 17.)
”Västerbottens goda tillgång på kompetens inom hållbarhet och potential för produktion av
förnybar energi kan spela en viktig roll för att minska den global miljö- och klimatpåverkan. ”
(Region Västerbotten, 2013, sid 7.)

I de första av de ovanstående citaten framstår landsbygden med sina avstånd och
exportinriktade näringar indirekt som boven i dramat. Det andra citatet pekar samtidigt
indirekt ut landsbygden som en viktig aktör för att lösa denna utmaning genom dess
produktionsmöjligheter för förnybar energi. När hållbarhet diskuteras framkommer vid sex av
sju intervjutillfällen att det är svårt, om inte omöjligt, att tillhandahålla kollektivtrafik då
resurserna är för små och befolkningsunderlaget för litet.
”..men det är inte självklart hur man ska lösa det här å ena sidan så är det pengarna och å andra
sidan så är det människorna som har ett behov av att förflytta sig och ofta så är det för vår del
pengar som överväger att vi anser oss inte ha råd att (.) liksom upprätthålla en god kollektivtrafik”
(Inlandskommun 7.)
”..men alltså här finns ju inte möjligheterna att få till någon bra kollektivtrafik. Kommunen är för
liten det är det som är problemet (.) och därför på nått sätt så måste vi ju anpassa oss till det och (.)
hoppas på teknikutveckling och så (.) för annars får vi lägga en död hand på nästan hela våran
kommun om vi inte gör så” (Fjällkommun 2.)

Att staden och landsbygden har olika förutsättningar för att arbeta med hållbarhet är både
kommunerna och RUS tydliga med. Exempelvis lägger RUS mer tyngd på
hållbarhetslösningen förnybara bränslen än på hållbarhetslösningen kollektivtrafik och vid
något tillfälle används begreppet hållbar stadstrafik istället för hållbara transporter. Citatet
nedan kan tolkas som att ett hållbart transportsystem är en utmaning på landsbygden och en
möjlighet i staden.
”särskild fokus måste riktas mot att utveckla ett effektivare och hållbarare transportsystem. Med
länets utspridda befolkningskoncentrationer och växande städer innebär detta både utmaningar och
möjligheter.” (Region Västerbotten, 2013, sid 26.)

Från flera intervjuer framkommer att bilen är både ofrånkomlig och ovärderlig i dessa
kommuner. Detta budskap verkar ha nått fram i RUS-processen då RUSen är tydlig med
att alla färdmedel ska säkerställas och utvecklas i länet. Att inte äga en bil kan enligt ett
par tjänstemän leda till en känsla av otrygghet.
”..det finns så kallade ringbilar alltså även om det inte går någon buss ut till varje by […] så är det
ju inte särskilt väl anpassat för de här äldre som kanske behöver åka in till samhället för att handla
eller besöka vårdcentral eller så och jag tror att i längden så är det de som gör att man känner (.) en
viss otrygghet om man inte har egen bil eller så” (Inlandskommun 7.)

När jag ställer frågan om det går att leva hållbart i en landsbygdskommun möts jag vid tre
tillfällen av tystnad som sedan glider över till ett velande resonemang. De flesta av
tjänstemännen verkar, till en början, koppla samman hållbarhetsbegreppet med just hållbara
transporter vilket de anser är svårt eller omöjligt att åstadkomma i kommunen.
Intervjuare: ”..går det att leva hållbart i en landsbygdskommun?”
Informant A: ” (0,2) ”..det gör det väl utifrån våra förutsättningar är det väl hållbart (skratt) det är
ju som med kollektivtrafik ja men (.) det finns ju inte så att det går att använda för alla så på det
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sättet är det ju inte så hållbart men det blir ju hållbart ur vårat perspektiv vi måste ta oss till jobbet
om det ändå inte går någon buss (.) vi kan göra upphandlingar se till att det blir krav märkt på
upphandlingar och sånt hållbarhetskrav”
Informant B: ”..ändå är det en lite svår fråga för vi kanske inte i alla delar lever sådär
jättehållbart. det kanske är nog så enkelt om man läge ihop alla som befinner sig i Stockholms
närhet förutsättningar borde vara större i större sammanhang för det är ju som min kollega är inne
på vi kör ju mycket bil det gör vi ju men samtidigt så kommer det säkert att bli möjligt att utrusta
våra bilar med annat än diesel och bensin (.) så att förutsättningar tror jag finns även på det
området (.) men sen när det gäller vår fritid så är det väl samma sak med det vi är väl mycket ut i
naturen vi kör våra snöskotrar och dylikt och det kanske inte riktigt en storstadbo heller gör men
som sagt vi har ju en högre livskvalitet skulle jag vilja säga en många som bor inne i städerna.. vi
har ett lägre tempo tror jag också alltså vi blir ju jättestressade om det står tre stycken i kö på Ica”
Informant A: ”ja det tror jag väl men utvecklingen går väl framåt (.) elbilar ska väl funka om än
det är 20 grader kallt i framtiden” (Inlandskomun 7.)

I RUSen uppmuntras innovation och företagande inom gröna näringar och ekologisk
modernisering. I följande citat resonerar en kommuntjänsteman kring ekologisk
moderniseringens och problem och möjligheter i sin kommun.
”..om vi pratar om gruvetablering till exempel så är det ju rätt jag menar exploatering och det är
mörkt och det är ett gruvhål och det är ju inte så mycket miljövänligt kan man ju kanske tro.. dom
har ju allt att vinna på att profilera sig med grön teknologi och så vidare så att dom är ju benägna
att gå längre än dom gjort förut för att förändra bilden av den industrin (.) satsa på gröna lösningar
i den mån det är möjligt (.) sen att hävda att en gruva blir miljövänlig det kommer den aldrig vara
men det är ju också det samhälle vi lever i liksom annars ska vi sluta använda metaller då får vi ju
det kan vi ju göra men då får vi leva på en helt annan materiell nivå så det är nog ingen som är
beredd att göra det” (Fjällkommun 2.)

Möjligheterna att leva ett grönare liv på en annan materiell nivå är, enligt vissa
kommuntjänstemän, större på landsbygden än i staden.
”..och jag tror på en ny gröna vågen (.) jag tror faktiskt att det kommer bli så[…] jag ser liksom
alla de här unga familjer som flyttar ut som (.) börjar gräva upp sina trädgårdar och som börjar
odla (.) man har sina höns och lite kor och man gör sin korv och mycket sånt som sker just nu i
kommunen..” (Inlandskommun 5.)

”alltså tittar vi globalt så ser vi ju hela folkvandringar med (.) invandring och hela den biten och
får en del forskare rätt när det gäller klimat så vi kommer ju bli minst drabbad om man säger vi
kommer ju egentligen (.) ha bara nästan fördelar ja men tillväxten på skogen kommer ju öka och
det kanske kommer regna lite mer och ja menar till slut tror jag folk vill inte bo så tätt utan
förhoppningsvis så får vi någon inflyttning” (Fjällkommun 1.)

Ytterligare två tjänstemän menar att klimatförändringar kan göra att fler flyttar till
landsbygdskommunerna i framtiden, men tonen är i de fallen ironisk och skrattas bort som
vilda spekulationer. En tjänsteman är dock något mindre ironisk och hoppas på en utveckling
mot en mer lokal produktion.
”..och i mina ljusa stunder så kan man ju hoppas att kommunikationer blir så dyr så att tillslut så
blir det ett nytt mejeri och slakteri för att man måste ha lokala varianter för att det är för dyrt att
frakta material och jag menar nu vi har ju nästan (.) alla våra bönder har ju snart gett upp så att
säga och det blir ju för lite mjölk att hämta i inlandet men man får hoppas att man håller ut för till
slut så tror jag att det måste sno på något vis” (Fjällkommun 1.)

I RUS nämns konsumtionens miljöpåverkan, men indikatorn som används för att mäta
växthusgasutsläpp inkluderar inte utsläpp utanför länets gränser. RUSen nämner dock
konsumtion och närproduktion ett fåtal gånger. T.ex. framkommer att det finns skillnader i
mäns och kvinnors konsumtion och livsstil..
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”Kvinnor och mäns miljöpåverkan skiljer sig åt, bl.a. genom olika konsumtionsmönster, resvanor
och benägenheten att göra miljörelaterade livsstilsförändringar.” (Region Västerbotten, 2013, sid
16.)
”Mer hållbara konsumtionsmönster hos kvinnor och män samt hållbara upphandlingar kan driva på
en mer hållbar produktion och skapa ökade möjligheter för exempelvis närproducerad mat. ”
(Region Västerbotten, 2013, sid 17.)
”Stimulera påverkansarbete och kunskapsuppbyggnad kring hållbar konsumtion och
konsumtionsmönster, framförallt kopplat till mäns konsumtion.” (Region Västerbotten, 2013, sid
18.)

Att konsumtionen är lägre, möjligheten till närproduktion högra och livsstilstempot lägre gör,
enligt ett par tjänstemän, landsbygden till det hållbarare alternativet, men detta framkommer
inte i RUS. Att tolka av RUS har landsbygden en särskild möjlighet att bidra till hållbarhet
genom produktion av förnybar energi, men inte via de ovan nämnde faktorerna. Staden ses
som hållbar genom att ha tillgång till hållbara transporter och en kunskapsintensiv miljö. Vid
två intervjutillfällen berättar tjänstemännen att de har känt av ett urbant tolkningsföreträde i
olika typer av regionala hållbarhetsprojekt.
”..och även liksom klimatsmart resande till exempel (.) det blir jättemycket att man pratar om jaa
(.) bilpooler eller man pratar om cykelpooler (.) det blir jättemycket stadens perspektiv (.) det är
inte det är svårt att riktigt hitta dom här klockrena träffarna som faktiskt fungerar ute i dom mer
glesa områden alltså det blir en fokusering kring stadsmiljö och stadsfrågorna på ett sätt ändå även
om det naturligtvis bor mest människor där men iallafall det finns lite svagheter” (Inlandskommun
5.)

Att projektledarna själva är lokaliserade i staden och enbart kommer ut på ett fåtal besök hos
landsbygdskommunerna ser tjänstemannen som en av anledningarna till projektens för stora
stadsfokus.

4.2.4

Framtidssyn och teknikens roll

Kommunerna fick frågan ”Varför ska det satsas och investeras i en kommun som enligt
prognoserna ska minska i befolkning?” Jag ställde därför en motsvarande fråga till RUS
”Varför ska det satsas och investeras i tillväxt i en region där merparten av kommunerna
minskar i befolkning?” Följande direkta och indirekta förklaringar hittades:
”Fler människor kommer att behövas för att klara arbetskraftsbehovet på sikt, vilket innebär att
ökad inflyttning kommer att vara nödvändigt.” (Region Västerbotten, 2013 s. 18)
”Västerbottens specifika struktur och naturgivna förutsättningar med långa inomregionala avstånd,
kalla klimat och glesa befolkningsstruktur är en stark grogrund för innovationer inom bland annat
hållbar samhällsutveckling, testverksamhet, servicelösningar och distansöverbryggande teknik”
(Region Västerbotten, 2013 s. 13.)
”Västerbotten har rika tillgångar på naturresurser i form av natur- och kulturmiljöer, skog,
mineraler och vattenkraft som utgör en komparativ fördel i ett globalt perspektiv. Med fokus på att
skapa en långsiktig hållbar tillväxt kan Västerbottens naturresurser vidareutvecklas som en resurs
för länets utveckling” (Region Västerbotten, 2013 s. 24.)
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I RUS framkommer, sammanfattningsvis, att inflyttning är nödvändig för att klara
arbetskraftsbehovet, men också att investeringar i landsbygdskommunerna är nödvändiga
därför att både deras tillgångar och utmaningar kan bidra till innovation och besöksnäring
vilket i sin tur leder till regional tillväxt. När jag frågar kommunerna vad det är för poäng att
lägga resurser på kommuner med befolkningsminskning framkommer följande fyra faktorer:
för att landsbygden är ett attraktivt boendealternativ, för att naturresurserna måste vårdas, för
att stadsborna ska kunna åka på semester och för att framtiden är oviss.
”..ja för oss är det ju helt uppenbart att vi tycker att vi har livskvalitet här på inlandet (.) men det är
klart livskvaliteten är ju också hopkopplad med att man ska ha god service och (.) att det ska finnas
ett utbud (.) och (.) blir vi för små vilken en del kanske tycker att vi redan är(.) så blir det svårt att
upprätthålla service och livskvaliten för människorna kanske inte håller måttet” (Inlandskommun
7.)
”..sen tror jag att det finns en annan grej också han som satt i kassan han höll på att beskriva hur
fantastiskt det var att bo här oppe utifrån något typ av alternativ (.) det är ju så lugnt här är som (.)
vi har inte samma press på oss som människor som om man bor i en storstad det finns kvaliteter
här som gör att man faktiskt vill bo här (.) ja det här så kallade livspusslet det är som inget pussel”
(Fjällkommun 2.)

Om det inte satsas försvinner ännu mer service- och välfärdsfunktioner vilket hotar den
attraktivitet som kommuntjänstemännen menar finns i kommunerna idag. Hotas gör, enligt
tjänstemännen, också skötseln av de naturresurser som finns i regionen.
”..nämen det finns ju ett svar som är ganska självklart och man blir ju nästan mörkrädd när man ser hur
staten resonerar ibland när man inte förstår att man (.) det finns ju en anledning till att dom här delarna
är koloniserat. […] det är ju skogen och malmen och vattenkraften man har varit ute efter och nu är det
ju vindkraften och så också så och dom finns ju kvar det är det som är den självklara grejen det är klart
som fan att det måste finnas bosättningar här att det måste finnas samhällen här(.) vem ska sköta om
vattenkraften, vem ska sköta om skogen, vem ska sköta om gruvnäringen som ju är det som riket i
helhet lever på för att sitta med konstiga glasögon på ett kontor på söder och baka surdegbröd och
programmera appar och tro att det som samhället ska leva på det” (Fjällkommun 2.)
”..Sverige är ju ett land som har väldigt stora naturtillgångar och mycket av det där finns i
Norrland och visst har man erövrat och kolonialiserat Norrland (.) stockholmarna har kommit upp
hit men jag tror att det finns väldigt mycket som är kvar att utnyttja alltså det som finns under
marken och det som finns även .. nu har jag sagt att jag inte har någon stor tro på besöksnäring (.)
men det kan vara en katalysator i hela den här processen och sen det faktum att det finns folk som
bor häruppe så man ska inte överge Norrland (skratt) alla är inte stockholmare” (Fjällkommun 3.)

I det senaste citatet nämns också att myndigheter omöjligt kan överge dessa kommuner
eftersom människor faktiskt bor kvar här. Ett upprätthållande av service och välfärd ses
dessutom som avgörande för turismen och därmed tillväxten i länet och i Sverige.
”..jag tror att inlandet är viktigt för hela Sverige och att det ska finnas kvar och finnas en service
och jag tror det är jätteviktigt och skulle det försvinn så att säga det lilla service vi har kvar då
kommer det påverka hos även dom större så att säga för det är inte säkert dom kanske hellre far o
turistar i utlandet än å lämnar pengarna kvar i länet” (Fjällkommun 4.)

Vid tre intervjutillfällen belyses också den ovisa framtiden som ett argument för att fortsätta
satsa på kommuner med sjunkande befolkning. I nedanstående exempel nämns
klimatförändringar och infrastruktursatsningar som två faktorer som kan komma att påverka
kommunens utveckling.
”..får en del forskare rätt när det gäller klimat så vi kommer ju bli minst drabbad […] och i mina
ljusa stunder så kan man ju hoppas att kommunikationer blir så dyr så att tillslut så blir det ett nytt
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mejeri och slakteri för att man måste ha lokala varianter för att det är för dyrt att frakta material”
(Fjällkommun 1.)
”..blir det fast förbindelse över kvarken så är ju nästa logiska steg att fortsätta för gods […] är det
något som får en att rysa av välbehag så är det ju tanken på att få en sån bro över alltså (.) tänk att
få den här kopplingen till så att det verkligen fick att funka” (Fjällkommun 2.)

I RUS går att utläsa en stor tilltro till teknik och distanslösningar som nutida och framtida
lösningar på landsbygdskommunernas utmaningar.
”För att skapa ökad välfärd, delaktighet och demokrati i hela regionen bör möjligheten till
utvecklade digitala lösningar uppmärksammas” (Region Västerbotten, 2013, s. 9.)
”Särskild stor potential finns inom hälso- och sjukvård. Digitala lösningar ger ökade möjligheter
till delaktighet och självbestämmande för hälsovård och social omsorg, minskat resande, bättre
möjligheter att decentralisera delar av hälso- och sjukvården. (Region Västerbotten, 2013, s. 12.)
”Användande av digitala affärsmodeller och t.ex. e-handel är särskilt betydelsefullt i glesbefolkade
områden
där
den
lokala
marknaden
är
begränsad.
Digitala lösningar skapar förutsättningar för att utveckla mötesplatser som knyter ihop länets
entreprenörer, företag och orter. Det ger bl.a. virtuella kluster och geografiska noder möjlighet att
utveckla företagsrådgivning och annan stöd på distans.” (Region Västerbotten, 2013, s. 24.)

Ovanstående citat är tre av åtskilliga benämnanden av teknikens betydelse för regionen och
framtiden. Kommuntjänstemännen, däremot, uttrycker en viss tvetydighet angående teknikens
möjligheter att utveckla den egna kommunen. Majoriteten av kommunerna anser att de har
legat i framkant med exempelvis bredbandsutbyggnad och att det finns stora möjligheter.
Flera påpekar dock vikten av att IT- och distanslösningar används för att öka kvalitén på
tjänster eller skapa nya tjänster och inte för att byta ut existerande arbetstillfällen i
kommunen.
”..jag tycker självfallet man ska använda tekniken vi måste ha en läkare någon form av
akutmottagning och vi måste ha ambulans dom här grunderna men sen visst ska man utnyttja
tekniken för att både för sjukvård och äldreboende och kanske också framförallt på utbildning och
den biten (.) även kultur allt” (Fjällkommun 4.)
”..så att nog kommer tekniken kanske men man har ju svårt att se eftersom den föregående
tekniken med internet och hela den biten trodde man skulle kunna skapa mera jobb och det gjorde
det i inledningsskedet genom att vi hade det här med bokningscentral men nu kan det ju vara det
här som jag nämnde det här med serverhallar för vi har ju då klimatet vi har låg hög säkerhet när
det gäller inbrott och allt möjligt och vi har ju relativt bra säkerhet när det gäller elen, vi har ju
tillgång till el. Så att sådana saker kan ju det kan ju vara en del kan man säga och även om det är
servar som står och brummar så kräver det ju att folk är där” (Fjällkommun 1.)
”..för alltså det öppnar ju upp möjligheten för här i kommunen finns det dataföretag som anställer
folk som inte bor i kommunen men företaget är registerat här och dom har sitt säte här(.) så på det
sättet är det positivt men när det börjar handla om att tekniken ersätter människor och försämrar
för allas möjligheter till sysselsättning” (Fjällkommun 3.)

Vid fler intervjutillfällen uttrycker tjänstemännen en besvikelse över att IT-utvecklingen inte
har skapat fler jobb och mer utveckling i kommunen trots investeringar i
bredbandsutbyggnad. Tekniken anses heller inte kunna lösa rekryteringsproblematiken.
”..försäkringskassan skatteverket (.) det var ju två stora arbetsgivare och man tycker ju på grund av
den här (.) datoriseringen vi har ju välutbyggt IT i hela kommunen idag och då skulle man kunna
sitta och jobba med deklarationer här men av någon anledning så ska det dras (Fjällkommun 1.)
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”..alltihop ska dras till storstäderna det ska centraliseras och då tänker man såhär vår kommun har
ju varit jätteduktiga att bygga ut sitt bredband och då tänker man såhär att nu detta kommer ju
möjligheter för statliga jobb för nu har vi lika bra bredband man kan lika gärna va i vår kommun
som va i Umeå men jag tycker hela tiden så dras centraliseras” (Fjällkommun 4.)
”..ta ditt eget blodprov och sånt här och automatiserat vårdrum och ha en konsultation och samtal
med en läkare över videokonferens nog funkar ju det (.) absolut men det i sig kommer ju inte lösa
rekryteringsproblematiken vare sig för primärvården eller för äldreomsorgen det gör den ju inte”
(Fjällkommun 2.)

I RUS framkommer inte direkt vilken framtid som förväntas och önskas för Västerbotten,
men förutom tekikutvecklingen verkar inte några större förändringar i samhället förutspås.
Det är däremot tydligt att de ser tillgänglighet och infrastruktur som två avgörande faktorer
för Västerbottens framtid.
”Länets vidsträckta spridda befolkningskoncentrationer, könssegregerad arbetsmarknad och
skiftande förutsättningar, gör att högkvalitativa och tillgängliga persontransporter är en avgörande
framtids- och utvecklingsfråga.” (Region Västerbotten, 2013, s. 26.)

Till kommuntjänstemännen ställs frågan ”Vad tror ni om kommunens framtid?” I svaren finns
en stor optimism och tro på den egna kommunen, men denna optimism blandas också med en
förutspådd dyster framtid. Gemensamt hos tjänstemannen är en önskan om att kommunen ska
klara sig även om flera tjänstemän påpekar att ett antal olika externa faktorer är avgörande för
att detta ska vara möjligt. Statliga beslut och handlingar ses återigen som en avgörande faktor
för kommunens utveckling. Efterfrågan och priser på bostäder är en annan.
”..jag är ju av den åsikten att jag jobbar då för en turn around i den här kommunen det är väl det
som driver mig i alla fall […] det kommer inte av sig själv och jag tror att vi är våran egen lyckas
smed till en början med att vi tänker på att vad kan vi här (.) vi som jobbar i den här kommunen
göra för någonting” (Fjällkommun 2.)
”..jag har tänkt att kunna bo kvar här (.) och jag har gett mig dän på att (.) det ska få sätta en prägel
på mitt jobb också (.) det där med att sucka som vi kanske har gjort en del med dom här frågorna
(.) nä de ska vi inte hålla på med utan vi ska se möjligheter” (Inlandskommun 7.)
”..urbaniseringen är enorm alltså jag menar hur vänder man på en sån sak det tror jag blir oss
övermäktigt alltså men det kan vara så i allafall att vi kan leva med en positiv utveckling här ändå
som ett alternativ till städer och jag tror ju på att internetvärlden ändå skapar möjligheter alltså”
(Fjällkommun 2.)
”..visst är det ansträngt det är det ju så det är ju spännande vad framtiden har att ge och det är klart
om inte det blir som på nationell nivå att man väljer att ha en fördelningspolitik som möjliggör en
överlevnad så är det tungt […] men samtidigt som det finns en otroligt genuin vilja här att vilja till
varje pris ha kvar den här kommunen som självstyrande” (Inlandskommun 5.)
”..jag tror att det är ju väldigt avgörande att få priserna en del på husen att få den här efterfrågan
alltså det är ju det som känns hur (.) kommer befolkningen i Umeå öka så kommer efterfrågan i
omgivning på bostäder och alternativ att öka. Är det så att Umeå stannar av och börjar ha
bostadsbrist och sjunkande att man har bostadsöverskott och sjunkande priser i Umeå då kommer
ju liksom vakuumet där att suga åt sig ganska mycket från omgivningen” (Inlandskommun 6.)

Några av de intervjuade tjänstemännen är dock mer pessimistiska och menar att
urbaniseringens krafter är för starka för att kunna stoppas av ett kommunalt engagemang och
en stöttande statlig nivå.
”..jag är ju inte 100% pessimist men jag har ju svårt att vara 100 % optimist nämen det (.) med dom
otroligt starka urbaniseringstendenser som finns i Sverige idag som ju är värst i hela världen eller värst
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eller bäst i hela världen nästan starkaste trenden i hela världen i alla fall sen om det är bra eller dåligt det
får någon annan bestämma men så vi kämpar ju emot mekanismer som vi som enskild kommun inte (.) kan
aldrig mäkta med” (Fjällkommun 2.)
”..så småningom blir vi så små så vi kommer inte att kunna existera dit hamnar vi ju tillslut och jag tycker
att man börjar ju kunna tro att befolkningsutveckling skulle kunna börjar plana ut men det går fortfarande
såhär och det går så himlans fort […] idag känns det som vi håller på att gå på knäna(.) bena blir kortare
och kortare och det måste till någonting så vi ökar arbetstillfällena och om vi då är fjällen naturen då är det
ju turism vi pratar om men jag tror vi behöver något mer ben också (0,2) händer det inte något så det blir
någon ändring i det här både med arbetstillfällen men också med vikten av att bo i en bra miljö då kommer
inte kommunen finnas kvar (.) tråkigt nog” (Fjällkommun 4.)
”..jag tror att för det är en svår framtid som vi har framför oss vi har jag tror att så som det har varit dom
här politiska makterna dom har ingen av dom har egentligen presenterat något nytt under deras maktperiod
utan bara förvalta det som finns och (.) kakan som dom förvaltar sett till andel människor krymper mer och
mer (.) den lokala andelen medan man gör sig mer och mer beroende av statenpengar därifrån olika bidrag
av olika slag och inte mer proaktiv och satsar mer så att ja det är en dyster framtid tyvärr” (Fjällkommun
3.)

4.3 Regional utvecklingsplanering enligt
landsbygdskommunerna
4.3.1

Regional samverkan – kring vad och hur?

När följande fråga ställs ”Vad är viktigast för din kommun att samarbeta regionalt kring” blir
svaret vid flera tillfällen att alla typer av samarbete är viktigt för en liten kommun.
”..allting vi håll på i kommunen går att samverka om det är jag övertygad om (.) antingen för att få
bättre billigare men också säkrare alltså att vi (.) inte bli så känslig för då det händer olika saker”
(Fjällkommun 4.)

När kommunerna tvingas välja ett prioriterat område att samarbeta kring blir svaret oftast
transporter och kommunikationer. Ett annat område som nämns som särskilt viktigt är turism.
Inom plan- och byggområdet är flera kommuner nöjda med det mellankommunala samarbete
som funnits kring vindkraft och strandskydd, men efterfrågar i övrigt ett ökat regionalt
samarbete kring plan- och byggfrågor. Ett ökat samarbete med universiteten genom forskning
och praktik lyfts också av flera kommuner som en faktor som skulle kunna gynna kommunen.
Vidare finns en stor efterfrågan på ett utökat samarbete kring kompetenser, administrativa
stödfunktioner och upphandlingar.
..det som kommunerna skulle göra tillsammans är mer funktionell samverkan (.) administrativa
sidan mer kvalificerade handläggartjänster både miljö och byggsidan skulle man kunna dela på
resurser i vissa fall” (Fjällkommun 2.)

Vid två intervjutillfällen framkommer att en bra samverkan måste vara ömsesidig och bygga
på förtroende. De menar att samarbetet mellan kommuner med liknande förutsättningar,
såsom det i Region 8, fungerar bättre då det inte finns någon storebror och lillebror. Samtidigt
reagerar flera kommuner i Region 8 negativt på att Umeåregionen de senaste åren har stärkt
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sitt samarbete. Några lyfter också att samarbetet med ”storebror” också är viktigt, att nätverk
där hela regionen är närvarande behövs.
”.. när vi jobbar tillsammans i inlandet är det mer kan du ta den frågan så tar jag det här (.) och här är
det ju liksom skillnad i storlek den stora kommunen har dom här alla resurserna dom behöver inte
samarbeta med dom små medan vi har det här ständiga behovet av att samverka.” (Inlandskommun
7.)
”..samverkan bygger mycket på förtroende för varandra att man litar på varandra och det blir ingen
storebror lillebror eller någon ska sko sig på någon annan någon ska köpa tjänster (.) det är lite grann
ge och ta för som jag ser det att det ska fungera” (Fjällkommun 4.)
”..nu ska vi slåss med Umeåregionen också dom har liksom gått ihop lite grann” (Fjällkommun 1.)
”..jag tycker inom räddningstjänsten där är det helt perfekt där tycker jag Umeå och Skellefteå ändå
hjälper oss i inlandet en hel del men jag tror det är viktigt att vi ska ha representanter i från inlandet
som sitter med bland styrgrupper så att det finns med (.) inlandsperspektivet i allt arbete för annars så
är det så stor risk att det blir bara storstad eller större kommuns perspektiv allting och man glömmer
vi i inlandet. (Fjällkommun 4.)

Vindeln och Bjurholm har gått ur samarbetet i Region 8 för att fokusera på Umeåregionens
arbete och ser detta som en positiv utveckling. Bland annat för att resurser och energi kan
koncentreras på ett samarbete. En tjänsteman uttrycker att detta inte innebär att kommunen
vänt ryggen mot inlandet utan att de fortsätter att agera samlad röst tillsammans med Region 8
i vissa frågor.

4.3.2

Möjligheter och hinder för regional samverkan

I RUS framkommer att ett utökat samspel och samarbete utifrån platsen unika förutsättningar
utgör en möjlighet att förstärka den regionala handlingskraften, särskilt eftersom det lokala
blir allt mer beroende av globala förhållanden.
”Länet karaktäriseras allt tydligare av ett samberoende, som innebär att det lokala blir allt närmare
kopplat till det globala. För att skapa förändring och påverka utvecklingen måste aktörer på olika
geografiska nivåer och olika delar av samhället, som till exempel näringslivet, det civila samhället
och myndigheter handla gemensamt, samhandla.” (Region Västerbotten, 2013, s. 5)

Några kommuntjänstemän lyfter också vikten av att samarbeta för att nå utveckling och
handlingskraft. En tjänsteman uttrycker samtidigt att den konkurrens som finns mellan
kommunerna inte ska hymlas med.
”..det är jätteviktigt att vi i kommunerna inom region 8 inte väljer att satsa på samma saker så vi
inte får någon utveckling någon utav oss (.) man måste ju vara ärlig om man ska säga nu att i vissa
sammanhang så är vi ju konkurrenter med våra grannar vad det gäller företagsetableringar och
sådär det ska man liksom inte (.) som t.ex. region 8 man har inte hymlat så mycket med det”
(Fjällkommun 2.)

Alla, såväl RUS som kommuner, är överens om att de inomregionala skillnaderna och den
stora geografin utgör ett visst hinder för regional samverkan. Detta är en av de platsspecifika
förutsättningar som Västerbottens regionala utvecklingsplanering måste anpassas till. I RUS
nämns att effekterna och utmaningarna som är kopplade till de globala trenderna ser olika ut
över länet med tanke på de inomregionala skillnaderna. Att möta trenderna globalisering,
urbanisering, klimatförändringar och demografisk utveckling innebär inte samma sak för
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Umeå som för Vilhelmina. Flera kommuner menar att detta är så pass avgörande att det bör
tydliggöras än mer i RUS.
”..jag skulle vilja trycka på att vi är en tydlig inlandskommun med alla dom problem och
möjligheter som det innebär (.) Västerbotten består ju av många väldigt små kommuner (.) och vi
har ju då Umeå stad som är förhållandevis stor och sen är det ju Skellefteå som är en mellanstor
stad och det är klart att här är ju då vissa bekymmer att hantera i en region med så många små
kommuner och få pooler då i övrigt” (Inlandskommun 7.)
”..Västerbotten ser ju lite olikt ut 95 % är ju landsbygd och sen har vi en remsa där som är kust.
[…] Västerbotten är ju det mest obalanserade länet av alla i Sverige där vi har en så otroligt
expansiv kustregion eller en del (.) av kusten som är expansiv och så resten av länet backar så ser
det egentligen inte ut någon annanstans (.) Norrbotten har ju en helt annan tyngd i inlandet genom
att de har Kiruna och inlandet så Luleå kan som inte bara säga skit i inlandet (.) det gör dom
liksom inte” (Fjällkommun 2.)

En annan utmaning för det regionala utvecklingsarbetet är att uppmuntra kommunerna att
arbeta proaktivt. En tjänsteman menar att kommunen själv motarbetar ett proaktivt arbete
genom att det finns en misstro mot exempelvis statliga myndigheter som anses vara
fokuserade på staden.
”..det finns ett mått av uppgivenhet upplever jag och sen blandat då med okunnighet och lite rädsla
för jag märker bland tjänstemän tillexempel att kontakt med statliga myndigheter man är inte så
pigg på att ha kontakt med länsstyrelsen, boverket och dom andra och väldigt ofta så hör man ja
dom här reglerna är som stockholmsgrejer att vi ska införa stockholmsgrejer här uppe det går inte
här uppe” (Fjällkommun 3.)

4.3.3

Att koppla samman RUS med ÖP i en landsbygdskommun

Med projektet ”Strukturer för tillväxtarbete ur ett rumsligt perspektiv” i åtanke ställdes frågan
”Hur fungerar RUS som verktyg för översiktsplanering och annan kommunal verksamhet?”.
Det blir här tydligt att de som har varit delaktiga under RUS-processen använder dokumentet i
högre grad än de som inte har varit det. Att känna ägande av dokumentet genom att känna
igen sina egna skrivningar verkar vara avgörande för att det ska ses som ett verktyg. Bland de
kommuner jag har pratat med är det nästan uteslutande tjänstemän inom näringslivsutveckling
som har tagit del i processen och inte planerare. I ett fall förhåller sig en planerare positiv till
RUSens användning i översiktsplaneringen, men den tjänstemannen påpekar då att synsättet
är präglat av den akademiska världen.
”..vi är delvis medskyldiga till många av dom skrivningar som står där. Den är ju bra som den är
(.) för dom ändamål som den ska användas till” (Fjällkommun 2.)
”..jag var ju med i arbetet med RUSen och när vi började (.) kändes det ju som (sträcker ut
armarna) men när man har suttit och arbetat med den och man kan känna liksom att (.) jag känner
mig bekväm och jag ser liksom att jag har kunnat påverka med ord i det här så känns det här som
ett bra verktyg” (Inlandskommun 5.)
”..jag tycker att absolut det är en självklarhet att vi måste integrera ÖP och RUS och nu när vi
kommer jobba med översiktsplanen jag skulle vilja driva processen på det sättet att vi kopplar
arbetet till RUSen och jobbar gränsöverskridande med de andra kommunerna för att jag tycker att
det är en självklar sak” (Fjällkommun 3.)
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Några påpekar att de enbart sneglar på dokumentet då de vill finna stöd för sökande av
projektpengar. Andra uttrycker att de inte ser några självklara kopplingar mellan RUS och
ÖP. Istället uttrycker flera tjänstemän att RUS kan agera vägledning för kommunernas LUS
(Lokal utvecklingsstrategi) som ligger under kommunal utveckling/ näringsliv istället för
under plan- och bygg. Möjligen, menar vissa, att LUS sedan kan utgöra ett verktyg för
översiktsplaneringen.
”..jag kan inte säga att jag sitter och sneglar på RUSen annars sådär jättemycket det är mest om jag
vill göra någonting så stämmer det här överens med vad som var sagt vill utveckla (.) det är så vi
jobbar med dem vi är inte så mycket inblandad överhuvudtaget i RUS (.) jag vet inte (.) jag vet för
lite om RUS och jag vet för lite om kopplingar till fysisk planering i RUS” (Inlandskommun 6.)
”..alltså det blir nog mer vägledning till våran egen LUS och den är ju inte fastställd hos oss den
och jag hoppas att det inte blir någon för LUSen är ju ungefär som översiktplanen den ska ju bli en
vägledningen för oss som jobbar men jag har varit med så länge så” (Fjällkommun 1.)

Några tjänstemän uttrycker att det finns en viss otydlighet i vad de olika dokumenten ska
användas till. Vid en intervju framkommer att näringslivssidan inte har kommit i kontakt med
översiktsplanen och att plansidan inte haft några större beröringspunkter med LUS- och RUSarbetet. Två tjänstemän belyser att det är svårt att utöva strategisk planering i en liten
kommun. Detta för att det i en kommun utan tillväxt saknas resurser samt att planeringen
snarare går ut på att lösa uppkomna problem än att planera långsiktigt.
”..i mitt gamla jobb näringslivschef så jag har väl i och för sig vetat om att det finns en ÖP men
den har ju aldrig legat på mitt bord att jag har behövt den utan har det varit något så har man ju
kanske gått då till planansvarig (.) hur fixar vi det här” (Inlandskommun 7)
”..jag tycker väl som vägledande dokument att RUS är helt okej (.) men det som jag har sett här är
att man kanske behöver förklara och få många att förstå deras funktion för oftast kommer det upp
en diskussion men okej varför ska man ha (.) inte bara förhålla sig till RUS utan även till LUSen
när vi ändå har en översiktsplan (.) det blir som dubbelarbete vad är poängen med det”
(Fjällkommun 3.)
”..ibland tycker man att det är så lätt att ha sådana sväviga formuleringar som inte vi har så lätt att
bryta ner i verkligheten och helst genom att vi inte har så mycket ekonomiska resurser så då är det
inte så lätt till att bryta ner och göra handgripliga saker utan då får man ju plocka det man kan men
det blir ju spännande att se” (Inlandskommun 6.)
”..det är ju som sagt det blir ju sån här ja (.) brandutryckningar då det behövs en plan så gör man
en plan och översiktlig planering (.) det är ju också lite svårt eftersom vi inte har den stora
tillväxten det blir mer en lägesbeskrivning och så lite för man vill ju inte låsa fast sig heller
eftersom vi inte vet (.) vilka intressenter som kan komma hit så vill man ju inte ha låst sig i en plan
heller utan då vill man ju ganska öppen plan så vi kan tillåta ganska mycket så att säga”
(Inlandskommun 7.)

RUSen är en plan för tillväxt, men i en kommun med befolkningsminskning är ÖP oftast inte
en plan för tillväxt och detta menar några tjänstemän är en anledninge till att kopplingen
mellan RUS och ÖP inte är självklar. Ett av citaten ovan vittnar också om en rädsla att låsa sig
fast i en plan. I en kommun, där en ny ÖP ska tas fram, har dock tjänstemännen bestämt att
ÖP ska vara visionär och ha just tillväxtfokus. Finansieringen hamnar därmed under
näringsliv istället för under samhällsbyggnad.
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4.3.4

Idéer kring det fortsatta regionala utvecklingsarbetet

Under intervjuerna framkom många idéer kring hur det regionala utvecklingsarbetet kan
utvecklas. Fyra idéer som förekom fler gånger än andra identifierades: införa tjänster för
kompetens och administration på länsnivå, återupprätta de tidigare plan- och byggträffarna,
öka RUSens koppling till projektfinansieringar och placera tjänster på Region Västerbotten i
fler kommuner än Umeå. Flera kommuner anser att Region Västerbotten kan göra mer för att
underlätta för landsbygdskommunerna. Att inrätta vissa tjänster på länsnivå är en sådan sak.
Samtidigt uttrycker flera tjänstemän att allt som Region Västerbotten gör måste vara förankrat
hos kommunerna.
”..alla kommunerna har ju egentligen ett behov av samma typer av IT stöd och sånt här och det kan man
fundera varför ska vi hålla på varje kommun och själv se till att vi har fungerande äldreomsorg system och
inom skolan finns en massa vi betalar och upphandlar licenser för GIS hantering fastighetsregister,
befolkningsregister (.) varje kommun håller på att tjafsa om det (.) varför löser vi inte det på länsnivå”
(Inlandskommun 6)
”..jag tror ju att man måste komma fram till lagändringar kring det här att köpa eller sälja tjänster mellan
varandra i kommunerna (.) alltså nu är det ju nu är man inne i en gråzon så fort man försöker få hjälp av en
grannkommun så fort det finns liksom en kommersiell marknad för någonting” (Inlandskommun 6)
”..men nog finns ett ett behov av det jag tror att dom kan ta för sig lite mer sen ska dom inte driva saker
själv det kanske jag inte tycker att Region Västerbotten ska man ska inte drifta saker men man ska se till
att underlätta för kommunerna för att få planstrukturer” (Inlandskommun 6)

Majoriteten av de intervjuade planerarna efterfrågar också ett återupprättande av de plan- och
byggträffar som fanns innan kommunförbundet blev Region Västerbotten. Återigen belyses
också vikten av att samarbeta med kommuner med liknande förutsättningar.
”..ja (.) jag efterfrågar ju hela tiden det här med det som försvann när kommunförbundet blev
Region Västerbotten (.) för innan hade vi ju gemensamma miljö och byggträffar (.) där man dels
med politiker tog upp aktuella frågor och kunde diskutera lite (.) lite samsyn mellan kommunerna i
tillsynsfrågor och sådant där (.) även på byggsidan ja men diskutera även översiktsplanen och
annat som har med det här att göra men det försvann ju som sen det har blivit Region Västerbotten
har vi ju inte haft några som helst byggträffar så att det saknar jag att man få en sån här informell
plattform att man kan bolla lite idéer mellan varann och det var ju upp i går också att (.) kanske att
man kan ju få lite hjälp av dom här större kommunerna men dom är liksom inte på samma nivå (.)
dom är ju på en annan nivå så det kanske är bättre att bolla med likvärdiga kommuner eftersom att
vi ar samma problem och samma (.) förutsättningar” (Inlandskommun 7.)

Det tredje återkommande förslaget för det regionala utvecklingsarbetets framtid handlar om
att tydligare koppla RUS till projektfinansiering. Flera tjänstemän påpekar att detta är det
enda incitamentet som gör eller kan göra att RUSens används i den kommunala
verksamheten. Andra menar istället att RUSens främsta användningsområde är att vara
vägledande för LUS. Det räcker dock inte, enligt en tjänsteman, att göra en LUS och söka
projektmedel för att skapa den handlingskraft som RUS syftar till.
”..RUSen är ju egentligen till för att göra vissa prioriteringar och vill du få medfinansiering för de
vi ska göra så ska det stämma överens med RUSen” (Inlandskommun 6)
”..sen återstår en del saker för vi har ju sagt att det räcker liksom inte bara med att ha en sådan där
LUS och vifta med den och ibland stå upp den och säga ja men det står med här då kan vi säga ja
till det här projektet för det på något vis ingår i strategien (.) utan det handlar nog mer om att jobba
offensivt med strategin (.) ta fram handlingsplan (.) vilket vi har fått ett uppdrag att göra (.) där vi
liksom kan peka med hela handen att här är det en skolchef som har ansvaret för den här frågan
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eller en näringslivschef som behöver titta på dom här bitarna och det är ingen annan som ska
(.)liksom försöka att göra det utan initiativet ska komma från dom här som har fått uppdraget så
jag tro att även om man lyfter upp vår kommun i många sammanhang att man menar på att vi
kanske har jobbat rätt som har plockat fram en lokal strategi (.) så är vi nog inte färdiga utan vi
behöver ju ständig jobba med detta (.) för att det ska bli verkstad” (Inlandskommun 7.)

Till sist föreslås det vid tre intervjutillfällen att Region Västerbotten bör utlokalisera somliga
tjänster till andra kommuner i länet, vilket framkommer från följande citat:
”..det finns ju en kritik emot (.) beroende på vem man pratar med emot region Västerbotten (.)
Region Västerbotten har vuxit någonting kolossalt i omfång och kostar en hel del pengar (.) men
(.) det man kan känna är att allting är lokaliserat till Umeå (.) man skulle kunna lyfta ut delar av
region Västerbotten verksamheter tycker jag ut i länet för att det faktiskt ska vara en organisation
som jobbar för länet med länet (.) det jag vet att man ut i kommunerna kan känna det är liksom att
man kommer från staden och hälsar på och då är det så märkvärdigt och sen då åker man härifrån
så man tappar förståelsen för hur det är ute i länet (.) men när man jobbar till exempel med
lanthandlarnas överlevnad ja men då kanske man ska sitta i Dikarnäs eller Dorotea och jobba med
utgångspunkt där och inte från Umeå” (Inlandskommun 5.)
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5

Diskursanalys av empiriskt material

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet utifrån Faircloughs tredimensionella modell
för diskursanalys samt uppsatsens teoretiska ramverk. Faircloughs analysmodell beskrivs
närmare i metodkapitlet, men utgår från tre delar. Först analyseras textens egenskaper. Sedan
analyseras text och språk utifrån den diskursiva praktiken. Här spåras diskursernas (eller
teoriernas) närvaro i texten samt indikationer på reproduktion eller förändring av
diskursordningen. Till sist analyseras hur sociala praktiker har inverkat på den diskursiva
praktiken och vilka sociala, politiska och ideologiska konsekvenser den diskursiva praktiken
har. Det teoretiska ramverket är utformat för att representera en diskursordning av diskurser
som idag existerar kring stad och landsbygd. I metod- och teorikapitlet finns mer att läsa om
diskursordning och det teoretiska ramverket samt kopplingen dem emellan.

5.1 Textens egenskaper i RUS
I RUSen är transitiviteten generellt sett låg. Objekt såsom processer, händelser och
uppmaningar förbinds sällan med tydliga subjekt som i exemplen nedan.
”Vi ser även klimatförändringar med hotet om vitala ekosystem, liksom utvecklingen av ett allt
starkare kunskapssamhälle” (Region Västerbotten, 2013, s.2.)
”Öka kollektivtrafikens attraktivitet och funktionalitet
resenärsperspektiv” (Region Västerbotten, 2013, s.27.)

ur

ett

jämställt

och

jämlikt

Det översta citatet kan tolkas som att klimatförändringar och framväxten av ett
kunskapssamhälle sker av sig självt, som om de vore naturlagar som människor varken har
kunnat eller kan påverka. Så gott som alla åtgärder som raddas upp inom varje delstrategi
saknar också subjekt såsom i det andra citatet. I vissa tillfällen uppges ”alla regionens aktörer”
som subjekt. Att både det subjekt som ligger bakom problemen och det subjekt som ska lösa
utmaningarna uteblir i RUS kan vara en av anledningarna till att strategin, av flera
kommuntjänstemän, upplevs som svår att använda som planeringsverktyg. Till skillnad från
transitiviteten, är modaliteten hög i RUS. Talarens grad av instämmande är hög och många
utsagor beskrivs som om de vore sanningar, såsom i exemplet nedan.
”I en attraktiv region är de fler som flyttar in än som flyttar ut” (Region Västerbotten, 2013, s. 29.)

En låg transitivitet i kombination med en hög modalitet ger signaler till textmottagaren om att
en sanning förmedlas. Denna typ av formuleringar indikerar också att en hegemonisk diskurs
snarare reproduceras än att det pågår en diskursiv förändring genom en kamp mellan olika
diskurser.
Staden nämns ofta tillsammans med positiva adjektiv såsom ”stark” och ”framgångsrik”. Vid
ett flertal tillfällen används också metaforen ”länets motor” för att beskriva stadens roll i
regionen såsom i exemplet nedan.
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”Länets kunskapsintensiva miljöer är viktiga motorer och noder som stärker länets globala
konkurrenskraft och innovationsförmåga. (Region Västerbotten, 2013, s. 13.)

Om staden är länets motor, vad är då landsbygden? Denna metafor och dessa adjektiv skickar
indirekta signaler om landsbygden som eftersatt och ensidigt beroende av staden. Om det
fanns en tro på ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd bör de båda istället
beskrivas som exempelvis kuggar i ett kugghjul (Rönnblom, 2014). Att länets
landsbygdskommuner behöver sin motor indikerar att en marknadsliberal diskurs med en hög
tro på städer som tillväxtpooler reproduceras i RUS.
Det är riskabelt, utifrån ett demokratiperspektiv, att genom språkets utformning skapa starka
sanningseffekter samtidigt som uppenbara värderingar och attribut tillskrivs begrepp såsom
staden och landsbygden. På detta sätt upplevs även det som vi i vanliga fall kanske klassar
som något subjektivt som en objektiv sanning.

5.2 Diskursiva praktiker i RUS och hos
informanterna
5.2.1

Samma problemformuleringar, olika lösningar!

Landsbygdens utmaningar formuleras ungefär på samma sätt i RUS som hos
landsbygdskommunerna. Befolkningsminskning, som en följd av låga födelsetal, en åldrande
befolkning och utflyttning ses, som den största utmaningen. Att upprätthålla en acceptabel
service- och välfärdsnivå, behålla och skapa jobb samt att överkomma de stora geografiska
avstånden ses också som stora utmaningar för landsbygdskommunerna. I RUS framgår att det
är framväxten av kunskapssamhället och den tjänstebaserade ekonomin som driver på
urbaniseringen. Inom den marknadsliberala diskursen ses förhållandet som motsatt, det är vår
vilja att flytta till städer som har drivit på framväxten av ett kunskapssamhälle och en
tjänstebaserad ekonomi (Klaesson & Petterson, 2009). Här stämmer RUS bättre samman med
Harveys teori som säger att samhällsstrukturen formar och driver på urbaniseringen (Harvey,
2012). RUS verkar dock indirekt skriva under på Krugmans (1996) tvåregionsmodell. En
koncentration av befolkning och aktivitet till städer ses som en naturlig utveckling ur ett
marknadsperspektiv och därför uppskattas ”västerbottningarnas förmåga att leva med och
anpassa sig till förändringar” (Region Västerbotten, 2013, s. 2.) Då förändringarna handlar
om kunskapssamhällets framväxt och urbaniseringen tolkar jag detta som att en anpassning
till marknadens premisser ses som positiv och att en marknadsliberal diskurs ligger till grund
för en sådan skrivning.
Som nämnt i föregående kapitel finns det en viss tvetydighet kring om urbaniseringen är en
positiv eller negativ process i RUS. Det beskrivs som positivt att regionens invånare anpassar
sig till det samhällsklimat som råder med bland annat hög urbanisering. Befolkningsökningen i städerna, som delvis är en konsekvens av utflyttning från landsbygdskommunerna, beskrivs enbart med positiva ordalag. Samtidigt nämns att utflyttningen,
av framförallt unga och kvinnor, är ett problem och det finns en önskan om att fler återvänder
till kommunerna. Anledningen till att urbaniseringen benämns som något positivt är sannolikt
för att det finns en tro på att urbanisering leder till ekonomisk tillväxt. Ett samband som slås
fast såväl inom marknadsliberala teorier som inom marxistisk teori. Att det finns en viss
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tvetydighet
kring
om
urbaniseringen, totalt sett,
är negativ eller positiv
indikerar att RUS inte
enbart reproducerar ett
marknadsliberalt perspektiv
utan att den diskursiva
praktiken är delaktig i
någon form av förändringsprocess. Min tolkning är att
den uttryckta önskan om att
stoppa urbaniseringen är ett
spår från en tidigare
keynesiansk diskurs där
politik och myndigheter ska
se till att hela Sverige ska
Figur 6. Det är en utmaning att upprätthålla service och välfärd i tider
leva. Det kan dock vara så
av befolkningsminskning och åldrande befolkning. Bilden är tagen i
att denna önskan är ett
Dorotea. Fotograf: Johanna Wadstein
tecken på att samhället, via
den diskursiva praktiken, är på väg att ta ett steg bort från en marknadsliberal diskurs. Oavsett
hur det ligger till så indikerar denna motsägelse på att en kamp mellan olika diskurser äger
rum. Tjänstemännen på landsbygdskommunerna ser huvudsakligen urbaniseringen som en
negativ process, men åsikterna går i sär när det gäller möjligheten att stoppa eller förhindra
processen.
När landsbygdens problem och utmaningar nämns i RUS görs det ofta i samband med ett
lösningsförslag som i exemplet nedan:
”Västerbottens specifika struktur och naturgivna förutsättningar med långa inomregionala avstånd,
kalla klimat och glesa befolkningsstruktur är en stark grogrund för innovationer inom bland annat
hållbar samhällsutveckling, testverksamhet, servicelösningar och distansöverbryggande teknik”
(Region Västerbotten, 2013 s. 13.)

Detta kan tolkas som att landsbygden tillskrivs utvecklingspotential i Västerbottens RUS.
Enligt Kärrbäck (2014) är detta ovanligt i det regionala utvecklingsarbetet som, enligt henne,
reproducerar ett urbant tolkningsföreträde just genom att inte tillskriva landsbygden någon
utvecklingspotential. Citatet ovan kan emellertid även tolkas som att de problem och
utmaningar som landsbygden möter inte tas på allvar eftersom de formuleras om till
möjligheter. Särskilt eftersom att lösningsförslagen ofta handlar om framtida innovationer
som i nuläget inte finns att tillgå och för att konkreta lösningar saknas. I regeringens
landsbygdsstrategi beskrivs landsbygden enbart som positiv, med stora möjligheter, utan att
dess situation sätts i förhållande till staden eller till den realitet som invånarna upplever. På så
sätt menar Rönnblom (2014) att problem och utmaningar döljs bakom fina ord och
möjligheter istället för att benämnas och hanteras. Att vända landsbygdens utmaningar till
möjligheter kan, med andra ord, både reproducera och motverka ett urbant tolkningsföreträde.
Det faktum att staden, i RUS, inte tillskrivs några som helst problem eller utmaningar ser jag
dock som ett tydligt tecken på att ett ojämnt maktförhållande mellan stad och landsbygd
reproduceras. Exempelvis nämns inga av de negativa och tillväxthämmande konsekvenser
som befolkningstillväxten i storstäderna får. Bostadsbrist, orimligt höga fastighetspriser,
segregation och hemlöshet utgör några exempel som hade kunnat få utrymme i RUS.
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Nedanstående citat från RUS tydliggör att staden med dess befolkningsökning enbart ses som
en framgång och att landsbygden med dess befolkningsminskning ses som ett problem.
”Precis som i övriga Sverige sker befolkningstillväxten främst i stadsområdena med Umeå som en
av Europas snabbast växande städer. Samtidigt möter många av länets mindre orter utmaningar i
form av att framförallt unga och i synnerhet unga kvinnor, flyttar för att inte återvända i samma
utsträckning.” (Region Västerbotten, 2013, s. 7)
”Kombinera starka framgångsrika stadsregioner och utveckling av landsbygden” (Region
Västerbotten, 2013, s. 2)

Det senare citatet pekar på en bild av staden som det fulländade idealet och landsbygden som
i en plats i behov av förändring. Distanslösningar, lokalt engagemang och nya sätt att bedriva
service och välfärd ska, enligt RUS, lösa landsbygdens problem. Detta ställer krav på nya
vanor hos landsbygdsborna, för att lösa sina egna problem. Ett sådant krav identifierade även
Rönnblom (2014) i sin studie. Flera informanter pratar också om hur det ideella
engagemanget är avgörande för att landsbygdskommunernas service- och fritidsutbud ska
fungera redan idag. Varken i de policydokument som Rönnblom studerar eller i Västerbottens
RUS tillskrivs dock staden några problem vilket innebär att det inte heller läggs något ansvar
på stadsborna att lösa sina problem. Om motsvarande krav hade ställts på stadsborna att lösa
sina problem hade det exempelvis kunnat innebära att de själva skulle bygga boende till
rimliga kostnader eller motverka segregationen genom att flytta. Detta händer sällan och
istället riktas kritik mot myndigheter och företag som förväntas lösa stadens problem. Allt
detta är en konsekvens av det ojämlika maktförhållande mellan stad och landsbygd som
exempelvis RUSen förmedlar. Det får dessutom direkta konsekvenser för vilka krav som
stads- respektive landsbygdbor ställer på sig själva.
Enligt kommuntjänstemännen har medborgarna ett ansvar att möta sina utmaningar, bland
annat genom att handla lokalt och jobba med attitydförändringar gentemot den egna orten. Ett
sådant ansvar nämns inte i RUS utan där uppmuntras istället individernas valfrihet. Bilden av
urbaniseringen ses snarare som en följd av många människors enskilda val än de utbredda
samhälleliga normer som Kåks m.fl. (2011) beskriver som avgörande för människors val att
flytta. Enligt Kåks m.fl. är det norm att flytta då attityden till den lilla orten och landsbygden
är negativ. Att det behövs ett arbete med attityder för att förhindra utflyttning är inget som
framkommer i RUS. Tjänstemännen anser inte bara att medborgarna har ett ansvar utan också
att kommunen själv har ett ansvar att, i högsta möjlig mån, bidra till kommunens utveckling.
Inte minst genom att arbeta offensivt för tillväxt. Att anpassa kommunen till de nya
förutsättningar som befolkningsminskningen innebär nämner flera tjänstemän som
utmanande. Enligt Syssner (2014) har kommunerna begränsade möjligheter att styra denna
utveckling, men trots det, är det få som jobbar med en aktiv anpassningspolitik som förmedlas
till medborgarna. Ingen av de intervjuade kommuntjänstemännen i denna studie verkar heller
arbeta med en aktiv anpassningspolitik för att möta de nya förutsättningarna. Istället får jag,
under intervjuerna, höra om olika typer av tillväxtstrategier som kommunen har eller planerar.
Detta är inte särskilt förvånande eftersom flertalet nationella och regionala strategier fokuserar
på tillväxt och inte på anpassningspolitik. Av de tre policydokumenten som analyseras i
Rönnbloms (2014) studie är det enbart Boverkets vision som nämner begreppet avveckling
och pratar om både anpassnings- och fördelningspolitik.
I RUS läggs inte heller ett anpassningsansvar på kommunerna eller på någon annan part. När
ansvarsfrågan kommer upp framkommer istället att ”alla har ansvar” och att ”alla typer av
samverkan uppmuntras”. Bakom ”alla” döljer sig dock aktörer med helt olika ekonomiska och
legala förutsättningar att påverka utvecklingen. Att inte skriva ut de aktörer som är ansvariga
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för att möta de utmaningar som regionen tillskrivs skapar en otydlighet gentemot regionens
aktörer och risker att dölja aktörernas olika förutsättningar. Detta ser jag dessutom som en av
de största anledningarna till att kommunerna inte upplever RUS som ett planeringsverktyg
utan snarare som en samverkansprocess och en hjälp vid ansökan av projektmedel. En aktör
som tillskrivs mycket ansvar i RUS är dock marknaden. Detta genom att stor tilltro läggs på
att ny teknik och nya innovationer ska kunna möta regionens utmaningar. En hög tro på
marknadens förmåga att driva samhället framåt och skapa välfärd tyder återigen på att en
marknadsliberal diskurs reproduceras genom RUS. Kommuntjänstemännen har inte samma
tilltro till marknadens förmåga att lösa kommunernas utmaningar utan efterfrågar istället att
både regionala aktörer och staten tar ett betydligt större ansvar. De regionala aktörerna bör,
enligt flera tjänstemän, arbeta för att hela länet ska leva genom regionala nätverksträffar, stöd
och bidrag samt utlokaliseringar av tjänster från Umeå till övriga kommuner i länet.
Framförallt anses dock staten ha ett ansvar för att motverka den negativa utvecklingen i
landsbygdskommunerna. Tilltron till politikens möjligheter att styra samhälls-utvecklingen
kan på så sätt ses som hög hos merparten av kommuntjänstemännen. Flera tjänstemän
uttrycker, liksom Berge (2013), att det behövs en fördelningspolitik där exempelvis vinsterna
från naturresurserna kommer den egna kommunen till gagn. Att statliga verk och myndigheter
försvinner från landsbygdskommunerna och centraliseras till städerna är en annan fråga som,
under intervjuerna, är källa till upprördhet.
”..alltså om inte staten tror på landsbygden varför ska dom som bor här tro på den och det där får
ju konsekvenser alltså vem ska upprätthålla vattenkraft och vindkraft som finns när dom inte vill
bo kvar här något folk (Inlandskommun 7.)

I denna argumentation finns tydliga spår av den keynesianska diskurs som var dominerande
under Sveriges regionalpolitik på 60- och 70-talet. Eftersom RUS-processen syftade till att
sammanställa uppfattningar från hela regionen blir det intressant att frågan om statens ansvar,
som tjänstemännen vilt diskuterade under intervjuerna, inte har fått någon plats i RUS. Detta
tyder på att det, under RUS-processen, har pågått en diskursiv kamp mellan den keynesianska
och den marknadsliberala diskursen. ”Hela Sverige ska leva”-tänket som var framträdande i
den svenska regionalpolitiken under 60- och 70-talet har överlevt den diskursiva kampen, men
det har inte keynesianismens tro på statens och politikens möjligheter att styra
samhällsutvecklingen (Tillväxtanalys, 2012). Diskurserna kämpar om rätten att få avgöra vad
som är sant och falskt och den stora skillnaden mellan RUS och kommunernas lösningsförslag
indikerar att olika diskurser har makten att avgöra detta i dessa båda sammanhang.

5.2.2

Är staden regionens motor?

I producerandet av diskursiva praktiker fylls begrepp, såsom landsbygd och stad, med ett visst
innehåll och särskilda värden som gör somliga handlingar otänkbara och andra självklara
(Rönnblom, 2014). I RUS fylls staden enbart med ett positivt laddat innehåll och beskrivs
som modern, stark, framgångsrik och länets motor. Staden förväntas driva hela regionen
framåt. Landsbygden tillskrivs istället mer traditionella kvaliteter såsom trygghet, närhet samt
pittoreska och vackra miljöer. Här finns tecken på att RUS reproducerar den starka dikotomi
mellan stad och landsbygd som centrum- och periferi teorin representerar
”Länets mindre tätorter och samhällen har livsmiljöer och möjligheter som bland annat präglas av
närhet mellan människor, trygghet och närhet till unika naturmiljöer och turistmål.” (Region
Västerbotten, 2013, s. 10)
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Landsbygden tillskrivs dock samtidigt utvecklingspotential genom en hög tro på ny teknik,
distanslösningar och produktion av förnybar energi. Detta är istället ett tecken på en mindre
traditionell syn på landsbygden även om staden fortfarande ses som det mest moderna. Enligt
Harvey (2012) är dagens stad starkt förknippad med kapitalism och detta bör inte döljas eller
likställas med den modernitetsstämpel som exempelvis centrum-periferi teorin ger staden.
Det finns inget i RUS som indikerar en reproduktion av den marxistiska diskursen och
beroendeteorin som menar att staden utnyttjar landsbygden och växer på dess bekostnad
(Power, 2006). Inte heller bland kommunerna är denna uppfattning vanligt förekommande. Så
när som alla tjänstemän anser att städerna har en stor betydelse för hela regionen och den egna
kommunen. Här opererar den marknadsliberala diskursen som understryker städers roll som
motorer i en marknadsekonomi där såväl befolkning som ekonomisk aktivitet koncentreras.
Enligt Klaeson och Petterson (2009) och Westlund (2012) är det, i denna process, enbart den
landsbygd som har pendlingsavstånd till en stad som överlever. Därför bör städernas
utveckling säkras och den lokala arbetsmarknadsregionen utvidgas, för hela länets skull. Det
finns, både i RUS och hos kommuntjänstemännen, en tro på spridningseffekter, att även de
perifera platserna nås av städernas tillväxt. Enligt Jonsson (2013) övervinner dock
baksugseffekterna spridningseffekterna i Norrland. Han menar att satsningar på Umeå och
Luleå snarare har förstärkt en polariserad utveckling mellan kust- och inlandskommuner än
kommit hela regionen till gagn. Vissa kommuner nämner att städerna växer på deras
bekostnad, men tror att utvecklingen förmodligen hade varit ännu sämre om städerna inte
hade funnits och vuxit. Detta pekar återigen på att den marxistiska diskursen är svag i det
regionala och kommunala planeringslandskapet. Harvey (2006) hävdar nämligen att det är
den fria konkurrensen som koncentrerar den ekonomiska aktiviteten och på så sätt befäster
och förstorar geografiska skillnader mellan platser, städer och regioner.
Till skillnad från RUSens skrivelser anser kommuntjänstemännen att inte bara städerna, utan
också landsbygdskommunerna, har en stor och viktig betydelse för hela regionen. Berge
(2013) understryker också städernas beroende av sitt omland och menar att detta måste börja
uppmärksammas i politik på alla geografiska nivåer. Enligt Kärrbäck (2014) finns i regionala
utvecklingsprogram en tilltro till att staden ska föra hela regionen framåt och detta menar hon
skickar indirekta signaler om landsbygdens resurser som mindre viktiga. Detta går även att
urskilja i Västerbottens regionala utvecklingsprogram och signalerna är tydliga även här. Alla
kommuntjänstemän nämner att deras kommuner är ett gott boendealternativ till
stadskommunerna och att det finns många fördelar med att bo i en befolkningsmässigt liten
kommun. De flesta nämner också de naturresurser som finns inom kommunens yta som en
resurs för regionen och hela Sverige. Lika mycket som tjänstemännen pratar om kommunens
värden för den egna befolkningen pratar de dock om kommunens värden för besökande
stadsbor.
”..ja (.) som jag sa jag tror inte städerna, kusten vill ha ett tomt inland utan service, jag tror inte
det, jag tror att dom vill vi ska finnas kvar att vi dom ska kunna komma upp dom ska kunna
turista, fiska, gå på järnhandel och köpa ett fiskedrag (.) dom ska kunna gå på systemet och handla
sig en whiskey jag tror det är viktigt för region att service finns kvar även i inlandet”
(Fjällkommun 4.)

Enligt Harvey (2012) har landsbygden, som en följd av marknadsliberalism och polarisering,
fått en ny roll, nämligen att finnas till för stadsbor som vill konsumera dess värden. Att
tjänstemännen mäter kommunens eget värde i stadsbornas ögon tyder på att denna uppfattning
råder. Det räcker inte för kommunen att ha en bra livsmiljö för sina egna invånare. För att
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investeringar ska kunna motiveras måste även stadsborna kunna dra nytta av dess resultat.
Även om de intervjuade tjänstemännen pratar om ett ömsesidigt beroende mellan stad och
land tyder citatet ovan på att staden, det urbana och stadsborna ses som överordnade även i
landsbygdskomunerna. Nu har jag inte intervjuat representanter från någon stadskommun,
men jag har svårt att tänka mig att de, på motsvarande sätt, skulle motivera investeringar med
att kommunen finns till för att serva landsbygdsborna.
Det stora problemet är inte att staden ses som en framgångsrik pådrivare för länets utveckling
utan att staden enbart fylls med ett positivt innehåll. Precis som landsbygden brottas staden
med sina problem såsom bostadsbrist, skyhöga markpriser, segregation, hemlöshet och
överkonsumtion. Enligt Berge (2013) är dessa faktorer tecken på att städerna inte kan hantera
den tillväxt som råder. I RUS nämns dock inte en enda av stadens utmaningar, trots att de
utgör tydliga hinder för en hållbar tillväxt. Staden målas upp som den problemlösa framtiden
som alla kan förlita sig på och landsbygden målas upp som tvåsidig, med svåra utmaningar,
men positiva värden. Detta trots att Västerbottens län, till ytan, framförallt består av
landsbygd. Eftersom att staden inte tillskrivs några som helst problem indikerar detta att det
finns en diskurs där staden är norm och landsbygden enbart kan överleva i ljuset av den starka
staden. Varför nämns inga av stadens problem i RUS? Ett uteslutande av stadens utmaningar
motverkar ju RUSens eget syfte. Hur ska städerna kunna bli mer attraktiva och hållbara om de
redan nu framstår som fulländade? Om målet var att skapa ett enbart positivt laddat
dokument, varför framkommer då landsbygdens problem och utmaningar? Ett svar på dessa
frågor är att det inom marknadsliberalismen kan vara fördelaktigt med en negativt laddad
landsbygd som visar på stadens förträfflighet eftersom urbanisering genererar ekonomisk
tillväxt. Sammanfattningsvis anser jag att det finns ett påtagligt urbant tolkningsföreträde i
RUS och detta är inte huvudsakligen för att landsbygden tillskrivs utmaningar eller för att
staden tillskrivs framgång, utan för att staden inte tillskrivs några problem.

5.2.3

Hållbarhet utifrån stadens förutsättningar

I RUS definieras hållbarhet som en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.
Samtidigt framkommer i förordet att hållbar utveckling i grunden skapas genom att öka
regionens konkurrenskraft. Detta tolkar jag som att tillväxt likställs med hållbarhet och att
ekonomisk tillväxt anses vara en förutsättning för både en ökad välfärd och en friskare miljö.
En tolkning och ett argument som går att återfinna inom marknadsliberalismen. Att
miljöproblem ska lösas genom innovation och ekologisk modernisering är dessutom, enligt
Hornborg (2015), en vanligt förekommande policy i den rådande hållbarhetsdiskursen. Där
står dock staden i fokus, men i RUS tillskrivs både staden och landsbygden möjligheter att
bidra till ökad regional hållbarhet. Staden genom hållbar stadstrafik och forskning och
landsbygden genom produktion av förnybar energi. Länets utspridda och glesa
befolkningsstruktur nämns som en utmaning för hållbara transportsystem, men
hållbarhetutmaningar som är specifika för staden, såsom hög konsumtion, bostadsbrist,
trafikträngsel och ett högt livstempo, nämns inte i strategin.
I RUS ligger mycket fokus på hållbara transportsystem, men RUS går återigen emot rådande
hållbarhetsdiskurs genom att inte bara fokusera på kollektivtrafik och gång- och cykel utan
samtliga transportslag. Förmodligen för att Västerbottens landsbygd är svår att
kollektivtrafikförsörja och att andra hållbara lösningar krävs. Att det är svårt med
kollektivtrafiksförsörjning i landsbygdskommuner uppmärksammas vid samtliga
intervjutillfällen. Tjänstemännen kopplar dessutom samman hållbarhetsbegreppet främst med
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den miljömässiga hållbarheten och med transportfrågan vilket gör att det finns en viss
tveksamhet kring om det överhuvudtaget går att leva hållbart i en landsbygdskommun. Inte
minst för att även vanliga fritidsaktiviteter såsom scouterkörning har en negativ
miljöpåverkan. Den rådande hållbarhetsdiskursen som, enligt Wollin Elhouar (2015) har
formats utifrån stadens och dess förutsättningar, verkar onekligen ha spritt sig även ut till
landsbygdskommunerna. Uppfattningen sträcker sig inte så långt som till Glaeser (2011) som
menar att den täta och höga staden är den enda hållbara framtiden, men flera tjänstemän får
tänka till ordentligt för att komma på några hållbarhetsfördelar med livet på landsbygden.
Med tanke på det urbana tolkningsföreträde som enligt Kärrbäck (2014), Wollin Elhouar
(2015) och Hornborg (2015) finns i rådande hållbarhetsdiskurs är det för mig inte förvånande
att kommuntjänstemännen upplever sina egna kommuner som mindre hållbara än
stadskommunerna. Hållbarhetsåtgärder som förtätning, utökad kollektivtrafik och bilpooler,
som uppmuntras på nationell och regional nivå, ses varken som lämpliga eller möjliga
åtgärder i dessa kommuner. Istället framkommer från ett antal intervjuer att bilen har en
frihets- och trygghetskapande funktion i landsbygdskommunerna, även om de inte förknippar
detta med hållbarhet
”..jag tror att i längden så är det de som gör att man känner (.) en viss otrygghet om man inte har
egen bil eller så” (Inlandskommun 7.)

Detta stämmer överens med
de slutsatser som Wollin
Elhouar (2015) drar om att
bilen utgör en viktig symbol
för social hållbarhet på
landsbygden. Med en stor bil
kan du känna dig trygg och
säker från olyckor, dåliga
väglag och konsekvenser av
långa avstånd. Enligt Wollin
Elhouar framstår bilen som en
hållbarhetsbov i nationella
policies och det är därför
Figur 7. I Västerbottens landsbygdskommuner utgör bilen en
intressant
att
återigen
symbol för social hållbarhet. Bilden är tagen i Malå.
påpeka att bilen inte Fotograf: Johanna Wadstein
framstår
som
en
hållbarhetsbov i Västerbottens RUS. En hållbar landsbygd skapas inte genom samma åtgärder
som för en hållbar stad och landsbygden är enligt Wollin Elhouar i flera bemärkelser mer
hållbar än staden. Bland annat har landsbygdens låga tempo, möjlighet till lokal
matproduktion och den lägre konsumtion hållbarhetsfördelar, faktorer som inte nämns i RUS,
men som dyker upp vid ett fåtal intervjutillfällen. De flesta kommuntjänstemän verkar dock
inte se att landsbygden har några hållbarhetsfördelar gente-mot staden och i RUS är det enbart
möjligheten till produktion av förnybar energi som ses som en hållbarhetsfördel för
landsbygdskommunerna.
Jag kan inte spåra någon som helst tro på att små självförsörjande lokalsamhällen, i enlighet
med Ostrom (1990) och Hopkins (2008), ses som den hållbara framtiden i RUS. Visioner om
en samhällsorganisation som bygger på småskalighet och resiliens lyser med sin frånvaro i
RUS liksom problembeskrivningar över den urbana livsstilens iögonfallande avtryck på
miljön som Hornborg (2015) hävdar finns. RUSens strategier hjälper, med andra ord, inte till
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att möta den framtid som omställningsrörelsen hävdar är ofrånkomlig. Strategierna passar
dock bättre in i en marknadsliberal diskurs där det generellt finns en högre tro på att tekniken
ska lösa miljö- och klimatkriser. RUS är ingen strategi för en oviss framtid. Strategin sträcker
sig i och för sig enbart till 2020, men om vissa hållbarhetsforskare får rätt är det nu hög tid att
börja förbereda sig för en framtid med bland annat lokal produktion och minimerat resande
(Hopkins, 2015; Heinberg, 2007)
Några av kommuntjänstemännen nämner däremot att framtiden är oviss och att klimatfrågan
kan komma att få en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Det nämns bland annat
att landsbygdskommunerna kanske kommer att ha de bästa förutsättningarna att överleva i en
framtid med så dyra transporter att det mesta måste produceras lokalt. Jag upplever dock att
tjänstemännen har en lätt ironisk ton när de pratar om detta. Som om det hela vore struntprat,
trots att många forskare menar att en sådan framtid är ett faktum. Detta sätt att prata tolkar jag
som ett tecken på att denna tro inte passar in i den diskurs som råder i det svenska
planeringslandskapet. Särskilt eftersom utsagor som istället berör städernas och marknadens
starka roll, tvärtom, diskuteras som om de vore sanningar som tjänstemännen har förstått.
Detta kan i sin tur vara ett tecken på att den marknadsliberala diskursen är hegemonisk och
därmed avgör vad som klassas som nonsens och vad som klassas som en sanning som bör
förstås. Att en framtid med lokal produktion överhuvudtaget nämns är dock ett tecken på att
det här pågår någon form av strid mellan olika diskurser.
Även om RUS inte enbart definierar hållbarhet utifrån stadens förutsättningar nämns, vid två
intervjutillfällen, att tjänstemännen har känt av ett urbant tolkningsföreträde när de medverkat
i olika typer av hållbarhetsprojekt som Region Västerbotten varit ansvariga för.
”..det blir jättemycket att man pratar om jaa (.) bilpooler eller man pratar om cykelpooler … det
blir jättemycket stadens perspektiv (.) det är inte det är svårt att riktigt hitta dom här klockrena
träffarna som faktiskt fungerar ute i dom mer glesa områden” (Inlandskommun 5.)

En av anledningarna till detta kan vara att många projekt är formulerade och finansierade av
EU- och nationella medel och både Rönnblom (2014) och Wollin Elhouar (2015) har ju
konstaterat att det finns ett urbant tolkningsföreträde i just nationell policy. Att staden skulle
ha något att lära av landsbygden för att nå ett hållbart samhälle, vilket Wollin Elhouar (2015)
och Heinberg (2007) anser, är något som varken framkommer i RUS eller hos informanterna.

5.2.4

Olika framtidsbilder och teknikutvecklingens båda sidor

I RUS framkommer att det behövs inflyttning och satsningar i inlands- och fjällkommunerna
för att det finns ett stort arbetskraftsbehov, naturtillgångar som är en global komparativ fördel
och utmaningar som kan lösas genom nya innovationer. Med andra ord motiveras satsningar
på landsbygden framförallt med faktorer som kan bidra till regional tillväxt vilket återigen
tyder på att den marknadsliberala diskursen har varit närvarande under produktionen av RUS.
Landsbygden tillskrivs utvecklingspotential genom både en tro på distanslösningar och en
framtidstro för de värdefulla naturresurserna, något som Kärrbäck (2014) menar saknas i fem
övriga svenska regionala utvecklingsprogram som hon granskat.
”Västerbotten har rika tillgångar på naturresurser i form av natur- och kulturmiljöer, skog,
mineraler och vattenkraft som utgör en komparativ fördel i ett globalt perspektiv. Med fokus på att
skapa en långsiktig hållbar tillväxt kan Västerbottens naturresurser vidareutvecklas som en resurs
för länets utveckling” (Region Västerbotten, 2013, s. 24)
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Tjänstemännen uttalade argument för varför det är viktigt att satsa på deras kommuner skiljer
sig dock något från RUSens. Hos dem har fyra återkommande anledningar att satsa på
landsbygdskommunerna identifierats: för att landsbygden är ett attraktivt boendealternativ för
dem som bor där och för inflyttare, för att naturresurserna behöver vårdas av människor som
bor i kommunen, för att stadsborna ska kunna åka på semester och för att framtiden är oviss.
Citatet ovan indikerar att naturresurserna bör vidareutvecklas för att vara en resurs för länets
utveckling, men enligt flera kommuntjänstemän är de redan idag en resurs för hela Sverige.
Nationella och regionala aktörer bör därför sätta högre värde på detta och kompensera
kommunerna för den kolonisering av Norrland som har skett och sker än idag.
”..man blir ju nästan mörkrädd när man ser hur staten resonerar ibland när man inte förstår att man
(.) det finns ju en anledning till att dom här delarna är koloniserat […] det är ju skogen och
malmen och vattenkraften man har varit ute efter och nu är det ju vindkraften och så också så och
dom finns ju kvar det är det som är den självklara grejen det är klart som fan att det måste finnas
bosättningar här att det måste finnas samhällen här (.) vem ska sköta om vattenkraften, vem ska
sköta om skogen, vem ska sköta om gruvnäringen som ju är det som riket i helhet lever på för att
sitta med konstiga glasögon på ett kontor på söder och baka surdegbröd och programmera appar
och tro att det som samhället ska leva på det” (Fjällkommun 2.)
”..Sverige är ju ett land som har väldigt stora naturtillgångar och mycket av det där finns i
Norrland och visst har man erövrat och kolonialiserat Norrland (.) stockholmarna har kommit upp
hit men jag tror att det finns väldigt mycket som är kvar att utnyttja alltså det som finns under
marken och det som finns även .. nu har jag sagt att jag inte har någon stor tro på besöksnäring (.)
men det kan vara en katalysator i hela den här processen och sen det faktum att det finns folk som
bor häruppe så man ska inte överge Norrland (skratt) alla är inte stockholmare” (Fjällkommun 3.)

I ovanstående citat går det också att urskilja ett visst stockholmsförakt och ett missnöje med
statens agerande. De är också flera kommuntjänstemän som pratar om en kolonialisering av
Norrland och landsbygden, ett begrepp som förekommer inom beroendeteorin och förknippas
med vinst för den som kolonialiserar och förlust för själva kolonin. Detta är också en av
anledningarna till att flera tjänstemän förespråkare en statlig kompensations- och
fördelningspolitik. Tjänstemännens tankar kring vad som bör göras för att vända utvecklingen
i landsbygdskommunerna går helt isär med Floridas (2004) och Glaesers (2011) som menar
att det enda sättet att ända en negativ utveckling är att satsa på utbildning, kreativa näringar,
uppbyggnad av socialt kapital och stärkta nätverk mellan städer och orter. De gör tydligt att
särskilda platser och industrier inte bör stöttas genom exempelvis en statlig fördelningspolitik
eftersom detta istället kan förhindra platsen att utveckla nya kreativa näringar och socialt
kapital.
Att framtiden är oviss är ett av tjänstemännens argument för att fortsätta satsa på kommuner
som minskar i befolkning. I hållbarhetskapitlet nämndes klimatets påverkan på samhället som
en faktor som gör framtiden oviss, men vid ett intervjutillfälle nämns också att framtida
infrastruktursatsningar kan komma att påverka kommunens utvecklingsförutsättningar. En
stor tro på infrastruktur, i synnerhet transport-infrastruktur, uttrycks i såväl RUS som hos
kommunerna. Att ny och förbättrad infrastruktur kan vända en negativ utveckling är också en
uppfattning som förekommer inom den marknadsliberala diskursen (Klaeson och Petterson,
2009).
När det gäller tilltro på distanslösningar skiljer sig dock RUS från den vanligaste
uppfattningen inom den marknadsliberala diskursen. I RUS nämns digitala distanslösningar
åtskilliga gånger som ett sätt att överkomma avstånd och lösa landsbygdskommunernas
utmaningar. Klaesson & Petterson (2009) och Westlund (2012) menar dock att det finns en
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anledning till att koncentration av människor och ekonomisk aktivitet till städer fortsätter trots
att tekniken möjliggör distanslösningar. Nämligen att det kunskaps- och tjänstesamhälle vi
idag lever i kräver ännu mer närhet, starka koncentrationer och personliga möten än tidigare
samhällsstrukturer. Glaeser (2011) menar dessutom att det finns ett grundläggande behov hos
människan att vara nära andra människor och att detta aldrig kan kringgås genom ny teknik
som möjliggör kommunikation på längre distanser. I RUS framkommer dock en konsekvent
tilltro på distanslösningar och flera sådana åtgärder uppmuntras. Enligt Kärrbäck (2014)
skiljer sig Västerbottens RUS från andra regionala utvecklingsprogram genom att vara
konsekvent i sitt resonemang gällande distanslösningar på landsbygden. Enligt Kärrbäck
nämns distanslösningar endast flyktigt, utan konkreta förslag, i övriga studerade regionala
utvecklingsprogram.
Stor del av det som står skrivet pekar på att RUS reproducerar en marknadsliberal diskurs,
men den stora tilliten på distanslösningar för landsbygden gör att detta blir mer tveksamt.
Produktionen av den diskursiva praktiken är kanske ändå en del i en diskursiv
förändringsprocess. Det är åtminstone tydligt att landsbygden tillskrivs en
utvecklingspotential som förespråkare av den marknadsliberala teorin inte skulle skriva under
på. Detta skulle dock kunna vara en del av den idealisering av ny teknik som Hornborg (2015)
hävdar finns i rådande hållbarhetsdiskurs. Enligt honom resulterar ofta ny så kallad grön
teknik att miljömässiga bördor flyttas till andra platser.
Tjänstemännen på kommunerna är framförallt positiva till de möjligheter som olika teknikoch it-lösningar skapar för framtiden då det idag går att bo i dessa kommuner och arbeta mot
resten av världen. De uttrycker dock en besvikelse över att jobb fortsätter att försvinna från
kommunerna trots att de gjort stora satsningar på bredband som borde kunna möjliggöra för
företag och statliga myndigheter att stanna i kommunen. Det finns också en viss rädsla för att
ny teknik ska innebära ytterligare rationaliseringar som minskar antalet arbetstillfällen i
kommunen. De är därför tydliga med att distanslösningar i exempelvis välfärden inte ska
ersätta fysisk personal utan komplettera den existerande personalen för att öka kvalitén.
”..för alltså det öppnar ju upp möjligheten för här i kommunen finns det dataföretag som anställer
folk som inte bor i kommunen men företaget är registrerat här och dom har sitt säte här… så på det
sättet är det positivt men när det börjar handla om att tekniken ersätter människor och försämrar
för allas möjligheter till sysselsättning” (Fjällkommun 3)

När detta diskuteras framkommer återigen ett missnöje mot staten som har centraliserat sina
verksamheter till städerna trots att det, enligt tjänstemännen, går alldeles utmärkt att driva
kundservice på distans i Västerbottens landsbygdskommuner. Återigen kan också den
keynesianska diskursen och tilltron på statens möjligheter att styra utvecklingen spåras hos
kommuntjänstemännen. Noterbart är att RUS inte nämner någon av dessa potentiella
utmaningar och skeenden i samband med sina många skrivningar om möjligheter med IT- och
distansteknik.
Den sista frågan jag ställde till tjänstemännen var hur de ser på kommunens framtid. Svaren
varierade från mycket optimistiska till ytterst pessimistiska. Ingen påstod att de har en enkel
och självklar framtid att möta, men engagemanget och viljan att det ska gå bra för den egna
kommunen var stor hos samtliga tjänstemän.
”..det är en svår framtid som vi har framför oss vi har jag tror att (.) så som det har varit dom här
politiska makterna dom har ingen av dom har egentligen presenterat något nytt under deras
maktperiod utan bara förvalta det som finns och kakan som dom förvaltar sett till andel människor
krymper mer och mer… […] medan man gör sig mer och mer beroende av statliga pengar därifrån
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olika bidrag av olika slag och inte mer proaktiv och satsar mer så att ja det är en dyster framtid
tyvärr” (Fjällkommun 3.)

Framtidssynen i RUS är mer optimistisk än pessimistiskt med alla målsättningar och
strategier, men däremot skulle jag inte kalla dokumentet visionärt. Målet är inte att vända
några trender eller att göra några större förändringar i länet utan snarare att maximera den
regionala tillväxten i den utveckling som råder. Trender, såsom urbaniseringen, och det
kunskapssamhälle vi lever i idag beskrivs som ofrånkomliga naturlagar som vi alla måste rätta
oss efter. I RUS sker ingen förberedelse för alternativa framtidsscenarior som kan tänkas
vända på dessa konstruerade ”sanningar”.

5.3 Sociala praktiker i RUS och hos informanterna
Under produktionen av RUS finns en tydlig ram av sociala praktiker eller samhällspremisser
som den diskursiva praktiken måste förhålla sig till. Det faktum att regionerna har en svag
maktposition i det svenska planeringlandskapet i förhållande till staten och kommunerna, är
ett exempel på social praktik som påverkar den diskursiva praktiken. För att RUSens
målsättningar och strategier ska bli verklighet måste kommuner och andra aktörer genomföra
dem. RUS-processen sker i bred samverkan och det är svårt att, enbart via RUS, urskilja exakt
vad Region Västerbottens ståndpunkt är. Vissa av kommuntjänstemännen påstår att de hade
stort inflytande i processen och att de känner igen skrivningarna i RUS och andra menar
tvärtom att deras åsikter försvann i processen. Om Region Västerbotten hade haft större
planeringsrådighet och inte vägt in andra aktörers åsikter är det sannolikt att RUS hade sett
annorlunda ut.
En vanlig struktur för Regionala utvecklingsprogram och strategier är att koppla EU-medel
till dessa. Detta har även funnits i åtanke under produktionen av RUS vilket innebär att EU:s
målsättningar och projektmedel har haft direkt påverkan på den diskursiva praktiken. Det
faktum att Region Västerbotten är lokaliserat till Umeå och inte till en landsbygdskommun
kan också ha haft en viss inverkan på processen och produktionen av RUS.
En utgångspunkt för denna uppsats är att språket, hur vi pratar om världen och vilka attribut
och värden som tillskrivs olika begrepp, oundvikligen får sociala och politiska konsekvenser i
samhället. Produktionen och konsumtion av RUS bidrar till att vårt sätt att se på världen
antingen reproduceras eller förändras. I RUS är interdiskursiviteten relativt låg då det finns en
dominerande diskurs, nämligen den marknadsliberala. I den marknadsliberala diskursen
likställs attraktivitet med tillväxt som i sin tur förväntas leda till ökad välfärd. Detta innebär
att det ofta finns ett krav på att satsningar, på något sätt, ska bidra till framtida ekonomisk
vinst. I en marknadsliberal diskurs är marknadsfrämjande åtgärder viktigare än stöd och
bidrag. Att denna diskurs är dominerande får konsekvenser för hur pengar fördelas och
insatser formuleras på alla olika nivåer. För att ett förslag ska få kraft i den rådande diskursen
behövs ett ekonomiskt incitament, det räcker inte med att argumentera för social hållbarhet.
Att satsningar ska ske på ungdomar på glid kan exempelvis motiveras med att staten och
kommunen sparar pengar genom att fånga upp dessa ungdomar tidigt istället för att de ska
vara beroende av bidrag hela livet. Hade det inte funnits ett ekonomiskt incitament utan att det
”bara” handlade om att hjälpa människor hade satsningarna troligtvis varit mindre i en
marknadsliberal diskurs. Hos kommuntjänstemännen går det också att spåra en
marknadsliberal diskurs, men den keynesianska diskursen är ännu tydligare. Det finns
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nämligen en relativt stor tro politikens möjligheter att styra utvecklingen samt en uppfattning
om att staten bör ta ett större ansvar för att vända den negativa utvecklingen. Att olika
diskurser har spårats i RUS och hos kommunerna har troligtvis försvårat dialogen under RUSprocessen. Om sättet att se på och förstå världen skiljer sig märkbart kan det vara svårt att nå
samstämmighet och ett resultat som alla kan skriva under på.
Den marknadsliberala diskursen är inte bara dominerande på regional nivå utan också på
internationell, nationell och EU-nivå (Syssner, 2014; Harvey, 2012). Trots att det går att spåra
en tydlig keynesiansk diskurs hos kommuntjänstemännen så är de också oundvikligen
påverkade av den dominerande marknadsliberala diskursen. Detta får exempelvis
konskevensen att kommunerna inte driver en offentlig anpassningspolitik till nya
befolkningsförutsättningar vilket Syssner (2014) förespråkar. Att kommunerna istället
bedriver en aktiv och utåtriktad tillväxtpolitik är inte så konstigt då det är detta som
uppmuntras på regional och nationell nivå. I Rönnbloms (2014) diskursanalys av tre
nationella styrdokument är det exempelvis enbart Boverkets vision som nämner att det finns
ett behov av en politik för avveckling i många svenska kommuner.
Att ett ojämlikt maktförhållande mellan stad och landsbygd döljs och reproduceras i det
svenska planeringslandskapet och i övriga samhället, sätter avtryck på flera sätt. Enligt Kåks
m.fl. (2011) påverkar det exempelvis människors val att flytta från eller stanna i
landsbygdskommunen. Att de ungdomar som väljer att stanna ses som misslyckade både av
sin omgivning och av sig själva gör att utflyttningen ökar. I RUS tydliggörs att landsbygden
är i behov av utveckling och förändring samtidigt som staden beskrivs som fulländad och
problemfri. Detta kan vara en bidragande faktor till att de nationella och regionala satsningar
som görs i landsbygdskommunerna ofta kallas för stöd och bidrag samtidigt som det
investeras i staden. Precis som Harvey (2012) tror jag att det urbana tolkningsföreträdet går
hand i hand med en marknadsliberal diskurs. Flera forskare har dessutom konstaterat att det
finns ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och urbanisering (Klaesson & Petterson,
2009; Harvey, 2012). Ett urbant tolkningsföreträde blir på så sätt fördelaktigt ur ett kortsiktigt
vinstperspektiv, då det indirekt uppmanar människor att bo i städer.
Att hållbarhet definieras och tolkas utifrån stadens förutsättningar kan ha en negativ påverkan
på landsbygdskommunernas motivation att jobba med hållbarhetsfrågor. Om hållbarhet,
istället för att förknippas med kollektivtrafik, bilpooler och täta städer, hade förknippats med
lokal odling, ett lågt livstempo och trygghet är det sannolikt att motivationen skulle öka hos
landsbygdskommunerna. Den rådande hållbarhetsdiskursen har också satt avtryck på projekt
som drivs på nationell och regional nivå, något som en kommuntjänsteman upplever som
problematiskt.
Vidare kan den låga transitiviteten och den höga modaliteten i kombinationen med
avsaknaden av subjekt i RUS bidra till att RUSens strategier blir svåra att genomföra. Detta
eftersom att ingen tillskrivs direkt ansvar för de problem och utmaningar som regionen möter.
Att beskriva en utveckling som om de vore en naturlag och aktörer som om de hade samma
förutsättningar bidrar också till att maktrelationer döljs bakom neutrala och generella utsagor.
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6

Slutsatser och diskussion

6.1 Hur beskrivs och konstrueras landsbygden (i
förhållande till staden) i Västerbottens regionala
utvecklingsstrategi?
När landsbygden och dess utmaningar beskrivs, såsom i RUS, konstrueras landsbygden
genom att fyllas med ett visst innehåll och vissa värden. I RUS är transitiviteten låg vilket
bland annat innebär att det inte finns några subjekt som sägs ligga bakom de utmaningar som
landsbygden möter. Att processer såsom urbanisering beskrivs som om de vore naturlagar får
direkta konskevenser för hur dessa utmaningar ses på och vilka lösningar som appliceras. Inte
minst eftersom även modaliteten, graden av styrka i de sanningseffekter som skapas, är hög i
RUS. En sanningseffekt som skapas i RUS är att attraktivitet och tillväxt går hand i hand.
Detta skickar indirekta signaler om de krympande landsbygdskommunerna som oattraktiva.
Den marknadsliberala diskursen går att spåra på flera ställen i RUS och är påtagligt
dominerande. En ökad koncentration av både befolkning och ekonomisk aktivitet ses, liksom i
Krugmans tvåregionsmodell (1991), som en naturlig utveckling. Det ses också som positivit
att västerbottningarna anpassar sig till rådande samhällstrender, såsom urbaniseringen.
Satsningar på landsbygden motiveras ofta med tillväxtmöjligheter och de lösningar som läggs
fram för att möta landsbygdens utmaningar handlar ofta om nya innovationer. Detta visar på
en hög tro på marknadens förmåga att driva samhället framåt. Även om den marknadsliberala
diskursen är dominerande i RUS så skulle jag inte vilja kalla den hegemonisk. Det finns
nämligen motsägelser och strategier som tyder på att även andra diskurser har varit
närvarande under produktionen av RUS och konstruktionen av landsbygd. Bland annat
uttrycks en önskan om att fler unga, som är uppväxta i länets landsbygdskommuner, ska
återvända till hemkommunen. Att vilja stoppa urbaniseringen, som har visat sig leda till
tillväxt, är en uppfattning som inte passar inte in i en marknadsliberal diskurs. Det går också
att spåra en önskan om att hela länet ska leva i RUS, något som jag tror är en rest från den
tidigare dominerande keynesianska diskursen snarare än ett tecken på förändring och
paradigmskifte. RUSens höga tilltro till distanslösningar och ny teknik för att möta
landsbygdens utmaningar går också emot den marknadsliberala diskursen som istället menar
att fysisk närhet mellan människor och företag har ökat i betydelse i takt med
kunskapssamhällets framväxt. Genom denna höga tilltro tillskriver RUS landsbygden en
utvecklingspotential som Kärrbäck (2014) menar att andra regionala utvecklingsprogram i
Sverige inte gör.
I RUS går det inte att urskilja några spår av en marxistisk diskurs, som förhåller sig kritiskt
till marknadsliberalism och menar att staden växer på bekostnad av landsbygden.
Interdiskursiviteten är låg i RUS och det är framförallt den marknadsliberala diskursen som
avgör vad landsbygd är och hur den bör hanteras. Att staden, i RUS, beskrivs som den
framgångsrika och starka motorn som ska föra hela regionen framåt skickar indirekta signaler
om landsbygden som eftersatt och ensidigt beroende av staden. Inte minst eftersom
landsbygden samtidigt beskrivs med traditionella värden såsom trygghet och pittoreska
66

miljöer i enlighet med dikotomin i centrum-periferi teorin. Det saknas, med andra ord, en tro
på ett ömsesidigt beroende mellan stad och land. Den främsta demonstrationen av ett urbant
tolkningsföreträde i RUS är dock inte att staden tillskrivs framgång utan att staden inte
tillskrivs några som helst problem. Stadens tillväxthinder och utmaningar, såsom bostadsbrist,
segregation och hemlöshet är osynliga i RUS samtidigt som landsbygdens tillväxthinder och
utmaningar, såsom befolkningsminskning, undermålig kollektivtrafik och minskad service, får
stort utrymme.
Att staden i sin dagsform beskrivs som fulländad motverkar RUSens eget syfte att utveckla en
hållbar och attraktiv region. Särskilt eftersom landsbygden framstår som motsatsen till
fulländad, i stort behov av förändring, stöd och utveckling. Det ställs också ett indirekt krav
på landsbygdsborna att anpassa sig till nya lösningar för service- och välfärd samt att
engagera sig ideellt för att få vardagen att gå samman. Eftersom staden framstår som
problemfri ställs inga sådana krav på stadsborna. Värt att notera är att det urbana
tolkningsföreträdet gynnar den dominerande marknadsliberala diskursen eftersom sambandet
mellan urbanisering och ekonomisk tillväxt är positivt.
Rådande hållbarhetsdiskurs har formats utifrån stadens förutsättningar, men i RUS
framkommer att såväl stad som landsbygd kan bidra till en mer hållbar region. Staden genom
forskning samt hållbara transporter och landsbygden genom produktion av förnybar energi.
Den hållbarhetsdiskurs som kan spåras i RUS rimmar varken med Glaesers teori om staden
som den hållbara framtiden eller med Omställningsrörelsens teori om självförsörjande
lokalsamhällen som den hållbara framtiden utan kan placeras någonstans mitt emellan dessa.
Sammanfattningsvis kan konstateras att den landsbygd som konstrueras i RUS är trygg,
vacker och hållbar, men samtidigt svag och oattraktiv. Vidare är landsbygden ensidigt
beroende av staden och i ett stort behov av utveckling och förändring.

6.2 Hur förhåller sig landsbygdskommunernas egna
problem- och lösningsformuleringar till de som
tillskrivs dem i Västerbottens regionala
utvecklingsstrategi?
Befolkningsminskning som en följd av en förändrad demografi och utflyttning ses som
landsbygdskommunernas främsta utmaning både i RUS och hos informanterna. Detta får i sin
tur konskevenser för service, välfärdstjänster och arbetstillfällen. Tjänstemännens förslag
kring hur dessa utmaningar bör mötas skiljer sig dock från RUSens. Detta beror bland annat
på att olika diskurser har avgjort vad som är rimliga och orimliga åsikter och handlingar i de
båda lägren. Den i RUSen dominerande marknadsliberala diskursen går att spåra hos
tjänstemännen, men ännu tydligare är den keynesianska diskursen. Det finns en stor tilltro till
politikens och i synnerhet statens möjligheter att styra samhällsutvecklingen. Tjänstemännen
är också, till skillnad från RUS, tydliga med var ansvaret att möta kommunens utmaningar
ligger. Merparten anser att staten har ett betydlig större ansvar att bland annat driva en
fördelningspolitik, kompensera för de exploaterade naturresurserna i kommunerna och stoppa
centraliseringen av statliga verksamheter till städerna. Inga av dessa förslag går att hitta i
RUS. Detta trots att RUS ska utgöra länets samlade röst gentemot exempelvis staten. Den
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främsta anledningen till detta kan tänkas vara att förslagen inte stämmer överens med den
marknadsliberala diskurs som dominerat i produktionen av RUS.
Tjänstemännen är dock överens med RUS gällande städernas avgörande betydelse för
regionen. Samtidigt finns hos kommuntjänstemännen en högre tro på ett ömsesidigt beroende
mellan stad och landsbygd än vad som går att urskilja i RUS. De räknar upp flera argument
för att satsa och investera på lansbygden. Ett av dem är att landsbygdskommunerna måste leva
för att stadsborna ska kunna konsumera dessa värden. Att det inte räcker med att motivera
satsningar med den egna befolkningen indikerar att det urbana tolkningsföreträdet fått fäste
även i landsbygdskommunerna.
Den marxistiska diskursen med beroendeteorin och kritiken mot marknadsliberala strukturer
kan varken spåras i RUS eller hos kommuntjänstemännen. I dagens praktiska
planeringslandskap ses det som självklart att ekonomisk tillväxt leder till ökad välfärd. Att det
inte finns något direkt kritik mot den marknadsliberala diskursen antyder att den har en
hegemonisk ställning i det svenska planeringslandskapet. I det akademiska
planeringslandskapet ser det dock annorlunda ut och där har jag upplevt att mycket kritik
riktas mot den rådande marknadsliberala diskursen och inte minst från ett marxistiskt
perspektiv. I triangeln i modellen nedan har de ungefärliga diskursiva ståndpunkterna för RUS
respektive majoriteten av informanterna prickats in utifrån den diskursordning som satts upp
för denna studie.

Figur 8. Modell av uppsatsens teoretiska ramverk med utmarkerade positioner

I modellen kan också informanternas och RUSens syn på hållbarhet läsas av. I RUS har jag
spårat en högre tro på landsbygden som hållbar än hos kommuntjänstemännen själva.
Huvudsakligen för att tjänstemännen i första hand förknippar hållbarhet med transporter och
dess påverkan på miljö. På landsbygden utgör dock bilen en symbol för trygghet och social
hållbarhet och är oumbärlig för att överkomma långa avstånd, dåliga väglag och undermålig
kollektivtrafik. Begreppet hållbarhet har dock kommit att definieras utifrån stadens
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förutsättningar och detta försvårar för tjänstemännen att se sina egna kommuner som hållbara
i förhållande till staden. I modellen nedan finns informanternas och RUSens ungefärliga
ståndpunkter utmärkta på hållbarhetskalan (se figur 8.). Även om detta inte gäller i RUS
påpekar ett par tjänstemän att regionala hållbarhetsprojekt har varit allt för fokuserade på
stadens förutsättningar att verka för en hållbar region. Få verkar dock tro att små
självförsörjande lokalsamhällen är den hållbara framtiden. Ett par tjänstemän tar upp att
framtiden är oviss och att klimatförändringarna skulle kunna leda till en sådan framtid. Detta
skrattas dock bort vilket kan tyda på att en sådan tro inte ses som rimlig eller acceptabel inom
den diskurs som råder.
Kommuntjänstemännen är generellt sett positiva till teknikens möjligheter att lösa
kommunernas utmaningar, men påpekar samtidigt att det finns en risk att det bidrar till
minskat antal arbetstillfällen i kommunen. Inte minst eftersom att antalet arbetstillfällen har
fortsatt att minska trots de senaste årens stora satsningar på bredbandsutbyggnad. Eventuell
problematik kring teknik- och distanslösningar är inget som framkommer i RUS. I modellen
ovan har de ungefärliga diskursiva ståndpunkterna för RUS respektive majoriteten av
tjänstemännen prickats in utifrån den diskursordning som satts upp för denna studie.
Sammanfattningsvis kan konstateras att interdiskursiviteten är högre hos informanterna än i
RUS då det finns en tydligare konflikt mellan olika diskurser. De meningsskiljaktigheter som
har spårats mellan RUS och kommuntjänstemännen går, till stor del, att förklara med att olika
diskurser har bestämt vad som är rimligt och vad som är otänkbart.

6.3 Hur skulle det regionala program- och
strategiarbetet kunna utvecklas för att verka för goda
livsvillkor i Västerbottens landsbygdskommuner?
6.3.1

Enligt landsbygdskommunerna

Liksom RUSen efterfrågar tjänstemännen ett ökat mellankommunalt och regionalt samarbete
inom samtliga områden. Det understryker dock att ett bra samarbete bygger på ett förtroende
mellan inblandade parter. Flera anser att detta lättast nås genom samarbete mellan kommuner
med liknande förutsättningar där det inte finns någon storebror och lillebror. De önskar också
att det regionala utvecklingsarbetet ska anpassas mer till Västerbottens stora geografi och
inomregionala skillnader. Många idéer och önskemål kring hur det regionala
utvecklingsarbetet ska utvecklas framkommer under intervjuerna. Ett konkret önskemål, som
majoriteten av tjänstemännen tar upp, är att Region Västerbotten ska återupprätta de plan- och
byggträffar som det tidigare kommunförbundet ordnade med. Det finns också en önskan om
en utökad regional samordning för delad administration och kompetensstöd. Att dra nytta av
varandras kompetenser och arbete bör, enligt kommunerna, bli enklare. Ett ökat samarbete
nämns också som en förutsättning för att RUSens strategier ska kunna genomföras. Vidare
anser tjänstemännen att RUSen bör ha en ännu tydligare koppling till projektfinansiering samt
att vissa tjänster på Region Västerbottens bör placeras i landsbygdskommunerna.
Att det regionala utvecklingsarbetet bör knytas närmare kommunernas översiktsplanering är
en vanligt förekommande åsikt på såväl EU som nationell och regional nivå. Flera

69

kommuntjänstemän uttrycker dock att det inte ser någon självklar koppling mellan
översiktsplanen (ÖP) och den regionala utvecklingsstrategin. Bland annat för att det
huvudsakligen är de näringslivsansvariga som varit delaktiga i RUS-processen och att de inte,
i någon större utsträckning, använder översiktsplanen i sitt arbete. Samtidigt är det få av de
planansvariga som har läst RUS eller varit delaktiga i RUS-processen. Istället ser
kommuntjänstemännen RUS som ett bra verktyg för kommunernas arbete med den lokala
utvecklingsstrategin (LUS). En annan anledning som framkommer är att
landsbygdskommunernas planarbete är mindre strategiskt och mera praktiskt i jämförelse med
stadskommunernas. En tjänsteman beskriver arbetet som brandutryckningar, om någon vill
bygga i kommunen gäller det att möjliggöra detta snabbt. Den strategiska RUSen känns då
långt bort från den vardag planerarna och byggnadsinspektörerna möter. Eftersom
kommunerna minskar i befolkning ses det också som viktigt att hålla öppet för alla
investeringsmöjligheter och inte begränsa detta med exempelvis en allt för specifik ÖP.

6.3.2

Enligt mig

Utifrån intervjuerna drar jag slutsatsen att en ökad regional samverkan kring fysiska
planeringsaspekter kan bidra till goda och hållbara livsvillkor i landsbygdskommunerna. Det
regionala utvecklingsarbetet har dock förbättringspotential. Om exempelvis planerarna, i
samma grad som näringslivsutvecklarna, hade deltagit i RUS-processen skulle
översiktsplaneringen automatiskt kopplats närmare den regionala utvecklingsplaneringen. Att
återupprätta de regionala plan- och byggträffarna skulle också stärka det regionala
perspektivet i den kommunala översiktsplaneringen.
RUS skulle fungera betydlig bättre som verktyg om det fanns tydligare subjekt i dokumentet.
Både de subjekt som ligger bakom olika processer och ansvariga aktörer för att möta
regionens utmaningar bör benämnas i RUS. Detta skulle göra dokumentet mer kontroversiellt,
men det skulle samtidigt skapa en större handlingskraft. Ett förslag är därför att komplettera
RUS med en genomförandedel där ansvariga aktörer pekas ut. Eftersom syftet med RUS är att
utveckla och delvis förändra anser jag att dokumentet borde ge ett större utrymme för fler
diskurser än den dominerande marknadsliberala diskursen. Detta skulle bland annat kunna
göras genom att minska modaliteten så att RUSens utsagor förmedlar svagare
sanningseffekter. Att förlänga RUSens tidsperspektiv och öppna upp för alternativa
framtidsbilder skulle förutom att ge utrymme för alternativa diskurser, bidra till intressanta
diskussioner och skapa en mer visionär strategi. Eftersom dagens RUS, till mångt och mycket,
är anpassad efter den samhällsdominerande marknadsliberala diskursen tolkas lätt det som
står i dokumentet som självklarheter eller klyschor. Strategin blir svår att motsäga sig och
riskerar att bli både ointressant och oanvändbar. Det skulle också gynna handlingskraften om
stadens och landsbygdens olika förutsättningar att fullfölja olika åtgärder pekades ut tydligare.
Eftersom RUS ska utgöra en gemensam regional röst gentemot t.ex. staten och andra regioner
är det viktigt att de uppfattningar och förslag som finns hos landsbygdskommunerna också
återfinns i RUS. Exempelvis borde det missnöje och de krav som samtliga informanter riktar
mot staten finnas med i RUS. Orsaken är troligtvis att dessa uppfattningar inte passar in i den
marknadsliberala diskursen, men uteslutandet hindrar samtidigt regionens aktörer att agera
tillsammans och kraftsamla för ett hållbart och attraktivt Västerbotten.
För att skapa goda livsvillkor i regionens landsbygdskommuner är det särskilt viktigt att det
regionala utvecklingsarbetet slutar att reproducera ett urbant tolkningsföreträde. Ett enkelt sätt
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att göra detta hade varit att inkludera stadens utmaningar i RUS istället för att få dagens stad
att framstå som det felfria idealet. Ett alternativ hade kunnat vara att varken beskriva
landsbygden eller stadens utmaningar, men detta hade bara motverkat RUSens syfte, att
utveckla en hållbar och attraktiv region än mer. I RUS definieras begreppet hållbarhet utifrån
både staden och landets förutsättningar, stort tilltro läggs på distanslösningar och landsbygden
tillskrivs utvecklingspotential. Om RUSen dessutom hade benämnt stadens utmaningar skulle
RUS utgöra ett svenskt framgångsexempel på en region som lyfter upp ett ömsesidigt
beroende mellan stad och land och värnar om såväl staden som landets kvaliteter.
Slutligen anser jag att det skulle vara värdefullt om de synpunkter som kommuntjänstemännen framför tas vidare och begrundas av Region Västerbotten, inte minst inom
projektetet Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv.

6.4 Avslutande diskussion
Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till att det svenska planeringslandskapet blir mer
medvetet om hur dess arbete reproducerar och förändrar diskurser och inte minst hur
diskurserna formar oss. Trots att Västerbotten, på flera sätt, är en unik region kan övriga
regionala aktörer i Sverige också dra nytta av att reflektera kring den analys, den kritik och de
utvecklingsförslag som framkommer i uppsatsen. Det regionala utvecklingsarbetet tar
avstamp i nationella mål, planer och program och det är en av anledningarna till att Sveriges
regioners utvecklingsprogram ofta liknar varandra. Diskurser råder dessutom sällan enbart
inom en region vilket är en ytterligare anledning till likheterna. De identifierade diskurserna
och tolkningsföreträdet i Västerbottens RUS säger därför också något om övriga regioner i
Sverige. Informanternas utsagor säger också något om de diskurser som verkar i Sveriges
glesa landsbygdskommuner. Norrlands geografi och historia är dock unik vilket gör att de
slutsatser som är dragna utifrån intervjudata framförallt är applicerbara på andra Norrländska
regioner.
Jag hoppas att min uppsats ska bringa intressanta och givande diskussioner i såväl
planeringspraktik som i forskning, inte minst bland dem som inte håller med om mina
slutsatser. Jag tror också att landsbygdskommunerna på sikt kan komma att gynnas av en mer
nyanserad diskussion där det öppet pratas om diskurser och fritt spekuleras kring alternativa
framtidsscenarior. Ur ett demokratiskt perspektiv är det extra viktigt att kritisera det som ses
som självklart och för att kunna göra det krävs en annan typ av diskussion än de som jag har
spårat i RUS och hos kommuntjänstemännen. I en diskussion där samhällsstrukturer
identifieras och kritiseras är det inte bara lättare att förstå enskilda aktörers handlade utan det
finns också en möjlighet att uppnå verklig förändring i samhället.
Jag är inte förvånad att jag spårade ett urbant tolkningsföreträde i RUS, men hade ändå
hoppats att så inte var fallet i en region där 13 av 15 kommuner är landsbygdskommuner. Att
den marknadsliberala diskursen är dominerande i RUS och att den keynesianska diskursen var
tydlig hos kommuntjänstemännen var också slutsatser jag förväntade mig. Då flera av
tjänstemännen framförallt använder RUS för att söka EU-medel och strategin är tydligt
kopplad till dessa skulle det dock kunna tolkas som att en keynesiansk diskurs med
omfördelningspolitik också verkar i produktionen och konsumtionen av RUS. Vid en sådan
tolkning höjs interdiskursiviteten i RUSen vilket innebär att den diskursiva praktiken till
högre grad är en del av en process där diskurser ifrågasätts och förändring sker. Jag ser det
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dock som att den keynesianska diskursen snarare är en del av en social praktik som har satt
ramarna för den diskursiva praktiken än en dominerande diskurs under själva produktionen av
RUS. Vid ett sådant fall borde också RUSens formuleringar visa spår av en keynesiansk
diskurs. Vidare är jag förvånad att den marxistiska diskursen knappt gick att spåra hos
kommuntjänstemännen trots att den har varit tydligt närvarande under min utbildning. Frågan
är om den nya generationens planerare framöver kommer styra planeringslandskapet i linje
med en kritiskt postmarxistiskt diskurs eller om den marknadsliberala diskursen fortsätter att
dominera. Det hade, i vidare forskning, varit intressant att jämföra hur planeringsdiskurser
skiljer sig mellan forskning och praktik.
Ett uppsatsspår som jag funderade på att ta mig an, men istället uppmuntrar för vidare
forskning, är att utreda vilka konrekta konsekvenser det urbana tolkningsföreträdet får. Detta
kan bland annat göras genom att analysera möjligheten för stads- vs landsbygdskommuner att
söka utvecklingsmedel samt att kartlägga hur medel fördelas mellan kommunerna. Om något
regionalt utvecklingsorgan utökar sitt fysiska planeringansvar vore det också intressant att
undersöka hur detta påverkar landsbygdskommunerna.
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Bilaga A. Intervjuguide
1. Vem är du och vad har du för arbetsuppgift på kommunen?
2. Berätta om din kommun
3. Vilken är din kommuns roll i regionen?
4. Vilka är kommunens största utmaningar?
5. Hur ser du på kommunens vs regionala och nationella aktörers ansvar att möta dessa
utmaningar? Har näringslivet och civilsamhället något ansvar?
6. Är det värt att satsa på och investera i en kommun med befolkningsminskning, varför?
7. Hur upplever du att regionala strategier, såsom RUS, fungerar som vägledning i
arbetet?
8. Hur tror du att ett utökat regionalt arbete (fysisk planering) skulle påverka din
kommun?
9. Är regionalt samarbete extra viktigt för någon eller några av de frågor (som du jobbar
med)?
10. Är regionalt samarbete mindre viktigt för någon eller några frågor?
11. Hur kan det regionala arbetet utvecklas för att kunna bidra till en bättre livsmiljö i din
kommun?
12. Vad betyder omgivande städer (t.ex. Skellefteå, Umeå, Östersund, Mo i Rana,
Stockholm) med dess utbud för invånarna i din kommun?
13. Vad betyder tvärtom landsbygdskommunerna för städerna?
14. (Vilken betydelse har lokalt engagemang och lokala initiativ för att skapa en livsmiljö
där invånare trivs och vill stanna kvar?
15. Går det att leva hållbart i en landsbygdskommun?
16. Hur ser du på kommunens framtid?
17. Hur tror du att ny teknik som exempelvis digitala lösningar kan komma att påverka
din kommun?
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