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Sammandrag 

Debatten om staden och landsbygden har på senare år vuxit sig stark och många menar att det 

landsbygden och staden varken är eller porträtteras som jämlikar, och att obalansen dem 

emellan är till stadens fördel. Uppsatsens syfte är därför att undersöka hur landsbygden och 

staden framställs i myndighetstext. Syftet specificeras och utvidgas med följande 

frågeställningar: Vad ’gör’ landsbygden och staden? Hur framställs de i sina deltagarroller i 

processer? Hur beskrivs landsbygden och staden? Vilka egenskaper och karaktärsdrag 

tillskrivs de i bestämningarna när de är huvudord i nominalfraser? 

Hur beskrivs relationen mellan landsbygden och staden? Är maktförhållandet jämlikt eller 

ojämlikt? Umeå kommuns översiktsplan och dess tematiska tillägg för landsbygden 

analyseras utifrån dessa frågeställningar med metoderna processanalys, semantisk analys och 

kritisk diskursanalys. Resultatet visar att bilden av staden uppvisar tydliga drag av centrum 

och bilden av landsbygden tydliga drag av periferi, men delar av resultatet pekar dock mot en 

mer nyanserad skildring. I uppsatsens avslutning resoneras kring hur texternas framställning 

av stad och landsbygd kan påverka samhällsutvecklingen i Umeå kommun.  

Nyckelord: myndighetstext, centrum–periferiteori, systemisk-funktionell grammatik, 

semantisk analys, kritisk diskursanalys, kommun, landsbygd, stad. 

English title: Are Urban Areas Constructed as the Core and Rural Areas as the Periphery? 
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1 Inledning 

Landsbygden och staden i Sverige är inte jämlikar. Ojämlikheten kan gestalta sig på olika sätt, 

men det är vanligt att staden på många områden betraktas och behandlas som norm och 

landsbygden som undantag, både i populärkulturella och mediala skildringar och i praktisk 

politik (Nylander 2015). Forskare beskriver det här förhållandet mellan staden och 

landsbygden som en centrum–periferirelation. Förutom obalans i normfrågan innebär detta att 

centrum, i detta fall staden, har stort inflytande och mycket makt, medan periferin, i detta fall 

landsbygden har mindre (se avsnitt 4.1). På senare år har medvetenheten om detta problem 

ökat: fler och fler talar om det och föreslår sätt att lösa det (Rönnblom 2016).  

Språkforskaren Jannika Lassus (2010:230) skriver: ”språkforskningens uppgift bör i 

allt högre grad vara att belysa och frilägga strukturer och ideologier i vårt samhälle idag”. 

Eftersom centrum–periferirelationen mellan landsbygden och staden verkar vara en 

samhällsstruktur bör det alltså vara relevant för mig som språkkonsultstudent att ta reda på 

om, och i så fall hur, den ojämlikheten gestaltar sig i text. På så sätt kommer det att vara 

lättare för mig i min framtida yrkesutövning att hitta eventuella spår av ojämlikhet i de texter 

jag arbetar med, och att undvika att själv omedvetet skriva in något sådant. Dessutom anser 

jag att problemet är viktigt att undersöka eftersom forskare pekar på att framställningen av 

staden som norm och landsbygden som undantag medverkar till att skapa en kultur där det är 

mer naturligt att ungdomar flyttar från landsbygden än att de stannar kvar (Svensson, 

2012:38–39, 45–49, 147, Möller, 2016:29). Alltså kan texters framställning av landsbygden 

och staden ha en reell påverkan på samhällsutvecklingen.  

 Vilka texter är då intressanta att undersöka ur det här perspektivet? Många texter kan 

vara intressanta, men myndigheter har stor makt att bestämma i vilken riktning samhället rör 

sig och därför har jag valt att analysera myndighetstext, närmare bestämt texter från Umeå 

kommun. Jag vill ta reda på vad makthavarna i min kommun har för syn på landsbygden och 

staden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur landsbygden och staden kan framställas i Umeå 

kommuns texter. För att uppnå syftet har jag formulerat några frågeställningar som jag har 

valt för att jag vill undersöka hur landsbygden och staden framställs enskilt och relation till 

varandra.  

 

1. Vad ’gör’ landsbygden och staden? Hur framställs de i sina deltagarroller i processer? 

2. Hur beskrivs staden och landsbygden? Vilka egenskaper och karaktärsdrag tillskrivs 

de i bestämningarna när de är huvudord i nominalfraser? 

3. Hur beskrivs relationen mellan staden och landsbygden? Är maktförhållandet jämlikt 

eller ojämlikt? 
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2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet beskriver jag några undersökningar inom liknande problemområden som 

mitt. Inom mitt problemområde och även inom närliggande problemområden verkar det 

saknas forskning som använder sig av semantisk analys eller metoder baserade på systemisk-

funktionell grammatik, men några av undersökningarna jag presenterar använder sig av kritisk 

diskursanalys.  

2.1 Landsbygden och staden i västerbottnisk 
planering 

Johanna Wadstein (2015) har i sin masteruppsats inom urbana och regionala studier gjort en 

analys av det västerbottnisk regional planering för att se vilka föreställningar om stad och 

landsbygd som råder där. Förutom att göra en diskursanalys av en text, Västerbottens 

regionala utvecklingsstrategi, intervjuar hon även kommuntjänstemän på Västerbottens 

landsbygdskommuner. Resultatet visar att olika diskurser råder i utvecklingsstrategin och hos 

tjänstemännen. Utvecklingsstrategin reproducerar ett ojämlikt maktförhållande mellan 

landsbygd och stad där staden har mer makt. Några exempel på detta är att landsbygden i 

utvecklingsstrategin beskrivs som en plats som behöver förändras medan staden inte 

nödvändigtvis behöver utvecklas. (a.a. s. 56, 67) Vidare porträtteras landsbygden som trygg 

och staden som modern, och landsbygdens invånare har högre krav på sig att bidra till 

samhället än vad stadens invånare har (a.a. s. 56–57). Stadens problem döljs medan 

landsbygdens lyfts fram (a.a. s. 55–56, 59). Staden liknas också vid en motor som driver 

utvecklingen framåt (a.a. s. 54). I intervjuerna med kommuntjänstemännen är inte 

maktförhållandet lika ojämlikt, men däremot förknippas ordet hållbarhet med ett urbant 

samhälle (a.a. s 68–69). Både i utvecklingsstrategin och hos tjänstemännen visas en tilltro till 

spridningseffekten, vilket innebär att stadens tillväxt får positiva konsekvenser för den 

omgivande landsbygden (a.a. s. 58). 

2.2 Urbant tolkningsföreträde i nationell policy 

Den samhällsvetenskapliga forskaren Malin Rönnblom (2014) har skrivit en rapport där hon 

undersöker ”hur landsbygden ’görs’ i nationella policydokument” (Rönnblom, 2014:5). För 

att analysera detta använder Rönnblom kritisk diskursanalys och drar slutsatser av det som 

sägs och det som inte sägs. Hon analyserar tre policydokument: regeringens strategi för 

landsbygdspolitiken En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder, 

Näringsdepartementets skrift Den nationella innovationsstrategin och Boverkets Vision för 

Sverige 2025 (a.a. s. 7). Analysen visade att de tre dokumenten i stort förstärker ett ojämlikt 

maktförhållande mellan stad och landsbygd. Några av de tecken på den ojämlika 

maktrelationen är att staden i den nationella innovationsstrategin ses som framgångsrik medan 

landsbygden ses som problem (a.a. s. 9). I samma dokument ställs det krav på landsbygdens 

invånare för att själva skapa sin tillväxt (a.a. s. 8–10). Landsbygden beskrivs i Boverkets 
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vision som att den har särskilda förutsättningar (a.a. s. 11–12). Landsbygden ska dessutom 

utvecklas för hela landets skull, inte främst för sin egen skull (a.a. s. 12).  

 

Rönnblom (2014) diskuterar också de olika sätt på vilka dokumenten konstruerar landsbygden 

genom att benämna eller inte benämna den och drar paralleller till den feministiska paradoxen 

– att man genom att benämna kvinnors underordning bidrar till att reproducera den. Hon 

menar att samma sak gäller för landsbygdens underordning, alltså att ett ensidigt benämnande 

av landsbygden bidrar till det urbana tolkningsföreträdet (a.a. s. 15–16). 

2.3 Social hållbarhet i Norrland 

I Elisabeth Wohlin Elhouars (2014) avhandling i etnologi undersöker hon vardag och 

hållbarhet i Norrland, särskilt social hållbarhet i relation till det lokala vardagslivet och de 

politiska diskurserna. Analysen behandlar tre områden: rum och rörelse, arbete och fritid och 

tid och tempo (a.a.). Hon undersöker dessa områden genom att intervjua och observera 

människor i två norrländska kommuner och har bland annat centrum–periferiteorin som 

teoretisk bakgrund (a.a. s. 193–194). Hennes resultat visar att social hållbarhet till stor del 

handlar om människors möjlighet att bo var de vill, och att den politiska hållbarhetsdiskursen 

koncentrerar sig på de urbana miljöerna på bekostnad av de mer glest befolkade områdena. 

Hon diskuterar vilka effekter politiska beslut, i synnerhet inom infrastruktur, får för 

människors vardagsliv. Vidare diskuterar hon den nya teknikens betydelse för företagande i 

periferin. (a.a. s 194–200) Även tidsbegreppet diskuteras, och det sätt på vilket ett snabbt 

tempo har kopplats till stadsliv och modernitet. Specifikt visar hennes resultat att landsbygden 

beskrivs som långsam medan staden har en snabb förändringstakt (a.a. s. 28). Slutligen 

diskuterar hon de olika aspekterna av hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och social, och att de 

kan krocka med varandra, till exempel social och ekologisk hållbarhet (a.a. s. 17–18, 194–

200). 

3 Material 

Jag har valt att analysera två dokument från Umeå kommun: Översiktsplan Umeå kommun 

och Översiktsplan Umeå kommun – Tematiskt tillägg för landsbygden med 

miljökonsekvensbeskrivning MKB. Hädanefter kommer dokumenten kallas översiktsplan och 

tematiskt tillägg för landsbygden. Dokumenten hämtades från Umeå kommuns hemsida och 

har kommunen som yttersta avsändare (Umeå kommun 2017).  

 En översiktsplan tas fram av en kommun och visar hur kommunen tänker främja en 

långsiktig och hållbar utveckling av den fysiska miljön i kommunen, till exempel mark- och 

vattenanvändning och bebyggelse. Översiktsplanen ger ett helhetsperspektiv att sätta in 

enskilda beslut i och pekar ut riktningen för hur kommunen ska handskas med 

utvecklingsfrågor (Boverket 2016). 

 Det tematiska tillägget för landsbygden är en del av Umeå kommuns översiktsplan, 

men utgör ett eget dokument som beskriver kommunens framtidsplaner för de områden som 

inte innefattar de största tätorterna. (Översiktsplan, 2017:5, 70) 
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 Eftersom mitt problemområde handlar om ojämlikhet mellan landsbygd och stad valde 

jag att analysera myndighetstexter, eftersom myndigheter i hög grad styr 

samhällsutvecklingen och eftersom myndigheter ska förhålla sig neutralt i bland annat sådana 

ojämlikhetsfrågor (Juntti 2016). Det är intressant att se om de lever upp till sitt 

neutralitetskrav. Jag valde att specifikt analysera texter från Umeå kommun eftersom jag har 

bott där i närmare fyra år och därför är intresserad av hur kommunen tänker kring stads- och 

landsbygdsfrågor. Översiktsplanen valde jag för att den i hög grad påverkar kommunens 

beslut. Jag hade kunnat stanna vid att analysera översiktsplanen, men jag analyserar även det 

tematiska tillägget för att ge en bättre helhetsbild av hur staden och landsbygden porträtteras. 

Om jag enbart hade analyserat översiktsplanen och fått resultatet att landsbygden knappt ens 

nämns hade det kunnat bero på att landsbygden i huvudsak behandlas i det tematiska tillägget, 

och följaktligen kanske inte kan väntas förekomma i översiktsplanen i samma utsträckning 

som staden.  

Eftersom översiktsplanen är 81 sidor lång och det tematiska tillägget för landsbygden är 41 

sidor långt behövde jag avgränsa min analys med tanke på arbetets omfattning. Jag valde att 

analysera fem sidor ur översiktsplanen och fem sidor ur det tematiska tillägget för 

landsbygden. När jag valde sidor utgick jag ifrån att sidorna ur de båda texterna skulle 

behandla likartade teman för att resultatet skulle bli så rättvisande som möjligt. Till exempel 

valde jag inledningarna från båda texterna. Jag utgick också ifrån att det skulle finnas belägg 

för de uttryck jag undersökte så att jag skulle få undersökningsmaterial. Dessa två kriterier 

resulterade i att jag valde följande sidor: 

 

Översiktsplanen 

• S. 6 avsnitt 2.1 Översiktsplanens roll för hållbar tillväxt 

• S. 7 avsnitt 2.2 Tillväxt i Umeå – varför? 

• S. 10 avsnitt 2.4 Tillväxtscenario 200 000 invånare (första sidan av avsnittet) 

• S. 16 avsnitt 2.7 Att bygga staden – hur är det tänkt? (första sidan av avsnittet) 

• S. 20 avsnitt 2.9 Utveckling av landsbygden och tätorter – hur är det tänkt? (första 

sidan av avsnittet) 

 

Det tematiska tillägget för landsbygden 

• S. 5–6 avsnitt 1. Inledning  

• S. 9–10 avsnitt 2.1 Hållbar landsbygdsutveckling i Umeå  

• S. 11 avsnitt 2.2 Byggande och boende 

 

Alla sidor jag valde att analysera kommer från början av texterna och sammantaget anser jag 

att de utgör jämförbart material för de båda texterna. Möjligen har urvalet totalt sett mer fokus 

på landsbygden eftersom jag från översiktsplanen har inkluderat ett avsnitt som specifikt 

berör landsbygden.  

4 Teori 

I detta avsnitt presenterar jag först definitioner av viktiga begrepp för analysen, och sedan de 

teorier som ligger till grund för min undersökning: centrum–periferiteorin, diskursanalysteori 

och systemisk-funktionell grammatik. Alla teorier har inte samma betydelse för arbetet utan 



9 

 

ligger på olika nivåer. Jag använder centrum–periferiteorin som överordnad bakgrund för att 

jämföra resultaten med, medan diskursanalytisk teori och systemisk-funktionell grammatik är 

metodteorier som är inkluderade för att ge en djupare förståelse av metoderna i analysen. 

  

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:73) är kritisk diskursanalys och systemisk-

funktionell grammatik är vanliga att kombinera i analyser och därför valde även jag att 

använde de två teorierna i min undersökning. Systemisk-funktionell grammatik kan användas 

som en metod för att utföra kritisk diskursanalys och i de fallen är systemisk-funktionell 

grammatik en underordnad metod till den kritiska diskursanalysen (a.a. s.73). Jag kommer 

dock att använda de två metoderna separat för att svara på var sin frågeställning, så i min 

analys presenteras teorierna jämlikt.  

  

Både systemisk-funktionell grammatik och kritisk diskursanalys passar bra att använda med 

centrum–periferiteorin som bakgrund. Metoderna i den systemisk-funktionella 

grammatikanalysen kan användas för att upptäcka hur avsändaren till en text ser på världen, 

vilket jag kan nyttja för att se om det finns spår i texten av ett centrum–periferiförhållande 

mellan landsbygd och stad. (Holmberg & Karlsson, 2013:74) På liknande sätt syftar kritisk 

diskursanalys till att avslöja den roll diskursen kan spela för att upprätthålla ojämlika 

maktförhållanden, och därmed anser jag att även den metoden lämpar sig bra att använda med 

centrum–periferiteorin som bakgrund (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70). 

4.1 Definitioner 

Landsbygd och stad 

I mitt material definieras varken landsbygd eller stad rent generellt. Däremot talar texten om 

Umeå stad, övriga tätorter och landsbygd och säger att ”tematiskt tillägg för landsbygd är 

gällande för områden utanför de största tätorterna i kommunen” (Översiktsplanen, 2017:28). 

Av detta går det att dra slutsatsen att landsbygden i materialet definieras som de områden i 

Umeå kommun som inte är stad eller tätort (vilket är intressant med tanke på mitt 

problemområde, men jag har tyvärr inte plats för ett längre resonemang om det i min analys). 

 

I hela min analys har jag valt att utöka begreppen stad och landsbygd till att även innefatta 

sammansatta ord där uttrycken förekommer, till exempel landsbygdsutveckling eller 

stadsnära. Detta har jag gjort för att få ett bredare resultat och för att jag anser att 

sammansatta ord också kan tala om hur staden och landsbygden porträtteras i text, vilket ju är 

mitt huvudsyfte att ta reda på. Jag har inte gjort någon distinktion mellan städer generellt och 

Umeå stad specifikt och inte heller mellan landsbygd generellt och Umeå landsbygd specifikt, 

eftersom jag anser att min analys är för liten för att kunna dra några slutsatser av en sådan 

distinktion. Den är inte heller nödvändig för mitt syfte.  

 Jag har även inkluderat uttryck som relaterar till uttrycken stad och landsbygd, och för 

att bestämma vilka uttryck som är relevanta gjorde jag en noggrann närläsning av texten och 

bedömning av uttryckens betydelse och användning.  

Två faktorer inverkade på urvalet av uttryck: dels att jag behövde tillräckligt med 

analysmaterial och dels att analysen ska vara tillräckligt träffsäker. Behovet av analysmaterial 

innebar att jag behövde överväga att använda varje möjligt uttryck som relaterar till staden 

och landsbygden. Vikten av analysens träffsäkerhet gjorde att jag behövde exkludera uttryck 

som jag bedömde låg för långt ifrån staden och landsbygden betydelsemässigt för att ge 

relevant resultat.  
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Till exempel inkluderar jag uttrycket bystråk, fastän det inte syftar på landsbygd i stort 

utan på specifika byar runt omkring Umeå. Detta gör jag för att vara konsekvent, eftersom 

även uttrycket Umeå stad inkluderas vilket inte syftar på städer i allmänhet utan på en 

specifik stad. Därför är det logiskt att inkludera även uttryck som syftar på särskilda byar. Jag 

har även valt att inkludera de uttryck där staden eller landsbygden ingår som ett led i ett 

sammansatt ord, till exempel landsbygdsutveckling, eftersom det uttrycket betydelsemässigt 

ligger tillräckligt nära landsbygd för att kunna inkluderas i analysen. Ett exempel på ett 

uttryck som jag inte inkluderar eftersom det skulle påverka resultatet negativt är landsbygden 

i nominalfrasen tematiskt tillägg för landsbygden. Den nominalfrasen är titeln på en av 

texterna i mitt material och således används inte uttrycket landsbygden i den bemärkelse som 

jag undersöker, utan som del av ett namn. 

 

Diskurs 

Diskurs är ett begrepp som kan vara svårt att definiera eftersom det används på olika sätt 

inom olika vetenskapliga områden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). I den här 

uppsatsen har jag valt att använda Faircloughs definition som finns i Diskursanalys som teori 

och metod (2000), eftersom jag utgår från det verket i min analys. Där definieras substantivet 

diskurs som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” 

(a.a. s. 72).  

 En diskurs kan till exempel vara en socialistisk diskurs, en kristen diskurs, eller en 

geologisk diskurs, och den ska kunna skiljas från andra diskurser (jfr Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:72). 

4.2 Centrum–periferiteori 

Vi lever i en ojämlik värld. Forskare har försökt illustrera detta faktum på många sätt och hitta 

termer och teorier för att beskriva de olika typer av ojämlikhet som kan förekomma. En av de 

samhällsvetenskapliga teorier om ojämlikhet som används är centrum–periferiteorin. Teorin 

innebär att det inom en geografisk region finns en tendens att ett visst område, som kallas 

centrum, drar till sig resurser som ökar dess inflytande och makt, vilket leder till ojämlikhet 

inom regionen (Botteril m. fl., 2000:8). Omkring detta centrum finns en periferi, som har 

mindre resurser och inflytande än centrum (Kauppila, 2011:21). Centrum–periferiteorin 

bygger på beroendeteorin som grundlades av Hans Singer och Raúl Prebisch på 1940-talet 

(Toye & Toye, 2003:460). 

 

Centrum och periferi är alltså ord som används för att särskilja geografiska områden med 

särskilda karaktärsdrag från varandra. Dessa karaktärsdrag är ofta sociala och ekonomiska 

faktorer som samspelar för att bilda två skilda typer av samhällsstrukturer. Generellt sett har 

periferin dålig ekonomi, låg befolkningsmängd, migration till centrum och få typer av 

sysselsättningsmöjligheter. Centrum å andra sidan har bättre ekonomi, högre 

befolkningsmängd och en större variation av arbeten och industrier (Botteril m. fl., 2000:8–9). 

Dessa skillnader tenderar att förstärka varandra och påskynda varandras utveckling, och de 

kan illustreras enligt följande figur:  

 

 Centrum Periferi 
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Ekonomi Hög nivå av ekonomisk 

livskraftighet och en varierad 

ekonomisk bas 

Låg nivå av ekonomisk livskraftighet 

och beroende av traditionella 

sysselsättningar 

Samhällstyp 

och befolkning 

Metropolitansk karaktär. Ökande 

befolkningsmängd på grund av 

inflyttning av relativt unga 

människor 

Rural och avlägsen – ofta med höga 

naturvärden. Minskande 

befolkningsmängd och åldrande 

befolkning på grund av utflyttning 

Information 

och teknologi 

Innovativ, pionjärisk och åtnjuter 

bra informationsflöden 

Beroende av importerad teknologi och 

importerade idéer och lider av dåliga 

informationsflöden 

Beslutsfattande Fokus på stora politiska, 

ekonomiska och sociala beslut 

Avlägsen från beslutsfattande vilket 

leder till en känsla av alienation och 

maktlöshet 

Infrastruktur Bra infrastruktur och tillgång till 

förnödenheter 

Dålig infrastruktur och tillgång till 

förnödenheter 

 

Figur 1 Skillnader mellan centrum och periferi (Botteril m. fl., 2000:9, min översättning) 

 

Eftersom viktiga politiska och ekonomiska beslut tenderar att tas i centrumområden, saknar 

ofta perifera områden kontroll över beslut som direkt berör deras sociala och ekonomiska 

välfärd. Detta kan leda till att människor i periferin känner sig maktlösa och alienerade. 

Vidare tenderar ekonomiska och materiella flöden gå mellan centrum och periferin snarare än 

inom periferin, och detsamma gäller människors förflyttningar. Människor i periferin har 

högre kunskap om förhållandena i centrum än vad människorna i centrum har om 

förhållandena i periferin. Perifera områden omtalas ofta för sina naturvärden och en viss 

naturromantik kan förekomma när periferin beskrivs (Botteril m. fl., 2009:9–11).  

 

Botteril m. fl. (2009) talar mycket om de ekonomiska aspekterna av centrum–periferiteorin, 

men det finns forskare som menar att andra faktorer är viktigare. Seers (1980:13) skriver att 

de ekonomiska skillnaderna mellan olika regioner i de europeiska länderna har minskat, och 

att centrum–periferiteorin därför är svår att applicera ur ett ekonomiskt perspektiv. Han menar 

dock att de politiska och kulturella skillnaderna mellan centrum och periferin fortfarande kan 

vara betydande, likaväl som centrums makt över periferin.  

 

Att staden kan ses som centrum och landsbygden som periferi är tydligt. Kulturgeografen Erik 

Westholm (1996:13) skriver i antologin Med periferin i centrum:  
 

Det finns gott om visioner för städernas framtid. De är fyllda av arkitektur, nya 

kommunikationssystem eller frambrytande trender och livsstilar hos stadens människor. Vi 

tänker oss gärna att det är i staden som det nya händer. Som motbild fungerar landsbygden, i 

våra sinnen präglad av stillastående eller långsam tillbakagång. 

 

Här berör Westholm (1996) inte bara sakers faktiska tillstånd, utan även våra föreställningar 

om hur staden och landsbygden ser ut i jämförelse med varandra. Dessa föreställningar kan 

ses som föråldrade med tanke på att många områden på landsbygden har haft god tillväxt, 

men Westholm (1996:13) skriver att synen på landsbygden som typisk periferi ändå behåller 

greppet. 
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Även om Westholm (1996:25) belyser skillnaderna mellan stad och landsbygd varnar han för 

att inte idyllisera eller generalisera de mönstren. Det finns även andra forskare som vill 

problematisera uppdelningen mellan centrum och periferi och mellan stad och landsbygd. 

Gunnel Forsberg (1996: 33), professor i kulturgeografi, skriver att vi i väst gärna delar upp 

världen i dikotoma begreppspar, vilket leder till att vi fokuserar på skillnader i stället för 

samband. Forsberg (1996:34–35) menar att landsbygdens mångfald och dess inbördes 

skillnader riskerar att osynliggöras i den svartvita uppdelningen av landsbygden å ena sidan 

och staden å andra sidan.  

 

Trots viss kritik mot centrum–periferiteorin har jag valt att använda den som bakgrund för att 

diskutera mitt resultat, eftersom den på ett brett sätt konkretiserar problematiken som kan 

förekomma mellan landsbygd och stad och eftersom den är en vanlig teori att använda för 

artiklar och undersökningar inom mitt problemområde (se t.ex. Forsberg 1996, Westholm 

1996, Wohlin Elhouar 2014 och Wadstein 2015). 

4.3 Diskursanalytisk teori 

Det är viktigt att presentera den teoretiska bakgrunden till diskursanalys, åtminstone 

överskådligt, eftersom teori och metod hänger tätt samman inom diskursanalysen. De 

teoretiska premisserna måste accepteras som ramverk för att det ska gå att använda 

analysmetoden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10). Eftersom uppsatsen är 

språkvetenskaplig kommer jag dock koncentrera mig på diskursanalysens syn på språk. 

Därefter följer en kort redogörelse för kännetecknen för den gren inom diskursanalys som jag 

baserar min metod på: den kritiska diskursanalysen. 

 

En viktig del i diskursanalysens språksyn är att ”vårt tillträde till verkligheten alltid går 

genom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig 

bara är speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa 

den” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15). Det är viktigt att förstå att det här inte innebär 

att diskursanalytiker påstår att den fysiska världen inte finns. Det finns en verklighet, men den 

får bara betydelse genom diskurs (a.a. s. 15). 

 

Ett exempel som belyser detta finns i Winther Jørgensen & Phillips (2000:15) och handlar om 

hur människor tänker kring en översvämning av en flod. Översvämningen är ett reellt faktum, 

som inte har något att göra med diskurs. Däremot kommer diskursbegreppet in när människor 

försöker sätta in översvämningen i ett sammanhang, eftersom de troligen skulle tala om 

översvämningen på olika sätt. Vissa skulle använda en meteorologisk diskurs och säga att 

översvämningen beror på den stora mängden regn som fallit på sistone. Andra skulle utgå från 

en miljödiskurs och tala om väderförändringar till följd av växthuseffekten. Ytterligare andra 

skulle nyttja en politisk diskurs och säga att översvämningen blev så förödande på grund av 

politikernas oförmåga att budgetera för och bygga fördämningar.  

 På det här sättet kan en händelse tillskrivas mening ur många olika perspektiv eller 

diskurser. De här olika diskurserna öppnar i sin tur för olika slags handlingar som blir 

diskursens konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:16). Personer 

som ser översvämningen i en miljödiskurs kanske skänker pengar till en organisation som 

arbetar mot klimatförändringar, medan personer som utgår från den politiska diskursen 

kanske demonstrerar mot de sittande politikerna.  
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 Språket och dess olika diskurser är därmed inte bara en kanal för att förmedla 

information, utan har makt att konstruera den sociala verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:16). 

 

Kritisk diskursanalys är en särskild inriktning av diskursanalys som utvecklades av Norman 

Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:66). Kritisk diskursanalys är en 

textorienterad diskursanalys och Fairclough anser, till skillnad från vissa andra 

diskursanalytiker, att diskurs uteslutande består av lingvistiska element (a.a. s. 71–72). 

Fairclough menar att diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner 

och att den således både formar och formas av dem. Förhållandet mellan diskurs och sociala 

strukturer är enligt Fairclough komplext och varierande, medan det i andra diskursanalytiska 

inriktningar kan ses som mer stabilt (a.a. s. 70–71). Teori och metod hänger tätt ihop inom 

kritisk diskursanalys och de mer metodrelaterade delarna av den kritiska diskursanalysen 

beskrivs i avsnitt 5.3. 

4.4 Systemisk-funktionell grammatisk teori 

Den systemisk-funktionella grammatiken konstruerades av Michael Halliday och är en 

grammatikmodell som till skillnad från klassisk skolgrammatik fokuserar på språkets 

betydelse och funktion snarare än dess form. I den systemisk-funktionella grammatiken ses 

kontext och språkbruk som grund för grammatiken och modellen menar att grammatik inte 

bara ger uttryck för, utan även skapar betydelse (Holmberg & Karlsson, 2013:10). Den 

systemisk-funktionella grammatiken kommer i fortsättningen av uppsatsen att kort och gott 

kallas SFG. 

  

Inom SFG talas det om språkets tre metafunktioner, det vill säga tre olika saker vi kan göra 

med språket. Dels använder vi språket för att skapa kontakt med andra människor, dels 

använder vi det för att beskriva hur vi erfar världen, och dels använder vi språket för att skapa 

struktur i den information vi förmedlar. De här tre metafunktionerna kallas i Holmberg & 

Karlsson (2013:18) för den interpersonella (relationer), den ideationella (erfarenheter) och 

den textuella (struktur). Metafunktionerna ses som skiktade i olika nivåer som går tvärs 

igenom alla metafunktioner. Dessa nivåer är kontexten, betydelsen, lexikogrammatiken och de 

fysiska uttrycken. Metafunktionerna realiseras i alla dessa nivåer (a.a. s. 20–21). Jag kommer 

inte att använda nivåerna i analysen, så därför kommer jag inte heller att gå närmare in på 

dem här. 

                   

För att illustrera hur de olika metafunktionerna praktiskt kan komma till uttryck går det att 

använda ett exempel. Vi tänker oss Sara, som har lust att fara och grilla med sitt kompisgäng. 

Hon har frågat dem om de vill grilla på lördag och har fått svar att alla vill, vilket har lett till 

att de nu ska bestämma vart de ska fara någonstans. 

Den interpersonella metafunktionen realiseras genom att Sara ställer en fråga till sina 

vänner: ”Vad säger ni om Nydala? Grillplatsen vid Kinabron?” Den interpersonella 

metafunktionen handlar om att skapa kontakt med omgivningen och det är precis vad en fråga 

gör (Holmberg & Karlsson, 2013:20–21). 

Den ideationella metafunktionen handlar om vilken information Sara lägger fram. 

Eftersom gänget redan har bestämt att de ska grilla behöver inte Sara nämna det längre. Det 

hon däremot behöver ta upp är var de ska träffas, i det här fallet vid Kinabron vid Nydalasjön 

(Holmberg & Karlsson, 2013:21). 
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Den textuella metafunktionen handlar om hur Sara strukturerar informationen. Vi ser 

att hon först tar upp ett generellt område, Nydalasjön, för att sedan röra sig mot en specifik 

grillplats, den vid Kinabron (Holmberg & Karlsson, 2013:22). 

 

Förutom metafunktionerna och nivåerna finns det ytterligare dimensioner i den funktionella 

grammatiken, men de är inte relevanta för undersökningen. I min analys fokuserar jag på den 

ideationella metafunktionen genom att granska processer (se avsnitt 5.1). Jag analyserar 

varken den interpersonella eller den textuella metafunktionen. 

5 Metod 

Här beskriver jag de metoder jag använder för att ta reda på svaren till mina frågeställningar. 

Metoderna presenteras i samma ordning som frågeställningarna de hör ihop med (se avsnitt 

1.1.). Varje metodavsnitt inleds med bakgrundsinformation om metoden. Eftersom metoderna 

är olika behövs olika typ av bakgrundsinformation för att metoderna ska gå att förstå. Till 

exempel kan informationen bestå av förklaring av begrepp som används, metodernas 

teoretiska bakgrund eller motiveringar till metodvalet. I delavsnitten efter 

bakgrundsinformationen förklarar jag materialurvalet och slutligen beskrivs metodernas 

genomförande. 

5.1 Processanalys 

Min första frågeställning är ”Vad ’gör’ landsbygden och staden? Hur framställs de i sina 

deltagarroller i processer?” För att ta reda på svaret till den frågeställningen använder jag 

processanalys som metod, vilket är en kvantitativ metod. En kvantitativ metod innebär att 

man mäter och förklarar, och kategoriserar sin insamlade information i mängder eller siffror 

(Nyberg & Tidström, 2012:123). I analysen stödjer jag mig mot Grammatik med betydelse, 

som använder en modifierad variant av Hallidays processanalys som bättre passar det svenska 

språket än vad Hallidays metod gör (Holmberg & Karlsson, 2013:79). 

 

Vad är då en process? Processer hör till den ideationella metafunktionen och en process är 

något som händer i texten: någon gör något, känner något, säger något eller är något. 

Processer kan hittas i både bundna och fria satser (Holmberg & Karlsson, 2013:80). När det 

finns flera verb i en sats, till exempel Jag kan känna glädje, räknas hela verbgruppen in i 

processen, men enbart ett verb räknas som processkärna. Processkärnan är det verb som 

uttrycker den ideationella betydelsen i processen, vilket inte behöver vara det finita verbet. I 

exemplet ovan är processkärnan känna eftersom satsen ideationellt handlar om att känna en 

känsla (a.a. s. 77). 

Kopplade till processen finns även deltagare, det vill säga de som deltar i processen: 

som gör något eller blir utsatta för något. Processer kan även innehålla omständigheter: 

kringinformation som berättar till exempel var, när eller hur en process utspelar sig 

(Holmberg & Karlsson, 2013:73). Ett exempel på process kan vara Sara (förstadeltagare) 

matade (process) sin hund (andradeltagare) i morse (omständighet).  
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Som exemplet visar kan en process ha både förstadeltagare, andradeltagare och 

omständigheter. En förstadeltagare är den som processen utgår ifrån, medan en andradeltagare 

är den som blir berörd av det skeende som processen beskriver (Holmberg & Karlsson, 

2013:75–76). En process kan sakna förstadeltagare om processkärnan är passiv, till exempel 

Rapporten kompletteras. Även andradeltagare kan saknas om processkärnan inte kräver en 

andradeltagare, till exempel Hon tänker (a.a. s. 81). Omständigheterna ligger nära det som 

traditionell grammatik kallar adverbial, med den skillnaden att omständigheter inte kan vara 

egna satser. Det finns många typer av omständigheter men de vanligaste uttrycker plats, tid, 

sätt och orsak (a.a. s. 103). 

 

Holmberg & Karlsson (2013) räknar med fyra processtyper i svenskan: materiella, mentala, 

verbala och relationella. De materiella processerna uttrycker händelser i den fysiska världen, 

som till exempel skapa, falla och krama. De mentala processerna uttrycker händelser i 

medvetandevärlden, som till exempel tänka och känna. Även sinnesförnimmelser som se och 

höra räknas till de mentala processerna. De relationella processerna har att göra med sakers 

relationer till varandra, som vara, äga och finnas. Slutligen finns även processer som har med 

talande att göra: de verbala processerna som till exempel kan vara påstå och svara (a.a. s. 78–

79). 

 

Vi använder alltså processer för att välja hur vi beskriver händelser och vem och vad vi sätter 

fokus på, eftersom samma händelse kan uttryckas på många sätt. Till exempel är det möjligt 

att skriva både Polisen sköt kallt ned en demonstrant, En demonstrant sköts och Dödsfall 

skedde vid demonstration för att berätta att en polis dödat en demonstrant. Detta gör 

processanalysen till en viktig del i textanalys eftersom den kan avslöja hur skribenten ser på 

världen (Holmberg & Karlsson, 2013:74). 

5.1.1 Urval 

För att få relevant resultat analyserar jag enbart de processer där staden eller landsbygden 

eller båda nämndes. Dock begränsar jag inte analysen till att enbart innefatta begreppen stad 

och landsbygd, utan jag använder mig av de utökade begreppen som jag beskriver i avsnitt 

4.5.  

 

Ett annat urval jag gör är att jag inte bara analyserar de processer där stad eller landsbygd 

förekommer som huvudord i en nominalfras, utan även dem där de förekommer som 

bestämning, antingen i en deltagare eller i en omständighet, till exempel befolkningsökningen 

på Umeå landsbygd. Detta gör jag för att kunna säga något om skillnaden mellan staden och 

landsbygden med avseende på om de förekommer som huvudord eller bestämningar. 

 

När jag gjorde mitt urval märkte jag att identiska, eller närapå identiska, textstycken 

förekommer i både översiktsplanen och det tematiska tillägget för landsbygden. Detta ledde 

till att jag i flera fall excerperade två likadana processer, en från varje text. Först övervägde 

jag att i dessa fall enbart behålla den ena av processerna, men för att få ett rättvisande resultat 

bestämde jag mig för att inkludera alla processer, oavsett om de var likadana eller inte.  
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5.1.2 Genomförande 

Processanalysen inleddes med att identifiera de processer där staden eller landsbygden finns 

med. För att underlätta detta läste jag igenom texten och markerade alla ställen där de 

begreppen förekom. Därefter markerade jag processkärnorna och excerperade hela processen 

med förstadeltagare, andradeltagare och omständigheter.  

När alla processer var hämtade ur materialet sorterade jag processerna i olika 

kategorier beroende på om staden och landsbygden var förstadeltagare, andradeltagare eller 

omständighet. Därefter delade jag in dessa kategorier efter vilka processtyper som förekom. 

Slutligen delade jag in processerna i huvudord och bestämningar. 

Efter att sorteringen var färdig vidtog själva analysarbetet, vilket innebar att jag räknade 

ut den procentuella mängden processer i de olika kategorierna och drog slutsatser av de 

eventuella skillnaderna mellan olika kategorier. Jag räknade ut dels den procentuella mängden 

av de olika processtyperna för de tre deltagarrollerna, dels den procentuella mängden av de 

olika deltagarrollerna för det totala antalet processer.  

5.2 Semantisk analys 

Min andra frågeställning handlar om stadens och landsbygdens karaktärsdrag: ”Hur beskrivs 

staden och landsbygden? Vilka egenskaper och karaktärsdrag tillskrivs de i bestämningarna 

när de är huvudord i nominalfraser?” För att svara på den här frågeställningen gör jag en 

semantisk analys av nominalfraser, vilket innebär att jag undersöker betydelsen av frasernas 

bestämningar. 

 

Den semantiska analysen är kvalitativ eftersom jag går in på de olika exemplen mer ingående 

än jag gör för processanalysen. En kvalitativ analys syftar till att man ska kunna förstå och 

uttyda fenomen. När man använder en kvalitativ metod ställer man oftast frågor som inleds 

med vem, vad, på vilket sätt eller varför. Svaren på dessa frågor uttrycks till skillnad från 

svaren i den kvantitativa analysen inte som siffror, utan som ord och meningar (Nyberg & 

Tidström, 2012:125–126).  

 

Jag valde att analysera bestämningar i nominalfraser eftersom det ger en någorlunda bred bild 

av hur staden och landsbygden beskrivs i texten. Om jag hade valt att analysera till exempel 

adjektiv hade analysen inte inkluderat genitiv och prepositionsfraser, vilket hade gett ett mer 

begränsat resultat.  

 

En nominalfras är en fras som består av ett huvudord, till exempel ett substantiv eller ett 

självständigt pronomen, som kan ha bestämningar av olika slag. Frasen kan vara så kort som 

ett ord men kan också bli mycket lång beroende på hur många bestämningar huvudordet har. 

Ett exempel på en nominalfras med många bestämningar är (huvudordet markerat med fetstil) 

en fortsatt rik och levande landsbygd med starka livskraftiga byar (Bolander, 2012:159–160). 

Som exemplet visar kan bestämningar i nominalfraser vara både framförställda och 

efterställda, det vill säga att de kan förekomma både före och efter huvudordet. 

 

Som ett led i analysen kategoriserar jag fraserna, vilket jag gör utifrån betydelse, eftersom jag 

gör en semantisk analys. Om jag till exempel hade gjort en grammatisk analys hade jag 

kunnat kategorisera utifrån bestämningstyp, till exempel om de var framförställda eller 
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efterställda, men i den här typen av analys hade det inte varit optimalt. Kategorierna är inte 

bestämda av själva metoden som i processanalysen (se avsnitt 5.1) utan görs utifrån likheter 

mellan de fraser som utgör materialurvalet. Till exempel förekommer i mitt material flera 

nominalfraser där bestämningarna handlar om stadens storlek och de fraserna får då bilda en 

egen kategori. 

 

Även om denna metod inte behandlas i teoriavsnittet på samma sätt som SFG och kritisk 

diskursanalys kan den antas falla inom SFGs teoretiska ramverk. Holmberg m. fl. (2011:10) 

skriver att SFG ”innefattar allt det som normalt kallas semantik, lexikon, grammatik 

(morfologi och syntax), fonologi, pragmatik och informationsstruktur”. Eftersom analysen är 

semantisk bör det vara rimligt att anse att den kan höra till SFG, om än inte lika tydligt som 

processanalysen gör. Den semantiska analysen bör i så fall även höra till SFGs ideationella 

metafunktion eftersom den undersöker vilken information som läggs fram i texten (se avsnitt 

4.3). 

5.2.1 Urval 

Jag använder samma urval som för processanalysen med den skillnaden att jag plockar ut 

nominalfraserna ur processerna och analyserar dem var för sig. Enbart nominalfraser där 

staden eller landsbygden var huvudord analyseras, och enbart de fraser där huvudordet hade 

någon form av bestämning. Dock räknar jag inte artiklar som bestämningar, till exempel en 

och ett, eftersom de har grammatisk betydelse snarare än semantisk (Bolander, 2012:116–

117). Givetvis hade jag kunnat dra slutsatser av till exempel förekomsten av bestämd och 

obestämd artikel för landsbygden och staden, men jag väljer att fokusera på mer 

betydelsebärande ord.  

Jag hade även kunnat analysera de nominalfraser där staden eller landsbygden är 

bestämningar och till exempel tittat på vilka huvudord som fanns i de nominalfraserna, men 

med tanke på arbetets omfattning begränsar jag analysen till de fraser där staden eller 

landsbygden är huvudord. Jag hade också kunnat inkludera de nominalfraser som saknar 

bestämningar och till exempel jämföra om det är fler bestämningslösa nominalfraser för 

staden eller för landsbygden, men av samma skäl väljer jag att avstå. När det kommer till 

nominalfraser inuti nominalfraser har jag helt enkelt valt att analysera alla nominalfraser där 

huvudordet ingår i de utökade stads- och landsbygdsbegreppen jag beskriver i avsnitt 4.4, 

oavsett om frasen ingår i en annan nominalfras eller inte.  

 Precis som i processanalysen behöver jag förhålla mig till det faktum att många av 

nominalfraserna är identiska, vilket i flera fall beror på att det finns likadana textstycken i 

båda texterna. Även här väljer jag att bortse från detta och analysera alla förekomster oavsett 

likhet.  

5.2.2 Genomförande 

Arbetet inleddes med att jag excerperade de aktuella nominalfraserna. För att förenkla 

analysarbetet sorterade jag dem sedan i olika kategorier beroende på bestämningarnas 

betydelse (se avsnitt 5.2). Till exempel hade jag en kategori för nominalfraser med 

bestämningar med geografisk innebörd och en annan kategori för nominalfraser med 

bestämningar som handlar om utveckling. För att undvika att min subjektivitet skulle påverka 
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analysen alltför mycket strävade jag efter så likvärdiga kategorier som möjligt. Till exempel 

satte jag fraserna ”kommunens landsbygd” och ”kommunens byar” i en egen kategori 

eftersom fraserna uttrycker ägande, i stället för att sätta dem i samma kategori som liknande 

fraser som inte uttrycker ägande. Därefter jämförde jag kategorierna för landsbygden och för 

staden och drog slutsatser av skillnader och likheter mellan hur staden och landsbygden 

beskrivs. 

5.3 Kritisk diskursanalys 

Min tredje frågeställning är: ”Hur beskrivs relationen mellan landsbygden och staden? Är 

maktförhållandet jämlikt eller ojämlikt?” Frågeställningen besvaras med en kvalitativ 

analysmetod som kallas kritisk diskursanalys och som fokuserar på att undersöka hur 

maktförhållanden skapas och reproduceras i texter genom diskurser (Fairclough, 1989:4).  

 

En fullständig kritisk diskursanalys består av textanalys, analys av den diskursiva praktiken 

och analys av den sociala praktiken (Fairclough, 2010:132). Jag kommer inte att göra en 

fullständig analys utan koncentrera mig på textanalysen. Fairclough menar dock att en ren 

textanalys inte är tillräcklig som diskursanalys, ”eftersom den inte belyser förbindelserna 

mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och strukturerna” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:72). Detta skulle kunna tolkas som att den analys jag gör inte kan 

kallas för kritisk diskursanalys, men det menar jag är felaktigt eftersom den analys jag gör 

inte är helt utan förbindelse till samhälleliga strukturer. Mitt resultat relateras, om än inte i 

den utsträckning Fairclough efterfrågar, till centrum–periferiteorin, som är en teori om 

samhällsstrukturer och samhällsutveckling (se avsnitt 4.1).  

Dessutom skriver Renkema (2004:282, min översättning) att kritiska diskursanalytiker 

”har som mål att analytiskt bevisa att en stor del av diskurserna innehåller partiska 

representationer av verkligheten.” Visserligen utgår jag inte ifrån att de partiska 

representationerna i mitt problemområde finns i materialet jag undersöker, men jag menar att 

mitt neutrala utgångsläge inte diskvalificerar analysen från att vara en kritisk diskursanalys. 

Jag undersöker fortfarande partiska representationer, även om jag inte utgår från att texten ger 

samma ojämlika bild av staden och landsbygden som kan förekomma i samhället (se avsnitt 

1). En sådan undersökning är enligt min tolkning av Renkema (2004) en kritisk diskursanalys 

även om den inte innehåller de analyser av diskursiv praktik och social praktik som 

Fairclough gör (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72).  

5.3.1 Urval 

I den här analysen är det särskilt intressant att titta på de sammanhang där staden och 

landsbygden omnämns relativt nära varandra, eftersom min frågeställning handlar om 

relationen mellan stad och landsbygd. Jag väljer därför att analysera de grafiska meningar där 

både staden och landsbygden förekommer (se avsnitt 4.5). Jag analyserar även två på varandra 

följande grafiska meningar där den senare har ett demonstrativt pronomen i subjektet som 

syftar tillbaka på ett subjekt i den föregående meningen, eftersom det indikerar ett nära 

förhållande mellan meningarna (Bolander, 2012:131). Ett exempel på den konstruktion jag 

beskriver är Landsbygdens befolkning ökar. Detta innebär tillväxt. 
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Jag övervägde att analysera satser i stället för grafiska meningar, men jag fann att det 

materialet skulle bli för tunt eftersom det inte finns tillräckligt många satser där både staden 

och landsbygden förekommer.  

5.3.2 Genomförande 

Jag inledde med att plocka ut de meningar där staden och landsbygden förekom. För att 

underlätta analysen sorterade jag dessa meningar i olika kategorier så att jag kunde dra 

slutsatser från varje kategori och inte behövde upprepa mig för varje mening när de uttrycker i 

stort sett samma betydelse. I likhet med i den semantiska analysen bestäms materialurvalets 

kategorier av betydelserna i materialet. Till exempel förekommer flera meningar där 

landsbygden jämförs med staden, vilka då får utgöra en kategori. Kategoriseringen gav mig 

också möjlighet att dra slutsatser av enskilda meningar vid de tillfällen då de visade på något 

speciellt. Liksom i den semantiska analysen var jag noggrann och försiktig med 

kategoriseringen så att den inte skulle påverkas för mycket av min subjektivitet.  

 Efter att jag hade plockat ut och kategoriserat meningarna inledde jag själva 

analysarbetet. Jag studerade kategori för kategori och undersökte vilken bild texten skapade 

av landsbygden och staden. Jag studerade grammatiken till viss del och analyserade om det 

fanns några skillnader i den som inte innefattats av processanalysen och jag analyserade även 

semantiken och undersökte vilka betydelser som förknippas med landsbygdens och stadens 

relation till varandra. Särskilt letade jag efter eventuell diskursiv maktobalans, utan att för den 

skull skapa obalans som texten inte ger belägg för. 

6 Resultat 

I det här avsnittet behandlas resultatet av de olika analyserna i samma ordning som metoderna 

tas upp. Resultatet redovisas i tabeller, figurer och i löptext beroende på vad som är 

lämpligast. 

6.1 Resultat av processanalysen 

Här presenterar jag resultatet av processanalysen, som besvarar frågeställning 1: ”Vad ’gör’ 

landsbygden och staden? Hur framställs de i sina deltagarroller i processer?”. Jag har delat 

upp resultatet i staden och landsbygden och jag resonerar också kring osäkerheter i resultatet 

och berättar hur jag har hanterat dem.  
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6.1.1 Landsbygden  

Tabell 1 Resultat av processanalysen av landsbygden 

Landsbygden Materiell  Relationell Verbal Mental Totalt 

Förstadeltagare huvudord 2 15 0 1 18 

Förstadeltagare bestämning 5 7 0 0 12 

Förstadeltagare totalt 7 (23 %) 22 (73 %) 0 1 (4 %) 30 (39 %) 

Andradeltagare huvudord 7 1 2 1 11 

Andradeltagare bestämning 7 8 0 2 17 

Andradeltagare totalt 14 (50 %) 9 (32 %) 2 (7 %) 3 (11 %) 28 (37 %) 

Omständighet huvudord 7 2 0 6 15 

Omständighet bestämning 4 0 0 0 4 

Omständighet totalt 11 (58 %) 2 (11 %) 0 6 (31 %) 19 (24 %) 

Totalt 32 (41 %) 33 (43 %) 2 (3 %) 10 (13 %) 77 

 

Landsbygden förekommer i totalt 77 processer, varav 26 i översiktsplanen och 51 i det 

tematiska tillägget för landsbygden. Det verkar således vara en rimlig slutsats att landsbygden 

nämns betydligt oftare i det tematiska tillägget än i översiktsplanen.  

Landsbygden är förstadeltagare i 39 % av processerna, andradeltagare i 37 % och 

omständighet i 24 %. Detta verkar innebära att landsbygden både framställs som en aktiv och 

en passiv deltagare. Landsbygden är mer sällan omständighet än deltagare, vilket kan visa på 

att landsbygden används mindre som bakgrund eller jämförelsematerial än som deltagare. När 

det kommer till processtyper är 41 % av de processer landsbygden förekommer i materiella. 

43 % är relationella processer, 3 % är verbala processer och 13 % är mentala processer. Det 

verkar vara en någorlunda likvärdig fördelning mellan de materiella och de relationella 

processerna medan de mentala och framförallt de verbala processerna lyser med sin relativa 

frånvaro. En av de få mentala processer som finns är bystråken kan liknas vid pärlband. 

Dock finns en markant skillnad mellan de materiella och relationella processerna när 

det kommer till deltagarroller: av de processer där landsbygden är förstadeltagare är 23 % 

materiella och 73 % relationella. Detta verkar tyda på att landsbygden beskrivs i mer statiska 

än dynamiska ordalag, eftersom materiella processer oftast innebär att förstadeltagaren gör 

något konkret, medan relationella processer beskriver en statisk relation mellan deltagarna 

(Holmberg & Karlsson, 2013:80, 89). Andelen relationella processer av de processer där 

landsbygden är förstadeltagare kan indikera att landsbygden får en mer passiv roll i texten än 

vad andelen totala förstadeltagarroller verkar visa. Den indikationen bekräftas även av 

andelen huvudord och bestämningar i förstadeltagarrollen i de två processtyperna. I de 

materiella processerna är landsbygden betydligt oftare bestämning, medan landsbygden i de 

relationella processerna oftare är huvudord. Ett exempel på relationell process där 

landsbygden är huvudord är Umeå landsbygd är välmående. 

I de materiella processerna är landsbygden andradeltagare dubbelt så ofta som 

förstadeltagare och de materiella processerna utgör 50 % av de processer där landsbygden är 
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andradeltagare. Detta ger intrycket att landsbygden utsätts för aktiv påverkan oftare än den 

själv aktivt påverkar, vilket leder mig till att undra vilka aktörer som påverkar landsbygden i 

dessa materiella processer. Oftast är aktören inte explicit framskriven utan döljs i texten, men 

genom att ta kontexten med i beräkningen kan det utläsas att kommunen, eller någon aktör 

som associeras med kommunen, är förstadeltagare. Ett exempel på detta är processen 

landsbygden har tidigare hanterats, där det med tanke på kontexten rimligen borde vara 

kommunen som ska utföra handlingen i processen, även om det inte står uttryckligen. När 

landsbygden är andradeltagare är landsbygden huvudord och bestämning lika ofta i de 

materiella processerna, men betydligt oftare bestämning i de relationella processerna. 

När landsbygden är omständighet är 58 % av tillfällena i materiella processer. Liksom 

i de processer där landsbygden är andradeltagare är det ofta kommunen som är förstadeltagare 

i processerna och som utför handlingen i dem.  

6.1.2 Staden  

Tabell 2 Resultat av processanalysen av staden 

Staden Materiell Relationell Verbal Mental Totalt 

Förstadeltagare huvudord 4 4 0 0 8 

Förstadeltagare bestämning 2 8 0 1 11 

Förstadeltagare totalt 6 (32 %) 12 (63 %) 0 1 (5 %) 19 (36 %) 

Andradeltagare huvudord 7 1 1 1 10 

Andradeltagare bestämning 1 7 0 2 10 

Andradeltagare totalt 8 (40 %) 8 (40 %) 1 (5 %) 3 (15 %) 20 (38 %) 

Omständighet huvudord 3 8 0 0 11 

Omständighet bestämning 1 0 1 1 3 

Omständighet totalt 4 (29 %) 8 (57 %) 1 (7 %) 1 (7 %) 14 (26 %) 

Totalt 18 (34 %) 28 (53 %) 2 (4 %) 5 (9 %) 53 

 

Staden förekommer i totalt 53 processer, varav 36 i översiktsplanen och 17 i det tematiska 

tillägget för landsbygden. Följaktligen förekommer staden procentuellt sett ungefär lika ofta 

(ungefär en tredjedel av tillfällena) i det tematiska tillägget för landsbygden som landsbygden 

förekommer i översiktsplanen. Däremot förekommer staden totalt sett i färre processer än vad 

landsbygden gör: 53 jämfört med 77.  

Staden är förstadeltagare i 36 % av processerna, andradeltagare i 38 % och 

omständighet i 26 %. Jämfört med landsbygden innebär detta inte någon markant skillnad 

utan staden och landsbygden verkar ha ungefär jämnt fördelade deltagarroller sinsemellan. 

Staden är precis som landsbygden mer sällan omständighet än deltagare, och är 

förstadeltagare ungefär lika ofta som landsbygden.  
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 Av de processer där staden är förstadeltagare är 32 % materiella processer, 63 % 

relationella och 5 % mentala. Staden verkar alltså konstrueras som en passiv deltagare även 

om skillnaden mellan de materiella processerna och de relationella är mindre än för 

landsbygden. I de relationella processerna är staden bestämning dubbelt så ofta som 

huvudord, medan staden i de materiella processerna är huvudord dubbelt så ofta som 

bestämning. En av de materiella processer där staden är förstadeltagare är Umeå kan axla 

rollen som storstadsalternativ i norra Sverige. 

 När staden är andradeltagare är det flest gånger i materiella och relationella processer. 

Staden är andradeltagare oftare än förstadeltagare i de materiella processerna, vilket kan ge 

intrycket att staden utsätts för handlingar oftare än den utför handlingar. Dock är skillnaden 

inte lika markant som för landsbygden. När staden är andradeltagare gäller samma förhållande 

som för förstadeltagarrollen mellan huvudord och bestämning i de materiella och relationella 

processerna. Staden är mycket oftare huvudord i de materiella processerna och mycket oftare 

bestämning i de relationella. De förstadeltagare som förekommer i dessa processer är även här 

kommunen, även om förstadeltagaren inte skrivs fram explicit. I ett fall förekommer dock en 

annan förstadeltagare: större mångfald.  

 Av de processer där staden är omständighet är övervägande störst andel relationella 

processer. De deltagare som förekommer i de processerna är varierande men har ofta med 

människor och deras verksamheter att göra. Till exempel är andelen privat tjänstenäring samt 

forsknings- och kunskapsintensiva tjänster förstadeltagare i en av dessa processer.  

6.1.3 Osäkerheter i resultatet 

För några av de processer jag analyserade var jag osäker på vilken processtyp de tillhörde 

eller vilken roll jag skulle tillskriva staden eller landsbygden. Jag kommer här att diskutera 

två exempel på sådana processer.  

 Den första processen är I scenariot för 200 000 invånare pekas fem bystråk ut. Här är 

det inte tydligt vilken processtyp det handlar om. Det skulle kunna vara en materiell process 

eftersom peka ut är en handling som sker i den yttre världen, men jag har valt att ange 

processen som verbal. Enligt Holmberg & Karlsson (2013:94) uppstår ofta gränsfall mellan 

materiella och verbala processer. Skillnaden mellan dem är att de materiella processerna 

fokuserar på den handling som utförs, till exempel babblar oavbrutet, medan de verbala 

fokuserar på det kommunikativa i situationen, till exempel påpeka. I den här processen anser 

jag att peka ut används i tillräckligt kommunikativ mening för att det ska röra sig om en 

verbal process. Talaren pekar ut ett talmål, fem bystråk. Dessutom utspelar sig processen i 

scenariot för 200 000 invånare som inte är en materiell utan en abstrakt plats, vilket 

ytterligare talar för att processen inte är materiell utan verbal.  

Den andra processen är andelen barnfamiljer och sysselsättningen är högre på 

landsbygden än i staden. Här är det inte helt tydligt om på landsbygden är en omständighet 

eller en del av andradeltagarnominalfrasen genom att fungera som bestämning till huvudordet 

högre. Rent grammatiskt fungerar båda alternativen, men jag valde att sätta på landsbygden 

som omständighet eftersom jag tycker att kopplingen mellan högre och på landsbygden inte 

är tillräckligt stark för att på landsbygden ska ingå i andradeltagaren i processen. 
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6.2 Resultat av den semantiska analysen 

Här presenterar jag resultatet för den semantiska analysen av nominalfraserna. Analysen 

besvarar frågeställning 2: ”Hur beskrivs landsbygden och staden? Vilka egenskaper och 

karaktärsdrag tillskrivs de i bestämningarna när de är huvudord i nominalfraser?” Liksom för 

processanalysen delar jag upp resultatet i landsbygden och staden. Totalt antal nominalfraser 

som ingår i analysen är 24 för landsbygden och 16 för staden. Om jag hade valt att exkludera 

dubblettfraser hade resultatet blivit jämnare eftersom det för landsbygden finns sex likadana 

fraser jag i så fall hade tagit bort, medan det för staden bara finns en. I resultatfigurerna 

markeras antalet dubblettfraser med siffror inom parentes efter fraserna. 

Jag visar alla fraser i två figurer här i resultatdelen av två anledningar. För det första 

innefattar analysen så få fraser att det inte tar så mycket plats att ha med dem i texten. För det 

andra är den semantiska analysen mer subjektiv än processanalysen och jag vill därför att det 

ska vara möjligt att se exakt hur jag har kategoriserat de olika nominalfraserna.  

6.2.1 Landsbygden 

Landsbygden 
 

Människor på landsbygden en landsbygd där människor kan bo och verka 

Landsbygdens karaktärsdrag en fortsatt rik och levande landsbygd med starka livskraftiga 

byar 

en fortsatt välmående landsbygd med starka byar 

Utveckling en utvecklad landsbygd 

en hållbar landsbygdsutveckling (2) 

Implicit styrande strategiska byar 

byar invid utpekade kollektivtrafikstråk 

ett antal byar i utpekade tillväxtstråk 

Landsbygdens geografiska 

läge 

ett antal by-stråk 

byar i dessa stråk  

[bystråk] som sträcker i olika riktningar  

Umeå landsbygd (6) 

en stadsnära landsbygd 

landsbygd nära Umeå 

Kommunen äger 

landsbygden 

kommunens landsbygd 

kommunens byar  

Umeås landsbygd 

 

Figur 2 Resultat av den semantiska analysen av landsbygden 
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Landsbygden har olika typer av bestämningar när den är huvudord i en nominalfras, men 

vissa mönster kan urskiljas som gör det möjligt att gruppera dessa bestämningar i olika 

semantiska kategorier. Den första kategorin är Utveckling där det bland annat talas om en 

hållbar landsbygdsutveckling. Tre gånger nämns utveckling i samband med landsbygden.  

Den andra kategorin har jag valt att kalla Implicit styrande eftersom orden strategisk 

och utpekade förutsätter att någon tänker ut en strategi och pekar ut tillväxtstråk eller 

kollektivtrafikstråk. Det är således någon som har en plan för landsbygden och som kanske 

till och med kan ses som överordnad landsbygden. 

I den tredje kategorin finns landsbygdens människor. Här nämns det att det både är 

möjligt att bo och verka på landsbygden. Landsbygden har på så sätt flera funktioner: både 

som hem och som arbetsplats. Däremot nämns det ingenting om service på landsbygden. 

Den fjärde kategorin innehåller landsbygdens karaktärsdrag. Både översiktsplanen och 

det tematiska tillägget för landsbygden är överens om att landsbygden kan vara stark. 

Översiktsplanen tillägger att landsbygden även kan vara rik, levande och livskraftig, medan 

det tematiska tillägget för landsbygden säger att landsbygden också kan vara fortsatt 

välmående. Det verkar som att texten anser att landsbygden redan är välmående i nuläget.  

 I den femte kategorin finns fraser med bestämningar som handlar om landsbygdens 

geografiska läge. Den mest frekventa nominalfrasen här är Umeå landsbygd, vilket 

specificerar exakt vilken landsbygd texten talar om. De övriga fraserna handlar om bystråk 

och att landsbygden ligger nära staden Umeå.  

I den sista kategorin finns fraser som handlar om ägande, och närmare bestämt att 

kommunen eller Umeå äger landsbygden.  

6.2.2 Staden  

Staden 
 

Människor i staden en stadsmiljö som ger bra underlag för verksamheter, service och 

mötesplatser 

Stadens 

karaktärsdrag 

den traditionella kvartersstaden  

en tät, attraktiv blandstad (2) 

en socialt hållbar stad 

en hållbar attraktiv stad 

en attraktiv stadsmiljö 

ett starkt stadsalternativ 

Stadens storlek större städer (2) 

städer som samlar över 100 000 invånare  

mindre städer 

Umeå som Norrlands tillväxtmotor och storstadsalternativ i norr 

Stadens olika delar Umeås stadsmiljö 

Umeå tätort 

befintliga stadsdelar 
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Figur 3 Resultat av den semantiska analysen av staden 

 

Stadens nominalfraser delas in i färre kategorier än landsbygdens, vilket inte är oväntat med 

tanke på att staden förekommer i betydligt färre nominalfraser. Den första kategorin handlar 

om stadens storlek. Det blir tydligt att det finns större städer och mindre städer och att Umeå 

är en stor stad. Att vara en stor stad kopplas samman med att vara en tillväxtmotor. För 

landsbygden förekommer ingen motsvarande kategori. 

 Den andra kategorin handlar om stadens olika delar. Det finns en stadsmiljö och 

befintliga stadsdelar och dessutom är Umeå en tätort. Landsbygden verkar inte ha olika delar 

på samma sätt som staden. Det närmaste landsbygden kommer är att det talas om bystråk, 

vilket är specifika byar som särskiljs från de andra byarna.  

I den tredje kategorin möter vi människor i staden på ett implicit sätt genom att det 

talas om verksamheter, service och mötesplatser. Medan människorna i landsbygden bor och 

verkar där verkar människorna i staden ägna sig åt arbete, att ge och ta emot service och att 

möta andra människor. Staden ser på så sätt ut att erbjuda mer sysselsättning än vad 

landsbygden gör, men inte någon plats där människor kan bo. 

 Den sista kategorin handlar om stadens karaktärsdrag. Det talas om kvartersstäder och 

blandstäder. Städer kan alltså vara av olika typer, vilket landsbygden inte ser ut att kunna 

vara. Vidare beskrivs staden som att den kan vara tät, attraktiv och traditionell. Precis som 

landsbygden kan staden vara stark. Den beskrivs också både som hållbar och som socialt 

hållbar. Även när landsbygden nämns används ordet hållbar, men då rör det sig om 

landsbygdsutvecklingen som är hållbar och inte själva landsbygden.  

6.3 Resultat av den kritiska diskursanalysen 

Här redovisar jag resultatet av den kritiska diskursanalysen, som besvarar frågeställning 3: 

”Hur beskrivs relationen mellan landsbygden och staden? Är maktförhållandet jämlikt eller 

ojämlikt?”. Kritisk diskursanalys fokuserar på att avslöja ojämlika maktförhållanden och 

därför redovisar och exemplifierar jag de delar av materialurvalet som pekar på någon form 

av maktförhållande, oavsett om det är jämlikt eller ojämlikt. Eftersom analysen handlar om 

relationen mellan staden och landsbygden och behandlar de grafiska meningar där både 

landsbygden och staden förekommer, presenterar jag inte separata resultat för staden och 

landsbygden utan har i stället delat in resultatet i olika kategorier beroende på innebörden i 

meningarna. Totalt resulterade urvalet i 25 meningar. 

6.3.1 Landsbygden jämförs med staden 

I åtta av meningarna, fyra från översiktsplanen och fyra från det tematiska tillägget för 

landsbygden, jämförs landsbygden med staden. Ett exempel på en sådan mening är På 

landsbygden är medelåldern högre och utbildningsnivån lägre än i staden. I 

exempelmeningen ser det ut som att landsbygden framställs delvis ofördelaktigt jämfört med 

staden, eftersom låg utbildningsnivå i dagens samhälle kan ses som negativt. Dock är denna 

negativa klang inte genomgående för alla meningar, utan landsbygden beskrivs också på ett 

positivt sätt gentemot staden. Ett exempel på detta är Andelen barnfamiljer och 

sysselsättningen är högre på landsbygden än i staden, liksom den disponibla inkomsten. Hög 
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sysselsättning och god inkomst är positiva faktorer i samhället och på de områdena utpekas 

landsbygden som bättre än staden.  

I ett avseende utmålas landsbygden och staden som likvärdiga: när det kommer till 

befolkningsökning. Det förekommer också meningar där landsbygden särskiljs från staden på 

grund av egenskaper som i sig själva kan ses som neutrala, till exempel följande mening: 

Umeå landsbygd har andra förutsättningar än staden, som t.ex. gleshet, längre avstånd och 

färre människor. Gleshet, få människor och långa avstånd är egenskaper som varken är 

inneboende positiva eller inneboende negativa, utan det beror på läsarens tolkning.  

Det som dock är gemensamt för alla meningar där landsbygden och staden jämförs är 

att det utan undantag är landsbygden som relateras till staden, inte tvärtom. Det förekommer 

inga meningar där det till exempel står befolkningsökningen i Umeå stad håller jämna steg 

med befolkningsökningen på Umeå landsbygd. 

6.3.2 Landsbygden och staden har en positiv relation 

I sex meningar talas det explicit om relationen mellan staden och landsbygden. Tre av 

meningarna uttrycker en klart positiv relation mellan staden och landsbygden och i flera fall 

även en ömsesidig och jämbördig relation. En av meningarna som uttrycker jämlikhet lyder I 

en snabbt föränderlig omvärld med nya möjligheter, men också nya utmaningar, finns behov 

av att stärka samverkan mellan stad och landsbygd i en ömsesidig relation. Även i två av de 

andra meningarna används ordet samverkan, vilket tyder på jämlikhet. 

 De sista tre meningarna skiljer sig däremot från de andra. De förekommer efter 

varandra i samma stycke och förmedlar även de en positiv relation, men inte genom att 

explicit uttrycka en positiv relation utan genom att påpeka att det inte finns någon negativ 

relation. Stycket inleds med att avsändaren förnekar att det finns någon motsättning mellan 

stads- och landsbygdsutveckling, vilket innebär att det någonstans kan finnas en idé om att det 

en sådan motsättning existerar, och att författaren är medveten om det. I den andra av de här 

meningarna står det att en satsning på staden är en satsning på landsbygden. Det kan 

återspegla en idé om att flödet av välfärd och utveckling går ut från staden till landsbygden 

och att landsbygden får ta del av stadens utveckling. Tredje meningen lyder Landsbygden 

trivs i stadens närhet och vise[sic] versa. Där finns visserligen en implicit jämbördighet 

mellan staden och landsbygden i och med att det står vise versa, men i själva textytan står det 

att landsbygden trivs i stadens närhet vilket kan tolkas som att landsbygden behöver staden 

för att trivas medan staden inte i samma utsträckning behöver landsbygden. 

6.3.3 Landsbygden och staden har handelsverksamhet 

Två meningar berör verksamhet som finns i landsbygden och staden, närmare bestämt handel. 

I den första meningen påtalas att både butiker i stadsdelscentra och i glesbygd får problem när 

konkurrensen från stormarknader ökar. I den andra meningen står att de befintliga butikerna, 

både i stadskärnan, stadsdelarna, handelsområdena och landsbygden ska utvecklas och 

stärkas. Staden och landsbygden har enligt texten samma problem och de ingår i samma 

lösningsförslag.  
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6.3.4 Landsbygden berörs också av befolkningsmålet 

I den här kategorin finns två meningar som båda talar om att befolkningsmålet och 

tillväxtplanen berör och fokuserar på landsbygden, vilket kan innebära att avsändaren kanske 

vill gardera sig mot en uppfattning att det finns ett fokus på staden. Den andra meningen lyder 

I debatten talas mycket om staden men befolkningsmålet om 200 000 invånare berör andra 

tätorter och landsbygden i allra högsta grad. Att författaren använder ett så starkt uttryck 

som allra högsta grad kan antyda att det är möjligt att ställa sig tveksam till påståendet och 

att författaren försöker förhindra det. Det faktum att författaren över huvud taget behöver 

påpeka att landsbygden berörs av befolkningsmålet antyder en ojämlikhet mellan landsbygden 

och staden. För att förstå den ojämlikheten går det att byta plats på landsbygden och staden i 

meningen: I debatten talas mycket om landsbygden och andra tätorter men befolkningsmålet 

om 200 000 invånare berör staden i allra högsta grad. På det här sättet blir innebörden i 

meningen absurd och det kan kännas som att meningen förklarar något som redan är 

självklart. Varför behöver det sägas att staden hänger ihop med befolkningsmålet? Det är 

något som inte ens behöver nämnas.  

6.3.5 Geografiska aspekter av landsbygden och staden  

I den här kategorin finns fem meningar som handlar om landsbygdens och stadens 

geografiska positioner och egenskaper. I första meningen används ett ord som inte används 

någon annanstans i mitt material: stadsbygd. I den andra meningen talas det om 

befolkningsökning, som märks vid kusten och på landsbygd nära Umeå, medan den är lägre i 

de inre delarna av kommunen. Det är intressant att texten säger att befolkningsökningen 

märks vid kusten och nära staden medan den är lägre i de delar av kommunen som är mer 

avlägset belägna från staden sett. Ordet märks förutsätter att det finns någon som märker, 

medan är lägre inte innebär någon implicit betraktare. Detta kan tolkas som att kommunens 

människor finns vid kusten och nära staden, eller kanske att det är dit samhällets blick är 

riktad. I en av de andra meningarna sägs det att kommuninvånare har valt att bo utanför Umeå 

och att landsbygden erbjuder attraktiva livsmiljöer. Det är intressant att texten återigen 

relaterar landsbygden till Umeå stad genom att skriva utanför Umeå, istället för att till 

exempel skriva på Umeå landsbygd. I meningen porträtteras det också som ett medvetet val 

att bo utanför Umeå, det vill säga på landsbygden.  

De två andra meningarna handlar om bystråk som sträcker sig i olika riktningar och 

sammanstrålar i staden. Här ser vi att rörelsen i verbet går från landsbygden och in mot 

staden. Detta sätt att uttrycka sig kan befästa staden som centrum och landsbygden som 

periferi. Det är visserligen bystråken som gör något i den här meningen och har agentivitet, 

men det de väljer att göra med sin agentivitet är att röra sig mot staden. 

6.3.6 Landsbygden och staden har olika roller 

Tre av meningarna talar om att staden och landsbygden på olika sätt har skilda roller. De 

första två meningarna hänger ihop och här talas det om att småhusboende inte är prioriterat i 

staden, men att efterfrågan för den typen av boende är stor vilket gör att landsbygden och 

övriga tätorter har en viktig roll att spela. Detta kan tolkas som att huvudfokus är på Umeå 

stad och att landsbygden och de andra tätorterna finns till för att fylla de funktioner som inte 
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staden själv förmår att fylla. De finns för att komplettera staden, vilket inte innebär ett jämlikt 

förhållande mellan staden och landsbygden.  

Den tredje meningen handlar om att Umeå stad kan vara storstadsalternativ i norra 

Sverige och vara den motor som ger kraft och energi till landsbygden. I den här meningen 

omnämns Umeå stad som Umeå, vilket i texten även används för att referera till själva 

kommunen. Detta kan göra att Umeå stad upplevs som synonymt med Umeå kommun, vilket 

implicit utelämnar landsbygden ur kommunen. Vidare är Umeå stad den aktiva parten i 

meningen som ger kraft och energi till den passiva mottagaren landsbygden. Detta kan 

förstärka den bild av landsbygden som förekommer här och där i samhällsdebatten: att 

landsbygden är passiv och beroende av stöd utifrån för att fungera (se t.ex. artikel: Härifrån, 

2014). 

7 Diskussion 

Här diskuterar jag mitt resultat. Jag diskuterar först resultatet av de olika analyserna var för 

sig och därefter följer en sammanfattande diskussion av alla resultat. I diskussionen lyfter jag 

de delar av resultatet som jag anser har störst relevans för frågeställningarna och relaterar 

resultatet till centrum–periferiteorin och tidigare forskning. 

7.1 Vad ”gör” landsbygden och staden? 

Den frågeställning processanalysen besvarar är ”Vad ’gör’ landsbygden och staden? Hur 

framställs de i sina deltagarroller i processer?” Processanalysens resultat innebär att jag har ett 

stort diskussionsunderlag eftersom jag analyserade alla deltagarroller i alla processtyper och 

dessutom skiljde på landsbygden och staden som huvudord och som bestämningar. 

Sammantaget verkar landsbygden vara mer passiv medan staden gör mer aktiva handlingar. 

 

Resultatet visar att staden förekommer lika ofta i det tematiska tillägget för landsbygden som 

landsbygden förekommer i översiktsplanen. Detta kan tolkas som att staden tar över och att 

landsbygden inte får någon egen plats i översiktsplanen, som är tänkt att handla om hela 

kommunen. Man kan invända att landsbygden har fått ett eget tematiskt tillägg och på så sätt 

inte behöver finnas med i översiktsplanen, men det förklarar inte varför staden har så stor 

plats i det tematiska tillägget för landsbygden.  

 

Landsbygden och staden har ungefär likartad fördelning mellan deltagarrollerna. Däremot 

skiljer sig förstadeltagarrollerna åt: landsbygden är oftare än staden förstadeltagare i 

relationella processer, medan staden oftare än landsbygden är förstadeltagare i materiella 

processer. Detta tyder på att landsbygden beskrivs mer statiskt medan staden beskrivs mer 

dynamiskt. Förhållandet relaterar till Wohlin Elhouar (2014:28) som skriver att landsbygden 

ses som långsam medan staden har en snabb förändringstakt. Ytterligare tecken på detta 

synsätt är att landsbygden oftare är bestämning än huvudord när den är förstadeltagare i de 

materiella processerna, medan det råder ett motsatt förhållande för staden. Således har staden 

en mer framskjuten och aktiv roll i processerna än vad landsbygden har. Detta stämmer väl in 
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på förhållandet mellan centrum och periferi som Botteril et. al. (2000:9) beskriver det: att 

centrum är innovativt och pionjäriskt medan periferin är på tillbakagång. Stadens och 

landsbygdens förstadeltagarroller verkar alltså överensstämma med de tidigare 

forskningsresultat som presenteras i avsnitt 2 och teorin om att landsbygden kan ses som 

periferi och staden som centrum.  

 

I de relationella processerna har landsbygden och staden ungefär samma förhållande mellan 

förstadeltagarrollen och andradeltagarrollen, men i de materiella processerna skiljer det 

mellan dem. Både landsbygden och staden är andradeltagare oftare än förstadeltagare i de 

materiella processerna, men för landsbygden är skillnaden betydligt större. Att staden utsätts 

för materiella handlingar i mindre utsträckning än landsbygden kan ytterligare befästa stadens 

aktiva roll och landsbygdens passiva. Att det oftast är kommunen som utsätter både 

landsbygden och staden för handlingarna kan visa att kommunen aktivt försöker forma både 

staden och landsbygden. 

7.2 Hur beskrivs landsbygden och staden? 

Frågeställningen som den semantiska analysen besvarar är ”Hur beskrivs landsbygden och 

staden? Vilka egenskaper och karaktärsdrag tillskrivs de i bestämningarna när de är huvudord 

i nominalfraser?” Den semantiska analysen visar att staden och landsbygden beskrivs delvis 

på liknande sätt men mestadels på olika. I det stora hela tyder resultatet på att landsbygden 

porträtterar landsbygden som periferi och staden som centrum, även om några delar av 

resultatet pekar på att den bilden i vissa fall är nyanserad i stället för svartvit.  

 

Skillnaderna mellan staden och landsbygden är flera. Resultatet visar att landsbygden 

förekommer tillsammans med ordet utveckling, medan staden inte gör det. På så sätt 

porträtteras landsbygden som en plats som behöver förändras, något som Wadstein (2015:56) 

också har funnit. Att landsbygden ses som en plats som behöver förändring säger implicit att 

det är något fel på landsbygden i nuläget, vilket överensstämmer med det Rönnblom (2014:9) 

skriver om att landsbygden ses som problem medan staden ses som framgångsrik. Även 

Forsberg (1996) har tankar om begreppet landsbygdsutveckling.  
”Varför måste landsbygden utvecklas? Är det verkligen underutveckling som är landsbygdens 

problem? Och i så fall: underutveckling i förhållande till vad? I begreppet ligger en 

underförstådd kritik mot landsbygden utifrån en hierarki där staden och det urbana är normen.” 

(Forsberg, 1996:36) 
Det verkar alltså som att användandet av ordet landsbygdsutveckling, eller liknande uttryck 

som till exempel utveckla landsbygden, är något som medverkar till att befästa ojämlikheten 

mellan stad och landsbygd. 

Staden är inte knuten till ordet utveckling eller något annat ord som är relaterat till 

förändring, vilket kan visa på att staden ses som en plats som inte behöver ändras för att 

fungera. Detta blir visserligen paradoxalt i och med att en stor del av översiktsplanen handlar 

om hur staden ska förändras för att nå befolkningsmålet, men jag menar att frånvaron av 

förändringsbegrepp i stadens beskrivning ändå visar på att staden i texten konstrueras som en 

plats som inte nödvändigtvis måste utvecklas, utan är bra som den är. Jag stödjer mig på 

Wadstein (2015:67) som skriver att staden i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi 

beskrivs som fulländad, vilket motverkar textens syfte att utveckla en hållbar och attraktiv 

region. Mitt resultat påminner således om hennes i detta avseende. 
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Vidare visar resultatet att landsbygden beskrivs med ord som strategisk och utpekade, vilket 

indikerar att det finns någon som har en plan för landsbygden och som kanske till och med 

styr över landsbygden. Jag vill mena att det här uttryckssättet bidrar till att konstruera 

landsbygden som objekt som existerar i relation till någon annan. Något som ytterligare bidrar 

till att förstärka den här bilden är att landsbygden förekommer i genitivkonstruktioner som 

kommunens landsbygd. Även om genitivkonstruktioner inte alltid behöver uttrycka ägande 

(som till exempel i frasen min make där genitivet snarare kan ses som en metafor för en nära 

relation) är den typen av konstruktion möjlig att tolka som att kommunen äger landsbygden. 

Visserligen speglar detta verkligheten, så problemet ligger snarare i att staden inte 

förekommer i dessa konstruktioner. Att staden inte skrivs som strategisk, utpekad, 

kommunens stad eller liknande gör att texten konstruerar en stad som inte på samma sätt som 

landsbygden är underordnad någon eller något, trots att staden inte är annorlunda än 

landsbygden i det avseendet. I det här fallet är det alltså frånvaron av beskrivning av staden 

som utgör den egentliga ojämlikheten mellan staden och landsbygden, något som Rönnblom 

(2014:16) diskuterar i sin rapport där hon säger att ett ensidigt benämnande av landsbygden 

riskerar att förstärka det urbana tolkningsföreträdet. 

  

Staden beskrivs i texten som en attraktiv plats. Mer än hälften av de nominalfraser som har 

med stadens egenskaper att göra handlar om att staden är attraktiv, men när det kommer till 

landsbygden lyser attraktiviteten med sin frånvaro. Detta kan ytterligare förstärka bilden av 

att staden fungerar bra som den är medan landsbygden behöver ändras för att bli attraktiv. 

Dock bör det sägas att landsbygden kopplas samman med attraktivitet när landsbygden är 

bestämning i en nominalfras: attraktionskraften på landsbygden. Detta fångas dock inte upp 

av analysen. 

 

Staden beskrivs även som traditionell. Dock är det en enskild typ av stad som beskrivs som 

traditionell: kvartersstaden. Det finns alltså olika typer av stad varav åtminstone en av dem 

kan ses som traditionell. Vanligen är det periferin som brukar karaktäriseras som traditionell, 

så att centrum beskrivs på det sättet är oväntat (Botteril m. fl., 2000:9). Detta kan tyda på att 

centrum–periferirollerna i texten inte är helt svartvita utan att det finns visst svängrum för att 

karaktärisera staden och landsbygden på mer okonventionella sätt.  

 

Något som stadens och landsbygdens bestämningar har gemensamt är att det finns människor 

i dem. Landsbygdens människor är explicita medan stadens människor är implicita och antyds 

i ord som verksamheter, service och mötesplatser. Landsbygdens människor bor och verkar 

på landsbygden, men det sägs ingenting om service eller mötesplatser. Dessa beskrivningar 

kan skapa en bild av att staden har fler möjligheter för människor att mötas och få service än 

vad landsbygden har, medan landsbygden erbjuder boende. Detta skulle kunna vara ett tecken 

på att texten bekräftar bilden av landsbygden som trygg och staden som modern, men jag 

menar att det krävs ytterligare analys av texten för att ta reda på om detta verkligen stämmer 

(jfr Wadstein, 2015: 57). 

 

Både staden och landsbygden beskrivs som hållbar, men för landsbygden är det själva 

utvecklingen som ska vara hållbar medan staden kan vara både hållbar och socialt hållbar. Det 

finns alltså en möjlighet att det kan röra sig om olika typer av hållbarhet här, men det kan 

också vara samma typ. Wohlin Elhouar (2014:17–18) beskriver tre aspekter av hållbarhet: 

ekologisk, ekonomisk och social. Hon skriver att ekologisk hållbarhet handlar om 

miljöpåverkan, ekonomisk om tillväxt som inte sker på bekostnad av den ekologiska 

hållbarheten, och social hållbarhet handlar bland annat om mänskliga rättigheter och 

välbefinnande. I mitt material är den sociala hållbarheten utskriven för staden, men det är 
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otydligare vad som menas med den generella hållbarhet som finns utskriven både för staden 

och för landsbygden. Wadstein (2015:68–69) menar att ”begreppet hållbarhet har dock 

kommit att definieras utifrån stadens förutsättningar” vilket skulle innebära att landsbygden 

har svårare att uppfylla den definitionen av hållbarhet. Att det inte är landsbygden utan 

landsbygdsutvecklingen som ska vara hållbar skulle kunna vara ett tecken på att landsbygdens 

hållbarhet innebär att landsbygden utvecklas för att bli mer lik staden, men jag anser att det är 

en spekulativ slutsats som inte är tillräckligt väl förankrad i resultatet. För att få en bättre bild 

av vad texterna menar med hållbarhet för landsbygden respektive staden behövs enligt mig en 

djupare analys av hållbarhetsbegreppet.  

 

Slutligen vill jag säga att det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om jag hade 

inkluderat de nominalfraser där staden och landsbygden ingår i bestämningen. Till exempel, 

som nämns ovan, hade ordet attraktivitet förekommit tillsammans med landsbygden. Dock 

var det nödvändigt att göra en avgränsning och jag valde att enbart fokusera på de 

nominalfraser där staden och landsbygden är huvudord. Eventuellt innebär denna avgränsning 

en möjlighet till framtida forskning som även innefattar den nominalfrastyp jag valde bort.  

7.3 Hur beskrivs relationen mellan landsbygden och 
staden? 

Den kritiska diskursanalysen besvarar frågeställningen ”Hur beskrivs relationen mellan 

landsbygden och staden? Är maktförhållandet jämlikt eller ojämlikt?” Resultatet visar att 

relationen beskrivs på olika sätt, men att den i det stora hela är ojämlik till stadens fördel 

genom att staden konstrueras som centrum och landsbygden som periferi. Eftersom centrum 

har makt över periferin innebär ett centrum–periferiförhållande ett ojämlikt maktförhållande 

(se avsnitt 4.1).  

 

När landsbygden och staden jämförs med varandra är det hela tiden landsbygden som jämförs 

med staden, aldrig tvärtom. Att landsbygden och dess förhållanden genomgående relateras till 

staden kan ge bilden av att staden är normen och landsbygden undantaget. Ett exempel på 

detta är Landsbygden har andra förutsättningar än staden, som gleshet, längre avstånd och 

färre människor. Rönnblom (2014:11–12) pekar på att landsbygden i hennes material också 

framställs som att den har särskilda förutsättningar i form av bland annat gleshet och långa 

avstånd. Trots att staden geografiskt sett behärskar mindre yta än landsbygden framställs 

landsbygdens förhållanden som avvikande och stadens som normala, vilket befäster en 

diskurs där landsbygden är periferi och staden centrum.  

  

Relationen mellan landsbygden och staden beskrivs undantagslöst som positiv och det talas 

om att samverkan mellan stad och landsbygd kan skapa en positiv samhällsutveckling. Det 

sägs både att landsbygden gynnar staden och att staden gynnar landsbygden. Däremot uppstår 

vissa problem vid en direkt jämförelse mellan den sats som uttrycker att landsbygden gynnar 

staden och den sats som uttrycker att staden gynnar landsbygden. Den ena satsen är den 

lokala utvecklingen på Umeå landsbygd kommer hela kommunen till godo och den andra är en 

satsning på staden är en satsning på landsbygden. Den senare formuleringen ger intrycket av 

att texten reproducerar en tilltro på spridningseffekten, det vill säga att de positiva effekterna 

av stadens tillväxt även når landsbygden runt omkring, något även Wadstein (2015:58) fann i 
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sin analys. Samtidigt verkar texten visa på att flödet även går åt andra hållet: att landsbygdens 

tillväxt gynnar de omkringliggande områdena.  

Det problematiska i de här satserna ligger inte i den ömsesidiga spridningseffekten, 

utan i de implicita aktörerna i satserna. Den lokala utvecklingen på Umeå landsbygd ger 

intrycket av att det är landsbygden som ska utveckla sig själv, i synnerhet eftersom den lokala 

utvecklingen kontrasteras mot hela kommunen. I nominalfrasen en satsning på staden finns en 

implicit aktör som satsar på staden, vilket leder mig till att undra vem det är. Troligen är det 

kommunen, men det skulle också kunna vara företag, staten, länsstyrelsen eller någon annan. 

Det är inte tydligt utifrån kontexten vem det rör sig om, men oavsett aktör verkar texten säga 

att det bara är i staden som utomstående aktörer gör satsningar. Landsbygden däremot får 

själv ta ansvar för att skapa sin egen tillväxt, något som Rönnblom (2014:8–10) också tar upp 

i sin rapport där hon nämner att det ställs andra krav på medborgare som bor på landsbygden 

än på dem som bor i staden. Även Wadstein (2015:56) nämner dessa krav i sitt resultat.  

Givetvis skulle den lokala utvecklingen på Umeå landsbygd också kunna vara ett 

resultat av satsningen på staden och då blir det i slutänden de utomstående aktörerna som står 

för tillväxten på landsbygden. Men i det scenariot kvarstår problemet att ingen gör någon 

uttrycklig satsning på landsbygden, utan enbart förlitar sig på att satsningen på staden 

kommer landsbygden till godo. Oavsett hur texterna tolkas visar de alltså på en ojämlikhet 

mellan staden och landsbygden.  

Slutligen vill jag också kommentera att ordet utveckling här återigen används i 

samband med landsbygden, vilket är typiskt för beskrivning av periferin (se avsnitt 7.2). 

 

När landsbygdens och stadens handelsverksamhet beskrivs är det på ett relativt likartat sätt. 

Både staden och landsbygden har problem, vilket är intressant med tanke på att Wadsteins 

(2015:55–56, 59) resultat visar att stadens problem döljs i hennes material. Att det här finns 

ett exempel på stadens problem kan indikera att bilden av landsbygden som periferi och 

staden som centrum är åtminstone delvis nyanserad. De problem som beskrivs är dock inte 

specifika för staden utan de är desamma för staden som för landsbygden, vilket gör att 

beskrivningen är lika negativ för landsbygden som för staden. Faktum kvarstår dock att 

landsbygden och staden behandlas någorlunda jämlikt i avseendet handelsverksamhet, vilket 

är positivt ur ett centrum–periferiperspektiv. 

 

Texten porträtterar det som ett val att bo på landsbygden: nästan var tredje kommuninvånare 

har valt att bo utanför Umeå. Detta skulle inte vara problematiskt om texten även hade gjort 

tydligt att det är ett val att bo i staden, men det står ingenstans. Det ses således som naturligt 

att människor flyttar till staden. Svensson (2012:48) beskriver det som att ”det finns en 

kulturell logik i att flytta från glesbygden, i den meningen att det uppfattas som ‘naturligt’ att 

flytta”. Att jag ser spår av detta tankesätt i mitt material ser jag som en indikation på att texten 

sätter staden som norm och landsbygden som undantag även när det kommer till människors 

flyttmönster. Detta förstärks av att texten benämner Umeå landsbygd som utanför Umeå, 

vilket återigen sätter staden i centrum istället för att låta landsbygden existera på egna villkor. 

Texten skulle visserligen kunna tolkas på ett för landsbygden positivt sätt: att texten lyfter 

fram att människor flyttar till landsbygden. Dock framstår i ljuset av Svenssons (2012) 

resonemang en sådan tolkning som mindre sannolik än den att texten speglar en diskurs där 

staden är centrum och landsbygden periferi.         

 

Även i de meningar som handlar om stadens och landsbygdens olika roller finns en del att 

diskutera. Eftersom landsbygdens uppgift är att tillhandahålla de boendeformer som inte ryms 

i staden är det inte en långsökt tolkning att texten menar att landsbygden, åtminstone i viss 

mån, finns till för stadens skull. Detta är något som både Forsberg (1996) och Rönnblom 
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(2014) nämner i sin forskning. Forsberg (1996:33–34) menar att landsbygden finns till för att 

lösa stadens problem med avfall och behov av rekreation. Nu är boende varken avfall eller 

rekreation, men samma tankegångar återfinns i mitt material som i det material Forsberg 

undersöker. Rönnblom (2014:12) skriver att landsbygden i hennes material ska utvecklas för 

hela landets skull, vilket förstärker det urbana tolkningsföreträdet. Denna slutsats menar jag 

även går att dra för mitt exempel, vilket innebär att det här uttryckssättet reproducerar ett 

ojämlikt maktförhållande mellan stad och landsbygd. 

 

Att staden benämns som en motor som ger kraft och energi till landsbygden är inte något som 

förvånar, snarare tvärtom. Staden som motor är en liknelse som förekommer vid flera 

tillfällen i Wadsteins (2015:54) undersökning. Hon skriver att när stadens sätts som motor 

skickas signaler att landsbygden är beroende av staden. Vidare säger hon att det finns bättre 

sätt att gestalta ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd, till exempel genom att 

beskriva dem som kuggar i ett kugghjul. Att landsbygden konstrueras som beroende av staden 

är karaktäristiskt för ett centrum–periferiförhållande och kan bidra till att befästa en diskurs 

där staden har makt över landsbygden (jämför avsnitt 4.1). 

7.4 Sammanfattning och avslutning 

Som helhet stämmer mitt resultat väl överens med de resultat som framkommer i den tidigare 

forskningen och med bilden av landsbygden som periferi och staden som centrum. I mitt 

undersökta material porträtteras landsbygden som passiv och staden som aktiv. När det sker 

jämförelser är det alltid landsbygden som jämförs med staden, aldrig tvärtom. Landsbygden 

behöver utvecklas medan staden redan är attraktiv. Landsbygdens roll är att erbjuda sådant 

boende som inte finns i staden, medan stadens roll är att vara en motor för regionen. 

Människorna i texten gör ett aktivt val att bo på landsbygden medan det är självklart för dem 

att bo i staden.  

 

Det finns dock vissa aspekter av texten som ger en mer nyanserad bild av förhållandet mellan 

landsbygd och stad. Staden beskrivs som traditionell, en egenskap som traditionellt brukar 

tillskrivas periferin. Därutöver menar texten att landsbygdens och stadens handel har likartade 

problem med konkurrens från stora köpcentra. När det kommer till externa aktörers roll är 

bilden tudelad. Processanalysens resultat visar att kommunen är aktiv både på staden och på 

landsbygden, medan den kritiska diskursanalysens resultat tyder på att landsbygden både är 

underordnad och ignorerad av externa aktörer, som till exempel kommunen, som istället 

satsar på staden. Här verkar det alltså råda en tvetydighet i resultatet och eftersom analysen är 

så pass liten vågar jag inte säkert uttala mig om vilket av resultaten som väger tyngst. Om jag 

tvingades välja ett av resultaten skulle det dock vara processanalysens eftersom den analysen 

är kvantitativ och således borde vara mindre subjektiv. Dessutom bygger den kritiska 

diskursanalysens resultat på en enda förekomst medan processanalysens bygger på flera 

förekomster. Kanske skulle en mer omfattande kritisk diskursanalys hitta fler belägg för att 

landsbygden är eftersatt av externa aktörer, men det är svårt att spekulera i. Vidare är det inte 

säkert att texterna är helt kongruenta i de synsätt de ger uttryck för. Författarna till texterna är 

flera och det är möjligt att de, medvetet eller omedvetet, har olika syn på förhållandet mellan 

landsbygden och staden och den roll kommunen bör spela. För att utröna vad tvetydigheten 

exakt består i och beror på krävs därför ytterligare analys av texterna. Dock bedömer jag att 

resultatet som helhet visar på att texten konstruerar landsbygden som periferi och staden som 

centrum, även om det givetvis är intressant att det finns delar av resultatet som pekar i en 
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annan riktning. Därmed anser jag mig ha uppnått analysens syfte, vilket var att ta reda på hur 

landsbygden och staden kan framställas i myndighetstext.  

 

I inledningen nämner jag att det är viktigt för mig som språkkonsult att känna till hur 

ojämlikhet, i det här fallet mellan landsbygd och stad, kan ta sig uttryck i text (se avsnitt 1). 

Efter att ha genomfört min analys tycker jag mig ha fått en djupare och mer mångfasetterad 

förståelse för detta. Jag gjorde tre analyser av olika aspekter av texten och alla analyser visade 

i stort på en centrum–periferirelation mellan landsbygd och stad. Därför kan jag dra en 

försiktig slutsats att analysmetoderna kan vara användbara för att upptäcka även andra 

ojämlikhetsstrukturer, vilket jag tror kan komma till nytta i mitt framtida yrke. Jag kommer 

säkerligen att vara mer medveten om hur olika textkonstruktioner reproducerar olika synsätt 

än vad jag har varit tidigare.  

 

Avslutningsvis vill jag nämna något om textens syfte och om Umeå kommuns 

befolkningsmål. En översiktsplan ger ett helhetsperspektiv för hur kommunen tänker 

utvecklas och i Umeå kommuns översiktsplan är den röda tråden att kommunen siktar på att 

växa till 200 000 invånare till år 2050. Ur det perspektivet är det konstigt att texterna 

porträtterar landsbygden som undantag. Som jag tog upp i inledningen bidrar ett sådant 

porträtt till att skapa en kultur där det är norm att ungdomar flyttar från landsbygden, och det 

är inte alls säkert att de ungdomar som flyttar från Umeå landsbygd väljer att flytta till Umeå 

stad. På så sätt är det kontraproduktivt för kommunens befolkningsmål att reproducera ett 

ojämlikt förhållande mellan landsbygden och staden i sina texter. Om nu ”Umeå landsbygd 

utgör en självklar del i scenariot för ett Umeå med 200 000 invånare”, som det tematiska 

tillägget för landsbygden hävdar, vore det kanske bättre att kommunen försökte motverka den 

gängse framställningen att landsbygden är periferi (Tematiskt tillägg för landsbygden, 

2017:5).  

Förmodligen är det få landsbygdsungdomar (och kommuninvånare över huvud taget) 

som kommer att läsa översiktsplanen eller det tematiska tillägget för landsbygden och på så 

sätt påverkas av texterna. Men det är inte ett orimligt antagande att det synsätt på landsbygden 

och staden som finns i texterna skulle kunna finnas i andra kommuntexter som läses i större 

utsträckning. För att ta reda på det krävs dock en annan analys, kanske till exempel en analys 

av de mest lästa texterna på Umeå kommuns hemsida. Och det är något som jag överlåter åt 

framtida forskning. 
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