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Sammanfattning  

Den här studien undersöker hur glesbygd konstrueras i rådande statlig politik genom en 

analys av budgetpropositionen inför år 2018. Utgångspunkten har varit en kritisk 

granskning av hur den nyliberala diskurs som svensk politik befinner sig i samverkar med 

en urban norm. Genom analysredskapet poststrukturell policyanalys undersöks 

propositionens diskursiva byggstenar: hur konstrueras glesbygd, dikotomin stad/glesbygd 

samt vilka åtgärder som riktas till glesbygdsområden. Slutsatser som dras är glesbygden 

konstrueras som regionalpolitikens problem i en nyliberal diskurs eftersom 

glesbygdsområden inte har förutsättningar att nå övergripande mål som tillväxt och 

konkurrenskraftighet. Samtidigt är de övergripande målen generella, för hela landet, vilket 

kan ses som ett osynliggörande av skilda regionala förutsättningar. Vidare dras slutsatsen 

att den diskursiva konstruktionen av glesbygd legitimerar att de enda ekonomiska åtgärder 

som riktas till rurala områden är i form av bidrag och stöd – och därigenom tillskriver 

glesbygden som tärande och utan utvecklingsmöjligheter. 
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1. Inledning 

Klyftan mellan stad och land växer. Sverige är det land i Europeiska unionen som 

urbaniseras snabbast: för 200 år sedan fanns 90% av invånarna på landet och idag bor 85% 

i tätorter (SCB, 2012). Sedan 1960 har 344 tätorter upphört på grund av avbefolkning, 

med lägst antal i Stockholms län och högst i Norrbotten (SCB, 2015). Med glesbygdens 

avfolkning kommer försämrad samhällsservice där byaskolor, lanthandlar och annan 

basservice lagts ned (SOU 2015: 35, 34). Begränsad polisnärvaro och indragen ambulans i 

delar av landet är en annan följd (Bengtsson, 2017).  

Samtidigt som glesbygdsbor får allt sämre livsvillkor kommer få politiska lösningar. 

Sedan 1990-talet finns en stark nyliberal diskurs i svensk politik, något som Müller (2017, 

329) hävdar är huvudanledningen till försämrade villkor i mindre kommuner: den höga 

tilltron till marknadskrafter, vilket syns inte minst på avregleringen av apoteksmonopolet 

samt Glesbygdsverkets integrering i Tillväxtverket, har genererat många problem på lokal 

nivå. En utvärdering av apotekets avreglering visar att inte ett enda apotek etablerats i 

glesbygd (Statskontoret 2013, 10).  

Tidigare forskning visar att den diskursiva förändringen i svensk politik leder till 

försämrade villkor i rurala områden. För att ta min analys ett steg längre används 

poststrukturell policyanalys för att kritiskt granska hur aktuella statliga dokument 

konstruerar glesbygd och vilka åtgärder som problemkonstruktionen legitimerar. Det 

material som analyseras är delen om regional tillväxt i budgetpropositionen inför år 2018. 

Eftersom nyliberalism som politisk diskurs redan är välstuderat ligger mitt fokus på hur 

den nyliberala diskursen samverkar med en urban norm.  

Analysen har en post-marxistisk utgångspunkt med kritik gentemot kapitalismens 

inneboende konsekvenser.  
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1.1 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur statlig politik konstruerar glesbygd i 

rådande diskurs, genom att undersöka hur den nyliberala diskursen samverkar med en 

urban norm. För att analysera hur den urbana normen verkar inom statlig regionalpolitik 

undersöks budgetpropositionen inför år 2018. Vidare analyseras hur dessa diskursiva 

konstruktioner legitimerar dokumentets åtgärder riktade till glesbygden.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur konstrueras glesbygd i budgetpropositionen?  

2. Vilka materiella effekter, i form av åtgärder särskilt riktade till glesbygdsområden, 

får konstruktionen?  

1.3 Disposition  

Uppsatsen inleds med en genomgång av tidigare forskning kring hur den nyliberala 

diskursen samverkar med en urban norm. Därpå följer det teoretiska ramverket som 

innehåller diskursanalys som teori, presentation av den poststrukturella policyanalysen 

samt studiens utgångspunkter nyliberalism som diskurs och urban norm. Därefter ett 

metodavsnitt med genomgång av diskursanalys som metod, den poststrukturella 

policyanalysens frågor samt tillvägagångssätt och material. Analysavsnittet kommer 

därefter, där frågeställningarna besvaras genom en kritisk analys av budgetpropositionen. 

Till sist avslutas uppsatsen med ett kapitel där studiens resultat diskuteras i en vidare 

mening.  
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2. Tidigare forskning – nyliberalism & urban norm  

För att situera den nyliberala diskursen i Sverige följer här en kort bakgrund av den 

nyliberala politikens framväxt. Den nyliberala diskursen slog igenom internationellt under 

1970- och 1980-talen för att få ett starkt genombrott i Sverige vid slutet av 1980-talet och 

början på 1990-talet. Den socialdemokratiska regeringen 1991 introducerade flera 

nyliberala reformer som sedan expanderades under åren av borgerligt styre (Boréus 1994, 

309; Fahlgren, Mulinari & Sjöstedt Landén 2016, 8). Nyliberalismen har sedan dess fått 

en ännu mer framträdande roll i svensk politik med tydlig fokusskiftning från välfärd till 

marknad. Den nyliberala politiken tar form av skattesänkningar, marknadsanpassning och 

ökad konkurrens (Fahlgren, Mulinari & Sjöstedt Landén 2016, 8; Rönnblom 2008, 43). De 

delar av nyliberalismen som fått störst genomslag i Sverige är ekonomiska med fokus på 

privatisering och nedskärning i offentlig sektor (Boréus 1994, 307).  

 

Tidigare forskning visar att glesbygdens försämrade förutsättningar beror på denna 

diskursiva förändring. Den nyliberala diskursen påverkar rurala områden negativt 

eftersom glesbygden har begränsade förutsättningar att nå den nyliberala statens visioner 

om fri marknad med avregleringar, tillväxt och konkurrenskraftiga områden (Fahlgren, 

Mulinari & Sjöstedt, 8 2016; Giritli Nygren & Nyhlén 2016, 136; Harvey 2009, 27; 

Rönnblom 2008, 33; Woods 2010, 262). 

Den territoriella konkurrensen är avgörande för ekonomisk tillväxt vilket slår hårt mot 

resurssvaga delar av landet. Samtidigt som alla regioner förväntas skapa sin egen tillväxt 

befinner sig svenska glesbygdskommuner i en negativ ekonomisk utveckling och ses 

därför som misslyckade i den nyliberala diskursen (Giritli Nygren & Nyhlén 2016, 138–

143; Harvey 2009, 96). Harvey (2009, 43) hävdar att nyliberal politik oundvikligen leder 

till ojämn geografisk utveckling då konkurrens enbart möjliggör framsteg i vissa områden 

på bekostnad av andra. Ett tydligt exempel på hur den urbana normen verkar är synen på 

urbanisering som en positiv process, där städernas tillväxt på landsbygdens bekostnad ses 

som legitim. De ekonomiska vinsterna som följer av städernas tillväxt och 

konsumtionskoncentration leder till att investeringar i städerna anses lönsamma och 

därmed legitima, vilket i sin tur konserverar den ekonomiska stagnationen i glesbygd 

(Kärrbäck 2014, 33).  



 

6 

 

En ytterligare aspekt av den diskursiva förändringen är att staten i hög grad avsagt sig 

ansvaret för glesbygdsområden. Ansvaret har istället flyttats till både kommunal- och EU-

nivå men även på individuell nivå där människor själva, i form av entreprenörer och 

innovatörer, förväntas skapa tillväxt och levnadsmöjligheter. Med statens minskade 

ansvarstagande för perifera områden har ökad vikt lagts på samverkan mellan olika 

aktörer, däribland näringslivet. Det utökade spelutrymmet för privata aktörer har lett till 

att näringslivets behov och önskemål i stora delar tillåts påverka politiken (Harvey 2008, 

44; Woods 2009, 284). Enligt Rönnblom (2008, 44) och Woods (2009, 284) leder ett ökat 

fokus på samverkan till att regionala frågor avpolitiseras, eftersom samarbete ses som 

nödvändigt.  

I den nyliberala diskursen konstrueras staden, som ekonomiskt centrum och tillväxtmotor, 

som norm vilket förstärker ett urbant tolkningsföreträde där politiken anpassas efter 

urbana önskemål och behov. Det ter sig alltså som att den nyliberala diskursen i svensk 

politik förstärker ett urbant tolkningsföreträde. Rönnblom (2014, 4–5) beskriver den 

urbana normen:   

”Att staden intar en priviligierad position i relation till landsbygden, precis 

på samma sätt som män intar en priviligierad position i relation till 

kvinnor […] vårt samhälle präglas av maktordningar som ger vissa 

effekter och där vissa positioner vidmakthålls på andras bekostnad.”  
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska avsnittet inleds med diskursanalys som teori, följt av den poststrukturella 

policyanalysens teoretiska grund. Därefter lyfts kritik gentemot diskursanalys samt 

studiens ansats att undvika diskursanalytiska ”fällor”. Avsnittet avslutas med en 

genomgång av den urbana normen och nyliberalism som diskurs.  

3.1 Diskursanalys som teori – språket som slagfält  

För att undersöka diskursiva konstruktioner och maktordningar i budgetpropositionen 

2018 används diskursanalys som teori och metod. Det finns olika diskursanalytiska 

angreppssätt och den här studien tar utgångspunkt i ett poststrukturalistiskt perspektiv med 

stark inspiration från den poststrukturella policyanalysen.  

Diskursanalys har sin hemvist i konstruktivism vilket innebär en ontologisk ståndpunkt 

om verkligheten som socialt skapad. Verkligheten ses som en kontextbunden social 

konstruktion inom vilken kunskap och makt är ett resultat av sociala processer (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999, 11–12). En diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 1999, 7).  

Diskursanalys används för att synliggöra och undersöka samhälleliga maktförhållanden 

som formas genom språket på olika nivåer, i form av såväl föreställningar och språkbruk 

som i offentliga dokument. Boréus (1994, 20) menar att makten över tanken är väsentlig i 

alla maktrelationer i samhället.  

Språket är diskursens byggstenar: vår syn på verkligheten skapas genom språket. Det finns 

en existerande värld men den får sin betydelse genom meningsskapande (Winther 

Jørgensen & Phillips 1999, 15). Språket ses därmed inte som en objektiv beskrivning av 

verkligheten eller ett neutralt verktyg att kommunicera med (Winther Jørgensen & Phillips 

1999, 7; Bergström & Boréus 2012, 379).  

Istället för att granska den traditionella maktövningen baserad på direkt våld och fysiska 

resurser fokuserar diskursanalysen således på makt över språk och tanke (Boréus 1994, 

19). Makt utövas genom hur olika föreställningar och värderingar formas och hierarkiseras 

(Bergström & Boréus 2012, 372). Makten är alltid relationell, där idéer och aktörer får sin 

position i den hierarkiska sociala ordningen i relation till andra aktörer och idéer 
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(Rönnblom 2014, 4). Exempelvis konstrueras glesbygd kontinuerligt i relation till stad, där 

staden som representant för tillväxt och modernitet anses bättre (Rönnblom 2014, 5).  

Den hierarkiska sociala ordningen byggs upp av subjektspositioner. Subjektspositionering 

kan förstås som en politisk identitetsskapande process där aktörer tillskrivs egenskaper 

och tilldelas handlingsutrymme. Hur aktörer konstrueras beror på deras ställning i 

diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 1999, 43). Den relationella makten skapas i 

dikotomier: för att skapa ett ”vi” måste ett avgränsat ”de” finnas (Mouffe 2008, 23). Med 

språket som maktmedel förtrycks ”de andra” genom andrafiering där skillnaden mellan 

dikotomier förstärks. Genom andrafiering konstrueras vissa aktörer och grupper som 

avvikande och annorlunda, medan ”vi” skapas som det normala. Andrafiering är ett 

centralt medel för att skapa och stärka maktrelationer, genom att konstruera aktörer och 

idéer som avvikande skrivs de fast i en lägre position i diskursens hierarkiska system 

(Bergström & Boréus 2012, 372; Nationella Sekretariatet för Genusforskning, 2017).  

Subjektspositioner utgör kollektiva identiteter, där de med makt innehar legitimitet att slå 

fast vad som är sanning medan andra avvikande betraktelsesätt inte får ta plats (Boréus 

1994, 23). Sanningen är med andra ord en diskursiv konstruktion där dominerande normer 

blir allmän kunskap samtidigt som avvikande utsagor tolkas som falska och därmed 

meningslösa (Winter Jørgensen & Phillips 1999, 19).  

Kunskap är således starkt sammankopplat med makt, där makten över vad som får sägas 

och av vem utgör en grundbult i diskursen (Boréus 1994, 24; Winther Jørgensen & 

Phillips 1999, 20). Genom en dominerande diskursiv enighet bestäms vem som har makt 

och vad som är sanning, vilket gör att människor accepterar förtryck eller till och med inte 

vet om att de är förtryckta – med diskursens idémakt tolkar aktörer i diskursen idéerna 

som sina egna, och de egna idéerna ifrågasätts inte (Boréus 1994, 18-23). Det finns de 

som tycker annorlunda, men eftersom deras idéer ses som avvikande har de svårt att få 

gehör (Boréus 1994, 23).  

Den rådande diskursen innebär således att maktrelationer ofta ses som legitima eller till 

och med inte ses alls (Boréus 1994, 25). Diskursiva föreställningar legitimerar olika 

former av förtryck där diskursen fungerar som en snäv ram som utgör aktörernas 

handlings- och tankeutrymme. Makten upprätthålls genom samtycke, där diskursiva idéer 

och värderingar legitimerar sociala hierarkier (Bergström & Boréus 1994, 379; Boréus 

1994, 18). Maktförhållanden formas med andra ord utifrån samhälleliga diskurser där 
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subjekt positioneras och hierarkiseras i relation till varandra (Boréus 1994, 21). En central 

del i jakten på latenta maktrelationer är att få tag i ”tystnader” – det vill säga det som 

framställs som så självklart att det inte behöver legitimeras (Rönnblom 2014, 6).  

3.1.1 Benämnandets politik   

Benämnandets politik innebär att vi genom att benämna en subjektspositions 

underordnade plats i den sociala hierarkin, riskerar att reproducera den lägre positionen. 

Inom genusforskning kallas detta ibland för den feministiska paradoxen. Det vore dock 

kontraproduktivt att inte synliggöra latenta maktrelationer, eftersom det då är omöjligt att 

förändra eller ifrågasätta dessa (Rönnblom 2014, 15).  

3.2 Poststrukturell policyanalys – teoretiska aspekter  

Bacchis poststrukturella policyanalys är en form av diskursanalys och delar således de 

teoretiska grundantagandena. Analysen syftar till att identifiera underliggande problem i 

politiska policydokument. Bacchi och Goodwin (2016, 16) menar att politiken producerar 

problem snarare än att adressera dem. Genom att skapa olika mål och visioner pekar 

politiken indirekt ut vilka problem det är som behöver lösas (Bergström & Boréus 2012, 

388). För att exemplifiera: ett genomgående mål i regionalpolitiken är konkurrenskraftiga 

regioner (Rönnblom 2008, 43), vilket alltså innebär att konkurrenssvaga kommuner ses 

som ett problem. I policydokumenten finns således problemrekonstruktioner där platser 

och aktörer konstrueras som problem (Bacchi & Goodwin 2016, 14). Eftersom den här 

ansatsen fungerar som ett analysverktyg presenteras den poststrukturella policyanalysen 

ytterligare under metodavsnittet.  

3.3 Kritik av diskursanalys   

Jag har valt att lyfta tre centrala ifrågasättanden av diskursanalys samt hur jag försökt 

undvika diskursanalytiska ”fällor” i den här studien:  

För det första menar många att diskursanalys är svår, eller nästintill omöjlig, att 

genomföra eftersom även forskare präglas av diskursen (Bergström & Boréus 2012, 402). 

Den andra kritiken är sammanlänkad med den första och berör den oklara gränsdragningen 

mellan vad som är diskursivt och inte, där forskningen tydligt måste avgränsa och vara 

transparant i sitt urval (Bergström & Boréus 2012, 403; Winter Jørgensen & Phillips 1999, 

93). Det är omöjligt att bedriva helt objektiv forskning men min ansats har varit att stärka 

uppsatsen med en genomgående transparens i de olika delarna samt motivera mina 
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utgångspunkter och vägval. Jag har även ett avsnitt (5.4) med en kritisk reflexion över min 

egen förförståelse.  

För det tredje kritiseras diskursanalys för att vara för idealistiskt och sakna 

verklighetsförankring, där verkligheten reduceras till begrepp eller idéer. Här pekar 

kritiker på att diskursanalysen negligerar den fysiska världen. Kritiken bemöts med att 

meningsskapande inte ska reduceras till en idévärld, utan starkt sammanlänkar till den 

fysiska verkligheten (Bergström & Boréus 2012, 401; Winter Jørgensen & Phillips 1999, 

15). Min studie visar på hur diskursiva konstruktioner får reella effekter, i form av 

fördelning och motivering av finansiella medel.  

3.4 Urban norm – staden som norm, glesbygden som avvikande 

Diskursanalysens intersubjektivt relaterade subjektspositioner tar form av dikotomier, 

vilket i den här studien handlar om hur glesbygd konstrueras i relation till stad. Centralt i 

min uppsats är förståelsen av glesbygd som ett politiskt begrepp, intersubjektivt relaterat 

till staden i den asymmetriska maktrelationen mellan centrum och periferi. I en territoriell 

maktordning konstrueras centrum, staden, som norm vilket skapar periferin, glesbygden, 

som avvikande. Glesbygden konstrueras konsekvent som en antites till det urbana 

(Rönnblom 2014, 5; Wollin Elhouar 2014, 27; Woods 2009, 43).  

Den urbana normen innebär sammanfattningsvis att glesbygd och stad konstrueras i 

relation till varandra, där staden ses som det normala och moderna samtidigt som 

glesbygden konstrueras som avvikande och tärande. I diskursordningen blir glesbygd på 

så vis underordnad stad. Den urbana normen legitimerar fortsatt regional ojämlikhet, då 

politiken utgår från urbana behov och önskemål (Giritli Nygren & Nyhlén, 2016, 136; 

Rönnblom 2014, 9; Woods, 2009, 262). 

3.5 Nyliberalism som diskurs  

För att förklara den nyliberala diskursen beskrivs här en idealtyp av nyliberalism. Webers 

idealtyper beskriver inte en konkret verklighet, utan representerar en idealbild avskalad 

från motsägelse i syfte att fungera som ett analytiskt verktyg. Det är således ett hjälpmedel 

för att förstå olika samhälleliga fenomen (Gottzén 2014, 63).  

Boréus (1994, 94) beskriver nyliberalism som ett idésystem vilket jag sammanfattat i tre 

punkter. För det första bör det statliga inflytandet minimeras i syfte att stärka 

marknadsfriheten, för det andra ses individen som rationell och vinstmaximerande samt 
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ska vara fri från tvång och den sista punkten innebär att kapitalismen ses som genererande 

av en slags samhällelig harmoni. Synen på kapitalism som harmonisk grundar sig på 

bilden av att det är bästa sättet för människor att realisera sina egna preferenser (Boréus 

1994, 92). Eftersom alla människor anses vara jämlika på marknaden, som rationella och 

därmed ansvariga för sina handlingar, är marknadsmodellen central för människors 

självförverkligande i en nyliberal diskurs (Larsson 2014, 142). På så vis har människor ett 

individuellt ansvar för sin egen framgång vilket gör att strukturella faktorer som begränsar 

människors möjligheter, i form av klass eller kön, negligeras (Harvey 2009, 30).  

Den nyliberala diskursen, liksom alla andra diskurser, är normativa vilket innebär att 

samhällen och subjekt formas och omformas på sätt som ett resultat av de nyliberala 

normerna (Fahlgren, Mulinari & Sjöstedt Landén 2016, 9). Brown (2008, 30) menar att 

nyliberalismen har grepp om hela vår tolkning av verkligheten.  

Harvey (2010, 82) förklarar på ett tydligt sätt hur den nyliberala diskursen genomsyrar 

våra liv: 

”Nästan allt det vi nu äter och dricker, klär på oss, använder, lyssnar på, 

tittar på och får reda på kommer till oss i form av handelsvaror […] format 

av en allmän utveckling av diskurser och ideologier som införlivar 

kapitalismens lärosatser.”  

Genom diskurser formas vår politiska verklighet, där värdeladdade begrepp styr vår 

tolkning av verkligheten (Bergström & Boréus 2012, 379). Politiska förslag och 

policydokument genomsyras av nyliberala idéer i form av avreglering, privatisering av 

offentlig verksamhet och införandet av marknadsmodeller inom kvarvarande offentlig 

sektor. Den nyliberala statens mål är minskat ansvar för välfärd och därmed en reducerad 

statlig roll inom samtliga välfärdsområden (Boréus 1994, 12; Harvey 2006, 15; Larsson 

2006, 147).   

En central aspekt av nyliberalism är en hög tilltro till tillväxt där det ses som enda sättet 

för ekonomisk utveckling samt det bästa måttet på en fungerande ekonomi (Giritli Nygren 

& Nyhlén 2016, 139; Harvey 2009, 27–28).  
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Vidare uppmuntrar den nyliberala staten ”offentlig-privat samverkan” där privata aktörer 

fått ett utökat spelutrymme, vilket lett till att näringslivets behov och önskemål tillåts 

påverka politikens utformning i allt högre utsträckning. En central del i det här är statens 

minskade ansvar för perifera områden, där staten delegerat ansvaret till kommuner och 

privata aktörer. Sammanlänkat med detta är ett ökat fokus på samarbete mellan olika 

aktörer, vilket leder till att regionala frågor avpolitiseras eftersom målet blir samarbete och 

konflikt därigenom undertrycks (Harvey 2009, 28; Rönnblom 2008, 37; Woods 2009, 

241).  
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4. Metod 

Metodavsnittet inleds med en genomgång av diskursanalys som metod följt av det 

analytiska ramverket samt mitt tillvägagångssätt. Därefter presenteras materialet och vilka 

avgränsningar som gjorts. Därpå kommer ett avsnitt med kritiska reflexioner. Avsnittet 

avslutas med en del om reliabilitet och validitet i diskursanalys.  

4.1 Diskursanalys som metod  

Diskursanalys som metod innebär att detektera underliggande maktförhållanden och 

diskursiva konstruktioner i studiematerialet. Ett vanligt metodologiskt tillvägagångssätt är 

att ställa frågor till texten (Esaiasson et al. 2012, 216).  Den poststrukturella policyanalys 

utgår från sammanlänkande frågor som ställs till materialet med syfte att identifiera latenta 

problemkonstruktioner (Bacchi & Goodwin 2016, 20). Eftersom den här studien syftar till 

att analysera delen om regional tillväxt i budgetpropositionen inför år 2018 fungerar 

analysverktyget särskilt väl, då det är utformat för att granska statliga policydokument 

(Bacchi & Goodwin 2016, 14). En central utgångspunkt i analyserandet av statliga 

policyer är att problemkonstruktionerna används för att styra människor – diskursiva 

problemkonstruktioner fungerar alltså som ett politiskt styrmedel (Bacchi & Goodwin 

2016, 17).  

Den poststrukturella policyanalysen utgår från grundantagandet att ”problem” i 

policydokument inte är objektiva utan resultat av diskursiva politiska processer (Bacchi & 

Goodwin 2016, 14). Eftersom politik till stor del handlar om att forma visioner och mål 

innebär det att policydokumenten indirekt pekar ut vilka problem som måste lösas. 

Politiken konstruerar således problem snarare än att enbart adressera dem. Eftersom 

statliga dokument och beslut i hög grad påverkar våra liv får dessa problemkonstruktioner 

reella konsekvenser (Bacchi & Goodwin 2016, 16).  

4.2 Analytiskt ramverk – poststrukturell policyanalys  

Den poststrukturella policyanalysen används som analysverktyg då frågorna innefattar en 

granskning av de diskursanalytiska element studien söker svar på. För att undersöka 

policydokumentets diskursiva konstruktioner används fråga 1 och 2 och för att undersöka 

dess materiella effekter används fråga 5. Nedan följer genomgång av de utvalda frågorna: 
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Fråga 1: What’s the ”problem” represented to be in a specific policy? 

Politiska policydokument består av förslag till förändring i form av visioner och mål, 

vilket innebär att dokumentet innehåller latenta problemkonstruktioner – genom att föreslå 

förändring finns det något som behöver förändras. ”Problem” är med andra ord inget som 

politiken adresserar utan snarare producerar genom vilka lösningar som lyfts samt hur de 

framställs och motiveras. Problemkonstruktionerna är, likt alla diskursiva produkter, 

kontextberoende (Bacchi 2009, ix; Bacchi & Goodwin 2016, 20–21).  

Fråga 1 syftar till att synliggöra dessa underliggande problemkonstruktioner genom att 

utgå från lösningarna för att identifiera vilka problem dessa syftar att lösa. Frågan till mitt 

material blir ”Vad är problemet i regionalpolitiken?”. När jag analyserar 

budgetpropositionen utifrån den här frågan ska jag granska hur glesbygden konstrueras 

och hur problemkonstruktionen samverkar med en nyliberal diskurs.  

Fråga 2: What deep-seated presuppositions or assumptions underlie this representation 

of the ”problem”?  

Den andra frågan syftar till att besvara hur problemen kan framställas som de gör, vilket 

handlar om hur diskursen möjliggör och legitimerar problemkonstruktionerna. För att 

granska diskursen måste ”tystnader” identifieras, det vill säga diskursiva konstruktioner 

som ses så självklara att de inte behöver motiveras. Det handlar om att ifrågasätta det som 

ses som sant och självklart.   

Analysen syftar till att kritiskt granska dokumentets diskursiva konstruktioner genom att 

detektera nyckelbegrepp och dikotomier. Genom att identifiera diskursens byggstenar kan 

maktförhållanden och sociala hierarkier synliggöras. Den sociala ordningen byggs upp 

genom relationell makt som skapas i dikotomier vilka konstruerar och begränsar vår 

förståelse av ett problem (Bacchi 2009, 5; Bacchi & Goodwin 2016, 21).  Bacchi och 

Goodwin (2016, 102) menar att en central dikotomi i statliga policyer är urban/rural, vilket 

är en version av den dikotomi som analyseras i den här studien: stad/glesbygd.  

Nyckelbegrepp kan beskrivas som värdeladdade begrepp vars innebörd inte är entydigt, 

utan kan innehålla olika betydelser för olika aktörer. Nyckelbegreppens innebörd är ett 

resultat av en politisk process, där värdeladdade begrepp fylls med ett visst innehåll i ett 

visst syfte. Policyer innehåller alltid nyckelbegrepp vilka är djupt rotade i politiska, 

historiska och kulturella praktiker, exempelvis välfärd eller frihet. (Bacchi 2009, 8). Det 

nyckelbegrepp som analyserats i den här studien är tillväxt, för att granska vilket innehåll 
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policyn fyller begreppet med samt hur det relaterar till en urban norm. Ett annat centralt 

begrepp i den här studien är ”glesbygd”, men detta behandlas under dikotomier.  

Fråga 5: What effects are produced by this representation of the ”problem”? 

Den femte frågan handlar om vilka effekter problemkonstruktionerna får (Bacchi 2009, 

18). I den här studien analyseras vilka materiella konsekvenser den diskursiva 

konstruktionen av glesbygd får samt hur dessa motiveras genom att granska de åtgärder 

som särskilt riktas till glesbygdsområden.  

4.3 Tillvägagångssätt  

För att genomföra en diskursanalys måste texten läsas igenom mycket noggrant flera 

gånger, där det första steget handlar om att få en överblick för att sedan läsa materialet på 

jakt efter diskursiva tecken och ”problem” (Bergström & Boréus 2012, 411).  

Inledningsvis har jag läst igenom texten i överblickande syfte, där jag markerat delar av 

texten som varit relevant för min analys. De delar av intresse för studien är stycken som 

visar på samverkan mellan nyliberalism och urban norm. Viktigt att ha i åtanke här är att 

det är min tolkning som väglett kategoriseringen, det är alltså en subjektiv indelning vilket 

innebär att det inte är givet att en annan person skulle ha kategoriserat på samma sätt. 

Syftet med det här tillvägagångssättet var att identifiera hur glesbygd konstrueras i en 

nyliberal diskurs genom att granska dokumentets problemkonstruktioner, dikotomin 

glesbygd/stad samt nyckelbegreppet tillväxt. Vidare har ekonomiska åtgärder särskilt 

riktade till glesbygden varit av intresse.  

4.4 Material  

Till denna studie har jag valt att analysera delen om regional tillväxt, utgiftsområde 19, i 

budgetpropositionen inför år 2018. Budgetpropositionen är regeringens förslag till 

statsbudget för kommande år, vilken Riksdagen beslutar om (Riksdagen, 2016). Eftersom 

budgetpropositionen behandlar ekonomiska aspekter är den av intresse för att undersöka 

hur diskurs kan påverka den ekonomiska verkligheten.   

Det kan anses problematiskt att använda ett politiskt förslag som inte beslutats ännu, men 

jag anser att politiska förslag från ett regeringsparti visar på en dominerande politisk 

diskurs.  
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4.4.1 Avgränsningar 

I den här studien granskas endast ett dokument eftersom diskursanalys är väldigt 

tidskrävande.  

Regionalpolitik bedrivs på flera olika nivåer och som nämnt sker mycket på kommunal- 

samt EU-nivå. Eftersom den här uppsatsen syftar på att analysera statens roll i 

regionalpolitik kommer enbart statliga dokument undersökas. Delarna i dokumentet som 

handlar om EU har därför inte analyserats, exempelvis avsnittet ”EU:s 

regionalfondsprogram perioden 2007–2013”. 

4.5 Kritiska reflexioner 

Precis som allt annat påverkas den här uppsatsen av rådande diskurser, det är således 

omöjligt att skriva en helt objektiv analys (Winther Jørgensen & Phillips 1999, 111). Jag 

som forskare kan inte göra mig fri min egen subjektivitet, då jag är påverkad av min 

förförståelse vilket gör att min tolkning av materialet blir subjektiv. 

Min ansats i studien är att vara tydlig och transparant, samt ha teoretisk tyngd bakom det 

jag för fram. Det främsta som påverkar min analys av den urbana normen är troligtvis att 

jag är uppväxt i glesbygd och därför har inblick i vilka konsekvenser den bedrivna 

regionalpolitiken får.  

Vidare kan den här studien tolkas som en diskursiv konstruktion, det är alltså inte den 

enda möjliga framställningen av världen utan bara en version av den (Winther Jørgensen 

& Phillips 1999, 111).  

4.6 Reliabilitet och validitet i diskursanalys 

Reliabilitet och validitet är två centrala kriterier för att bedöma vilken kvalitet en studie 

har. Reliabilitet handlar om hur stabil eller pålitlig en studie är, där målet är att 

undersökningens resultat är konsistenta och undersökningen skulle få samma svar om den 

genomfördes vid ett annat tillfälle eller av en annan person (Bryman 2011, 49). Validitet 

handlar om huruvida forskaren verkligen mäter det hen säger sig mäta (Bryman 2011, 

352).  

Dessa kriterier är dock främst anpassade efter kvantitativa studier eftersom dessa är mer 

mätningsfokuserade och inte lika subjektivt påverkade av forskarens förförståelse eller 

kontext (Bryman 2011, 351). Jag tycker att kriterierna är problematiska att applicera på 
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diskursanalys som i hög grad påverkas av kontext och dessutom undersöker ett begränsat 

material. Jag har därför valt att använda mig av alternativa kriterierna som är utformade 

för att tillämpas på kvalitativ forskning (Bryman 2011, 353). Många av kvalitetskriterierna 

för kvalitativ forskning är dock anpassade för studier som innefattar respondenter, till 

exempel vid intervjuer eller fältstudier, och är därför inte applicerbara för min studie. Jag 

har därför använt mig av de kriterier som jag anser fungerande på diskursanalys, dessa är 

tillförlitlighet och äkthet. För att stärka diskursanalysens tillförlitlighet har min ansats varit 

att ge thick descriptions, det vill säga att genomgående ge täta beskrivningar av 

studiematerialet samt forskningsprocessen. För att studien ska betraktas ha äkthet ska 

slutsatserna vara berättigade och ha en stark grund (Bryman 2011, 357).  
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5. Analys – diskursiva konstruktioner och dess effekter  

Analysavsnittet är delat i två delar, där den första delen består av en kritisk granskning av 

policydokumentets diskursiva byggstenar. Här presenteras analys av dokumentets 

problemkonstruktion, nyckelbegrepp samt dikotomier. Delen innehåller även ett 

problematiserande av dokumentets frånvaro av territoriell maktförståelse i de lösningar 

som presenteras. Del två består av en granskning av vilka åtgärder som riktas till 

glesbygden som följd av problemkonstruktionen. Avsnittet avslutas med sammanfattade 

slutsatser presenterade utifrån studiens frågeställningar. 

5.1 Glesbygden som regionalpolitikens problem  

”Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av 

landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.” (PROP. 2017/18:1, 

sida 11) 

Målet i budgetpropositionen är att hela landet ska vara konkurrenskraftigt och ha 

utvecklingskraft, det som konstrueras som problem är alltså områden som saknar detta.  

Dessa delar av landet beskrivs i dokumentet som områden med ”särskilda förutsättningar” 

att möta dokumentets visioner, vilket genomgående utpekas som glesbygdsområden:  

”…glesbygdsproblematiken med permanenta nackdelar som exempelvis 

långa avstånd till större marknader, sämre möjligheter att ta del av 

riskvilligt kapital, sämre realsäkerhet och brist på kompetent arbetskraft” 

(PROP. 2017/18:1, sida 49). 

Det här är ett illustrativt citat som visar på ett återkommande resonemang där glesbygden 

konstrueras som problem. Problembeskrivningen med gleshet, avstånd, brist på arbetskraft 

och investeringsattraktion visar på att dokumentets mål tillväxt är beroende av 

förutsättningar som saknas i glesbygd.  
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I dokumentet konstateras att ”mindre regioner” har sämre förutsättningar att nå det 

övergripande målet:  

”… befolkningsmässigt större regioner, bl.a. städer, med väl utvecklade 

kommunikationer är mer attraktiva och har bättre förutsättningar för 

hållbar tillväxt1 än befolkningsmässigt mindre regioner, med stora avstånd 

till större städer med sämre utvecklade kommunikationer.” (PROP. 

2017/18:1, sida 44)  

För en fungerande tillväxtpolitik har dokumentet följande prioriteringar: innovation och 

företagande, attraktiva miljöer och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt 

internationellt samarbete. I analysen av dessa områden märks en urban norm tydligt:  

”Förutsättningarna att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med 

stärkt lokal och regional konkurrenskraft varierar över landet […] 

beroende av ett antal grundläggande strukturella förutsättningar i de 

miljöer de bor och verkar i. Det handlar bl.a. om tillgång till transporter 

och andra former av kommunikationer, service, arbetsmarknader, natur- 

och kulturmiljöer, kulturvärden, boende, samt närhet till utbildning, 

forskning och innovationsmiljöer” (PROP. 2017/18:1, sida 42) 

Glesbygden konstateras alltså ha sämre förutsättningar att uppnå innovation och 

företagande, samtidigt lyfts innovation och företagande som den centrala vägen till målet 

med regional tillväxt. Närheten till utbildning, forskning och innovationsmiljöer är knutna 

till staden vilket kan förstås som ett urbant tolkningsföreträde i politikens utformning.  

Glesbygden som problemkonstruktion legitimeras av bristen på förutsättningar att nå de 

marknadsbaserade politiska förslagen:  

”De regionala företagsstöden fyller en viktig funktion i områden där 

marknaden inte fungerar tillfredsställande eller som viss kompensation för 

kostnadsnackdelar i områden med mer permanenta nackdelar som 

exempelvis mycket långa avstånd.” (PROP. 2017/18:1, sida 49) 

  

                                                 

1 ”Hållbar tillväxt” definieras i dokumentet som ”en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare 

ekonomi” (PROP. 2017/18:1, sida 12) 
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Dokumentet visar på grundantagandet att marknaden förutsätts fungera, och där den inte 

gör det så är det inte marknadens funktioner som är bristfälliga utan glesbygden. Staden 

problematiseras inte, eftersom den inte har dessa ”permanenta nackdelar”:  

”Utmaningarna värderas utifrån indikatorer som mäter gleshet och 

avstånd, demografi, kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap och 

företagande, arbetsproduktivitet samt regional dynamik.” (PROP. 

2017/18:1, sida 53) 

Samtidigt som dokumentet har ett övergripande mål med hela landet som är 

utvecklingskraftigt och på ett ställe säger att det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad 

och land, så problematiseras aldrig stadens utmaningar:  

”Tätorter samt gles- och landsbygder drar nytta av varandra och ska ses 

som sammanlänkade regioner.” (PROP. 2017/18:1, sida 48) 

Bacchi och Goodwin (2016, 102) menar att dikotomin mellan stad och land osynliggör det 

ömsesidiga beroendet och tillskriver glesbygden som enbart beroende. Det här är en bild 

som genomsyrar dokumentet. Samtidigt som staden aldrig problematiseras, så tillskrivs 

glesbygden aldrig positiva egenskaper eller utvecklingsmöjligheter.  

5.2 Diskursiva grundantaganden 

Dokumentet existerar i en politisk diskurs med tydliga nyliberala värderingar. Texten 

genomsyras av en hög tilltro till tillväxt, en positiv bild av konkurrens och samverkan med 

näringslivet samt att den fria marknaden ses som en resurs. Dokumentets diskursiva 

sanningskonstruktion är kapitalism som något positivt där tillväxt är ett politiskt mål och 

vägen dit är genom konkurrens regionerna emellan. Vidare tolkar jag användandet av 

tillväxt som synonymt med utveckling, eller i vart fall inte som en motsägelse:  

”Alla regioner kan och ska bidra till Sveriges hållbara tillväxt och 

utveckling” (PROP. 2017/18:1, sida 53)  

Den ”sanning” som dokumentet uttrycker innebär att dessa begrepp inte behöver 

problematiseras utan dess positiva innehåll ses som självklara. Vidare undertrycker dessa 

diskursiva konstruktioner alternativa betraktelser, till exempel en regionalpolitik som 

lyfter upp städernas utmaningar i form av trångboddhet och bullerstörningar.  
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Den nyliberala diskursen legitimerar konstruerandet av glesbygd som problembärare, 

eftersom det som ”behöver” förändras är dessa områdens svaga konkurrenskraft och 

utveckling.  

5.2.1 Nyckelbegrepp – Tillväxt som enda vägen framåt  

Den regionalpolitiska delen av budgetpropositionen kallades fram till 2007 för ”Regional 

utveckling”, men har nu titeln ”Regional tillväxtpolitik”. Det är med andra ord inte 

förvånande att tillväxt är ett centralt begrepp i dokumentet, det används 401 gånger på 

propositionens 57 sidor. Det finns ingen definition av begreppet, men det framställs 

genomgående som ett politiskt mål och som lösning på regionalpolitikens utmaningar. Att 

begreppet inte definieras kan tolkas som ett resultat av en politisk process, där 

värdeladdade ord fått en dominerande innebörd och därför anses ”uppenbara”. I den 

nyliberala diskursen är det tydligt att tillväxt som mål inte behöver definieras, än mindre 

legitimeras eller problematiseras.  

Synen på tillväxt som en självklar väg till utveckling är genomgående i dokumentet, detta 

är ett illustrativt citat som visar på ett återkommande resonemang:  

”Den regionala tillväxtpolitiken ska bidra till social, ekonomisk och 

miljömässig utveckling” (PROP. 2017/18:1, sida 11) 

Med denna innebörd av tillväxt som dominerande i rådande diskurs undertrycks 

alternativa förklaringssätt. En alternativ innebörd är att tillväxt, som är beroende av 

territoriell konkurrens, slår hårt mot resurssvaga områden – konkurrens möjliggör enbart 

framsteg på andras bekostnad. Men i budgetpropositionen ses alltså tillväxt och 

konkurrens som positivt:  

”Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige” 

(PROP. 2017/18:1, sida 47) 

Mitt problematiserande av detta påstående utgår från resonemanget att alla inte kan vara 

starka, för att någon ska vara stark krävs att någon annan är svag. Städernas tillväxt och 

expansion sker på glesbygdens bekostnad och legitimeras av den nyliberala diskursen.  
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5.2.2 Dikotomier – Staden som norm, glesbygden som avvikande  

Dikotomin stad/glesbygd bygger på en relationell maktförståelse där staden konstrueras 

som norm och glesbygden som avvikande. Det är tydligt i dokumentet att staden, med 

förutsättningar att nå de marknadsbaserade lösningarna, ses som norm vars utmaningar 

aldrig problematiseras. Staden som utgångspunkt för de politiska förslagen är så självklar 

att den inte behöver motiveras vilket visar på en urban norm.  

Genomgående konstrueras glesbygden som avvikande till följd av bristande 

förutsättningar att nå tillväxt. För att mäta regionernas utvecklingskraft listas ett antal 

indikatorer däribland antal arbetssökande, människors flyttströmmar, tillgänglighet till 

dagligvaruhandel och skolor, genomsnittligt pendlingsavstånd samt utbildningsår (PROP. 

2017/18:1, sida 14). Samtliga av dessa indikatorer tyder på en urban norm eftersom 

glesbygdens problem till stor del består av avfolkning och därigenom försämrad service.  

Dokumentets övergripande lösningar är generella, för hela landet, men utgår från urbana 

förutsättningar. Det urbana tolkningsföreträdet är latent och uttrycks aldrig explicit.  

5.2.3 Avsaknad av territoriell maktförståelse  

En central utmaning i analyser av maktrelationer är benämnandets politik, som innebär att 

det både är problematiskt att ange glesbygden som ”problemområde” eftersom det riskerar 

att skriva fast glesbygden i en lägre social hierarki. Samtidigt är det problematiskt att inte 

lyfta glesbygdens förutsättningar eftersom det innebär ett osynliggörande av skilda 

territoriella möjligheter att uppnå politikens målsättningar. Jag anser att 

budgetpropositionen såväl osynliggör regionala förutsättningar, med de generella målen, 

som reproducerar bilden av glesbygd som avvikande. Samtidigt som glesbygden både 

implicit och explicit framställs som problematisk, är lösningarna genomgående 

formulerade på ett generellt sätt där ”hela landet” och ”alla delar av Sverige” osynliggör 

regioners olika förutsättningar att nå visioner och mål.  

”Grunden för fördelningen av medlen bygger på att alla regioner kan och 

ska bidra till Sveriges hållbara tillväxt och utveckling (PROP. 2017/18:1, 

sida 53, med mina markeringar) 

Glesbygdens (bristande) förutsättningar konstateras samtidigt som den generella politiken 

anses tillräcklig för att nå de satta målen. Osynliggörandet av de skilda territoriella 

förutsättningarna att skapa tillväxt kan förstås som ett sätt att fastställa en urban norm.  
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Lösningarna konstrueras som generella medan de i realiteten är beroende av stadens 

marknadsresurser i form av täthet, befolkningsmängd och kapital. 

 

Slutligen vill jag lyfta problematiken i att budgetpropositionen ständigt anger 

”medianmått” eller ”genomsnittsmått” vad gäller avstånd till skola, drivmedelsstation 

samt dagligvaruhandel. Detta tenderar att osynliggöra eller åtminstone förminska 

glesbygdens problem. Det här problematiseras i ett sammanhang:  

”Befolkningens medianavstånd till närmaste drivmedelsstation 2016 ligger 

på 1,3 km och har förändrats något mellan mättillfällena men ligger på 

ungefär samma nivå som 2009. Skillnaderna mellan olika delar av landet 

är dock stora. Avstånden i vissa perifert belägna regioner är betydligt 

större.” (PROP. 2017/18:1, sida 16) 

Men samtidigt som måttet problematiseras används det genomgående, vilket alltså innebär 

att det ses som legitimt. De skilda förutsättningarna konstateras men ändå osynliggörs de. 

Glesbygden består av färre invånare med lägre avstånd, samtidigt vägs dessa mått samman 

med städernas många invånare som har betydligt kortare avstånd. 

5.3 Effekter – vilka åtgärder presenteras?   

För att analysera effekter som kommer med dokumentets problemkonstruktion har jag valt 

att analysera de åtgärder som är särskilt riktade till glesbygden.  

Dessa åtgärder är enbart i form av stöd och bidrag. Det handlar om att ge ”särskilda 

stödområden” möjlighet att ha kvar service, exempelvis dagligvaruhandel och skola, där 

marknadsfunktionerna inte tillåter detta. Eftersom dokumentets diskursiva utgångspunkter 

ser marknadslösningar som svar på utmaningar, går det att förstå logiken i att ge stöd i 

områden där marknaden sviker. Det leder dock till att glesbygdsområden konstrueras som 

beroende av stöd och bidrag:  

”För att stödja utvecklingen av kommersiell service i gles- och 

landsbygder finns investeringsbidrag, hemsändningsbidrag, servicebidrag 

samt ett särskilt driftstöd till de glesbygdsområden som är särskilt sårbara 

och utsatta.” (PROP. 2017/18:1, sida 38–39)  
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Att marknaden, som inte fungerar i glesbygd, inte är en universell lösning lyfts aldrig – 

problematiken tillskrivs inte marknadens funktion utan glesbygden. Således konstrueras 

glesbygden som tärande, i behov av finansiellt stöd från staten för att nå tillväxt eller 

åtminstone stävja en avveckling. Detta kan dock tolkas som kortsiktiga och 

livsuppehållande åtgärder snarare än utvecklande:  

”Företag som fått stöd till kommersiell service har en sämre utveckling 

[…] när det gäller ekonomiska resultatmått. Däremot har dessa 

stödföretag en högre överlevnadsgrad. Att företagen visar en sämre 

ekonomisk utveckling […] ses i ljuset av att stödet inte i första hand syftar 

till att öka dessa företags ekonomiska utveckling. Istället är syftet att få 

företag som erbjuder kommersiell service att överleva och därmed erbjuda 

service i gles- och landsbygder.” (PROP. 2017/18:1, sida 40) 

Glesbygden tillskrivs således aldrig utvecklingsmöjligheter eller potential, utan åtgärderna 

är bidrag/stöd som ska stävja avveckling snarare än generera utveckling.  

Vidare motiveras dessa stöd som en förutsättning för tillväxt, snarare än som ett behov för 

glesbygdsbor. Återigen legitimeras lösningarna av jakten på tillväxt: 

”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service är en av 

förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i alla delar av 

landet.” (PROP. 2017/18:1, sida 51) 

Åtgärderna presenteras som långsiktiga vilket kan tolkas som en förståelse av att 

glesbygden inte har, eller kommer ha, förutsättningar att generera tillväxt. Alternativa 

lösningar undantrycks genom den dominerande diskursen, till exempel presenteras inga 

övergripande förändringar eller proaktiva åtgärder. Det handlar om långsiktigt stöd som 

kompletterande till marknadens brister:  

Det finns områden i Sverige som har stora utmaningar med t.ex. hög 

arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg 

sysselsättningsgrad. […] Därför föreslår regeringen en långsiktig satsning 

på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden […] Insatsen är 

viktig för att Sverige socialt och ekonomiskt ska hålla ihop och den bidrar 

till en hållbar utveckling i såväl städer, tätorter samt gles- och landsbygder 

i hela Sverige. PROP. 2017/18:1, sida 48) 
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Sammanfattningsvis gör de riktade åtgärderna att glesbygden skrivs fast som problematisk 

och tärande, samtidigt som det finns en förståelse för regionala förutsättningar där vissa 

områden inte har utvecklingskraft. Däremot visar dessa lösningar inte på 

utvecklingsmöjligheter för glesbygdsområden; de verkar enbart bestå av ett tankesätt som 

handlar om att stävja avveckling.  

5.4 Sammanfattade slutsatser  

Här presenteras analysens sammanfattande slutsatser, upplägget utgår från studiens 

frågeställningar.  

Hur konstrueras glesbygd?  

Budgetpropositionen konstruerar glesbygdsområden som regionalpolitikens problem, då 

dessa områden inte har förutsättningar att skapa utvecklings- eller konkurrenskraft. 

Följande slutsats bör alltså kunna dras: den nyliberala diskursen förstärker en urban norm - 

regionalpolitikens lösningar utgår från urbana förutsättningar i form av bland annat 

ekonomiska resurser, arbetskraft och närhet till innovationsmiljöer. Staden blir på så sätt 

en tydlig utgångspunkt i dokumentet, där staden aldrig beskrivs som problematisk eller 

som innehavande av utmaningar. Däremot konstruerar glesbygden genomgående som 

problem med många utmaningar och ”permanenta nackdelar”.  

Generellt sett tycks budgetpropositionen, genom att beskriva regioners olika 

förutsättningar, ha förståelse för glesbygdens problematik. Å andra sidan är de 

övergripande förslagen generella, för hela landet, vilket tyder på en avsaknad av territoriell 

maktförståelse. Jag menar således att budgetpropositionen både osynliggör och skriver fast 

glesbygden som problem.  

Vilka åtgärder riktas till glesbygden? 

De åtgärder som följer av glesbygden som problem är i form av stöd och bidrag, vilket 

skriver fast glesbygden som tärande för resten av Sverige. Med denna beskrivning av 

åtgärder skrivs glesbygden fast i en underordnad social hierarki. Dessa åtgärder 

legitimeras av en nyliberal diskurs, där åtgärderna bekräftar nyliberalismens sociala 

hierarki med glesbygden som underordnad staden och som hjälpbehövande utan 

utvecklingspotential.  
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6. Avslutning 

Den här uppsatsen har visat på att statlig politik konstruerar glesbygden som problem, där 

rurala områden enbart beskrivs i negativa ordalag. Ordval som ”permanenta nackdelar” 

och ”glesbygdsproblematik” är återkommande i budgetpropositionen, och legitimeras av 

en diskurs där områden utan tillväxt anses sämre. Vidare är åtgärderna riktade till 

glesbygd endast bidrag och stöd vilket visar på en låg framtidstro på tillväxt i 

glesbygdsområden – ändå problematiseras inte tillväxt som mål. Tillväxt ses 

genomgående som positivt, enda vägen framåt, i en nyliberal diskurs trots att skilda 

regionala förutsättningar konstateras.  

Att glesbygden i Sverige har stora problem med försämrad service, avfolkning och dålig 

infrastruktur är de flesta medvetna om. Men att det inte behöver vara så, att glesbygdens 

problem till stor del består av politiska beslut påverkade av diskursiva konstruktioner tror 

jag inte är synliggjort ännu. Min förhoppning är att studier likt denna, som ifrågasätter 

politiska ”sanningar”, leder till ett synliggörande av maktrelationer och därigenom en 

möjlighet till en ny politik. Vi befinner oss alla i rådande diskurs, det är därför svårt att 

ifrågasätta något som anses sant eller legitimt. Min analys har visat på hur politiska 

diskurser styr vår verklighetsuppfattning, där en dominerande norm är att städerna har och 

ska ha en överordnande position – men med ett synliggörande av diskurser kommer också 

ett ifrågasättande av maktrelationer.  

 Den här uppsatsen har till stor del handlat om att synliggöra och ifrågasätta ”sanningar” 

som diskursivt konstruerande. Synen på marknadskrafter, tillväxt och kapitalism som 

något positivt är idag ganska självklar i den rådande politiska diskursen. Budget-

propositionen är dessutom en överenskommelse mellan partier som kanske inte för 

gemene person kopplas till nyliberala värderingar: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet (Regeringen, 2017). Med analyser som går in på djupet och ifrågasätter 

partiers diskursiva värderingar synliggörs budskap som inte kommer fram i valrörelser 

eller TV-debatter.  

Politikens idéer och föreställningar har tydliga materiella effekter på människor – när 

ambulansen dras in i områden och polisnärvaron minskar, eller affärer läggs ned, så 

påverkas människor tydligt i sin vardag. Det är därför centralt att ifrågasätta hur det kan 

vara legitimt att bedriva en regionalpolitik som utgår från marknadsbaserade lösningar och 
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urbana behov och därigenom legitimerar kraftigt försämrade villkor i glesbygden. Frågan 

blir om inte alla invånare i samhället har rätt till likvärdig samhällsservice?  

Den tidigare forskningen har visat på samma resultat som min studie, att den nyliberala 

diskursen förstärker en urban norm. Teorierna har varit fruktbara, där diskursanalysen och 

det poststrukturella analysverktyget gett möjlighet att ställa kritiska frågor till dokumentet. 

Det är svårt att generalisera en diskursanalys, men jag vill mena att min uppsats visar på 

att ifrågasättanden av makt och ”sanningar” är viktigt.  
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