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Abstract 

This report examines the discourses of development that can be traced in 

Västernorrlands regional growth program and its follow-up document. With critical 

discourse analysis the aim is to examine development strategies of the rural and 

urban areas to see what the County Administration Board prioritize and which 

discourses that get most space. Change over time is also a main question. The results 

showed that the rural areas are subordinated the urban areas in the regional growth 

strategy. The unequal balance of power between urban and rural areas are being 

tested with help of dependency theory and core-periphery theory. The market liberal 

discourse of development is dominant throughout both documents. Despite this, a 

change over time can be observed. Rural areas possibilities for development and 

problems are made more visible in the latter document.  

Nyckelord: Regional utvecklingsstrategi, landsbygdsutveckling, urbanisering, 

stadsutveckling, kritisk diskursanalys 

Keywords: Regional growth strategy, rural development, urbanization, urban 

development, critical discourse analysis (CDA) 
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1 INLEDNING 
 

Inom Sverige, och även globalt, råder en urbaniseringstrend. Platser som hamnar på 

efterkälken inom denna utveckling framställs som att de saknar framtid och 

invånarna uppmuntras flytta till mer urbana och välmående områden. Bilden som 

målas upp om att framtiden tillhör de stora städerna, menar Rodríguez-Pose (2018), 

kan bidra till en ökad territoriell populism vilket kan slå hårt mot hela regionens 

välmående, även de mer blomstrande områdena. Städer styrs mer och mer efter 

marknadens logik om konkurrens och platsmarknadsföring i dess jakt på tillväxt. 

Lauermann (2018) påpekar att det faktum att städer som drivs av dessa premisser 

inte längre kan ses som maskiner för tillväxt med samma självklarhet.  

 

Sveriges landsbygdskommuner har generellt sett haft en negativ 

befolkningsutveckling under en längre tid och det är främst unga som lämnar dessa 

kommuner till fördel för stadsregioner. Detta gör att den demografiska strukturen på 

landsbygd förändras till att utgöras av en åldrande befolkning. Den åldrande 

befolkningen leder i sig till en ökad försörjningsbörda för de i arbetsför ålder. 

Prognoser visar också att trenden med avfolkning inom landsbygdskommunerna och 

tillväxt i städer kommer att fortsätta (Boverket, 2012). Denna utveckling påvisas 

också av Regeringskansliet (2015) i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt 

och attraktionskraft 2015–2020 där urbanisering är en av fyra utmaningar för den 

framtida regionala tillväxtpolitiken. 

 

Västernorrlands län är inget undantag från denna urbaniseringstrend. Mellan år 

1950 - 1998 var Kramfors, Sollefteå och Ånge tre av de tio kommuner i riket som 

minskat mest i folkmängd (SCB, 1999). Mellan år 1999 och 2017 var det endast 

Sundsvalls kommun som hade en positiv befolkningsutveckling i Västernorrlands län 

medan övriga kommuner antingen hade en oförändrad eller negativ utveckling (SCB, 

2018). År 2016 beslutade Sollefteå kommun att lägga ner deras lokala 

förlossningsklinik (Leffler, 2016). Ett beslut som utmynnade i att invånare i 

kommunen ockuperade sjukhusavdelningen i protest mot det politiska beslutet 

(Rogvall, 2018).  

 

Förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583) fastställer att det organ 

som har det regionala utvecklingsansvaret ska arbeta fram en regional 

utvecklingsstrategi [RUS]. I RUS ska den samlade strategin för regionens framtida 

utveckling redogöras med fokus på den hållbara tillväxten. De aktörer eller organ 

som ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet i dag är antingen Länsstyrelsen, 

direktvalda regioner, eller regionförbund (SKL, 2017).  
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Det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands län ligger från och med år 2017 

hos Landstinget [Idag Region Västernorrland] (Länsstyrelsen, 2017). När Regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands län 2011–2020 (Länsstyrelsen, 2011) 

arbetades fram och fastställdes hade dock Länsstyrelsen i Västernorrland den 

arbetsuppgiften. Den organisatoriska skillnaden mellan dessa organ är att 

Landstinget styrs av direktvalda politiker på länsnivå medan Länsstyrelsen är en 

myndighet på statlig nivå som bevakar statens intresse i länen. 

 

Att språket påverkar och formar planeringsarbetets inriktning är utgångspunkten för 

denna uppsats. För att göra detta används begreppet diskurs såsom Fairclough 

(1995:56) definierar det: en diskurs är språket som används för att reproducera en 

handling ur ett givet och specifikt perspektiv. Med denna definition av diskurs kan 

språket analyseras för att se hur det används i praktiken. Tidigare studier av språkets 

inverkan i plandokument på både nationell och regional nivå har påvisat att det 

råder en ojämlik maktordning mellan landsbygd och stad. Det som kommit fram i 

dessa studier är att ett urbant tolkningsföreträde präglar både det nationella 

(Rönnblom 2014) och det regionala planarbetet (Kärrbäck, 2014; Wadstein, 2015). 

Det urbana tolkningsföreträdet bidrar till den ojämlika maktbalansen, vilket i 

längden innebär att landsbygdens intressen, utmaningar och möjligheter inte 

prioriteras i samma utsträckning som för urbana områden. Wadstein (2014) har 

specifikt undersökt Västerbotten RUS och ser marknadsdiskursen som dominerande, 

men att denna ändå inte ses som en ovillkorlig sanning [hegemoni]. Med att 

marknadsdiskursen inte är hegemonisk åsyftar Wadstein att även andra diskurser 

använts i produktionen av texten, exempelvis Västerbottens RUS vision för att hela 

länet ska leva genom ny teknik och distanslösningar. Denna tilltro menar hon står i 

motsats till marknadens syn på bland annat närhet. 

 

Denna nedåtgående utveckling, ojämna geografiska utveckling och påvisade 

missnöje inför politiska beslut i Västernorrlands ger ett sken av att regionen står 

inför många utmaningar i det framtida utvecklingsarbetet. Med dessa förutsättningar 

som ingång ligger fokus för denna uppsats på Västernorrlands regionala 

utvecklingsstrategi och huruvida språket används för att reproducera eller 

omformulera maktbalansen i länet mellan stad och landsbygd.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är följaktligen att undersöka hur diskurserna om 

landsbygdsutveckling och stadsutveckling framställs i Västernorrlands RUS samt hur 

de eventuellt har förändrats över tid. Med hjälp av kritisk diskursanalys är avsikten 

att undersöka och klarlägga maktförhållandet mellan stad och landsbygd.  

 

Mer specifikt avser studien att besvara följande frågeställningar: 
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1. Hur framställs stad respektive landsbygd i Västernorrlands RUS? 
2. Vilka diskurser om utveckling går att identifiera i Västernorrlands RUS?  
3. Har de identifierade diskurserna förändrats över tid? 

 

1.2 Avgränsning 
 

RUS fungerar som en kappa över åtta sektorsprogram, vilka i sin tur ska verka för 

genomförandefasen av den övergripande regionala utvecklingsstrategin. Respektive 

sektorsprogram utgörs av ett särskilt område i vilken satsningar för hållbar tillväxt 

anses behöva, såsom infrastruktur och energi (Länsstyrelsen, 2011). Det är dock 

möjligt att de olika sektorsprogrammen behandlar landsbygdsutveckling och 

stadsutveckling på andra sätt jämfört med RUS. För denna studie finns inte 

tidsutrymmet att göra en analys av alla program varav detta valts bort i avvägningen 

mellan djup och översikt. Eftersom RUS utgör den övergripande utvecklingsstrategin 

ligger också fokus för studien enbart på denna och dess officiella halvtidsuppföljning. 

Halvtidsuppföljningen kan användas för att belysa en eventuell förändring över tid.  

 

För denna studie kommer Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrlands 

län 2011–2020 (Länsstyrelsen, 2011) endast att benämnas som RUS hädanefter. Om 

något annat läns regionala utvecklingsstrategi diskuteras kommer det att klargöras 

och skrivas ut. Västernorrland används synonymt med Västernorrlands län eftersom 

regionen utgörs av länets geografiska omfattning. 

 

1.3 Disposition 
 

Tidigare studier ger en kort inblick i liknande studier som har gjorts på ämnet 

regional utveckling och hur landsbygden framställs. Under metodkapitlet 

presenteras diskursanalys generellt för att ge en förförståelse för diskursbegreppet 

samt de grundläggande filosofiska premisser som måste tas i beaktning. Kritisk 

diskursanalys, som används vid analys av studiens empiriska material, presenteras 

också ingående för att ge läsaren en bild av vilka verktyg som kommer att användas 

vid analysen. Metodkapitlet presenteras före de teoretiska utgångspunkterna 

eftersom att kritisk diskursanalys både används som teori och metod för studien. En 

ingång till metoden kan då skapa bättre förståelse för de andra teorierna som 

används.  

 

Under teorikapitlet redogörs för liknande diskursstudier för bland annat 

maktordningen mellan stad och land. Även teoretiska perspektiv som kan användas 

för att rama in analysen i syfte att besvara frågeställningarna för studien presenteras 

i detta kapitel. Efter metod och teori presenterats kommer kapitel 5 där den rumsliga 

kontexten och bakgrunden till studien beskriv. Kapitel 6 utgör sedan analysen av det 
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empiriska materialet, bestående av RUS och halvtidsuppföljningen. Avslutningsvis 

diskuteras resultaten av analysen för att besvara studiens frågeställningar. 
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2 TIDIGARE STUDIER 
 

Rönnblom (2014) har undersökt hur maktförhållandet och tolkningsföreträde ser ut i 

relationen mellan stad och landsbygd i nationella plandokument. Studien resulterade 

i att hon kunde urskilja ett urbant tolkningsföreträde och att benämningens politik är 

en viktig faktor i reproduktionen av dessa ojämlika maktförhållanden. Med 

benämnandets politik åsyftas huruvida problem synliggörs eller döljs. Genom att 

benämna landsbygdens problematik och utmaningar reproduceras sannolikt det 

urbana tolkningsföreträdet. Samtidigt går det inte att genomdriva en förändring och 

att omformulera problemet genom att inte benämna utmaningarna. Det uppstår en 

paradox och Rönnbäcks argumenterar för att problemen bör benämnas samtidigt 

som en reflektion förs om vad benämningen kan få för konsekvenser och eventuellt 

medföra i att reproducera det ojämlika förhållandet. Om texten har ett neutralt 

förhållningssätt och pratar i termer av hela landet eller regionen beskrivs som en 

enhet utan att synliggöra dess aktörer och interna utmaningar reproduceras det 

rådande urbana tolkningsföreträdet.  

 

Wadstein (2015) undersökte i en kritisk diskursanalys hur landsbygden 

konstruerades i förhållande till staden i Västerbottens regionala planeringslandskap, 

och i utsträckningen också Sverige i stort. Utöver att göra en kritisk diskursanalys av 

Västerbottens regionala utvecklingsstrategi intervjuade hon även representanter för 

inlandskommunerna för att också få deras perspektiv i frågan. Studien resulterade i 

att hon kunde urskilja ett urbant tolkningsföreträde i Västerbottens RUS medan 

kommuntjänstemännen inte betraktade staden som överordnad i samma 

utsträckning. Relationen mellan stad och land i Västerbottens RUS reproducerar, i 

och med det urbana tolkningsföreträdet, ett ojämlikt maktförhållande där 

landsbygden förskjuts och betraktas som oattraktiv. Det urbana tolkningsföreträdet 

anser Wadstein går att koppla samman med den marknadsliberala diskursen. Ur ett 

kortsiktigt perspektiv är det också mest vinstoptimerande med det urbana 

tolkningsföreträdet eftersom det indirekt får individer att migrera till stadsområden.  

 

Lawson et al (2010) påvisar hur konstruktionerna av en plats och dess människor 

kan legitimera politiska beslut. En grupp invånare i en stad kan exempelvis målas 

upp som snåla och geografiskt mobila arbetare vilka inte har rätt till bidrag. Denna 

bild av gruppen kan sedan leda till att politikerna kan legitimera satsningar på 

ekonomisk utveckling istället för social. Denna korta inblick om hur bilden av en 

plats kan påverka större politiska beslut är relevant till varför studier av detta slag 

bör bedrivas. Finns det en tillräckligt stark föreställning om något kan det legitimera 

exempelvis nedmontering av välfärd inom landsbygdsområden som exempelvis 

Sollefteå BB.  
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3 METOD 
 

3.1 Diskursanalys 
 

Diskursanalys är en kvalitativ metod som avser att analysera en texts underförstådda 

mening. Textens mönster analyseras genom att diskurserna demonteras till mindre 

beståndsdelar för att sedan undersöka hur de förhåller sig till varandra och sin 

omvärld i större sociala strukturer (Denscombe, 2016). Diskursen i sig kan, enligt 

Winther Jørgensen och Philips (2000:7), tolkas som “ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen”. Det är alltså valet av språk i en text som står i centrum. 

 

De grundläggande epistemologiska och ontologiska premisserna för diskursanalysen, 

som denna studie förhåller sig till, har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen. 

Med begreppen ontologi och epistemologi åsyftas vad som klassas som kunskap och 

hur denna kunskap kan produceras. Winther Jørgensen och Philips (2000) påpekar 

att det finns en stor spännvidd mellan angreppssätten inom socialkonstruktivism. 

För att få en tydlig och enhetlig bild av begreppet används de premisser som Burr 

(1995) sammanställt. Burr (1995:1–2) skriver att socialkonstruktivistisk forskning 

har ett kritiskt förhållningssätt till kunskap. En objektiv sanning, om hur världen och 

samhället är beskaffad, inte går att uppnå. Istället menar hon att vår bild av 

verkligheten är historiskt präglad. Även kulturella faktorer är delaktiga i att forma 

synen på kunskap. Kunskap uppnås genom social interaktion i vilken människor 

skapar gemensamma sanningar utifrån sin sociala förankring. Detta antagande gör 

att vår världsbild blir föränderlig över tid. Sociala handlingar kan också uppfattas 

som naturliga eller onaturliga, beroende på vilken social världsbild som handlingen 

betraktas utifrån. De sociala handlingarna får på grund av detta även olika 

konsekvenser i samhället som helhet (Burr, 1995). 

 

Inom det diskursanalytiska fältet finns ett flertal förgreningar om hur analys av 

datamaterial ska bedrivas. Dessa inriktningar har några gemensamma 

grundpremisser men även skillnader, som bland annat synen på hur samhället är 

beskaffat och diskursens roll i formandet av detta. Denna studie utgår ifrån den 

kritiska diskursanalysen och dess syn på att diskursiv praktik, och språkbruk 

generellt, ses som en social praktik. Med social praktik åsyftas mänskligt handlande 

som bygger på en föreställning eller normer om hur vi bör agera.  Förhållandet 

mellan språk och övriga sociala dimensioner anses ha en dialektisk relation gentemot 

varandra vilket resulterar i att språket både konstituerar och reproducerar sociala 

strukturer (Winther Jørgensen och Philips, 2000). 

 

Social praktik som begrepp innefattar människors handlande. Det finns inte någon 

gemensam linje inom diskursanalysen för vad som ska tolkas in i den sociala 

praktiken. Inom den kritiska diskursanalysen, som Fairclough (1992, refererad av 
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Winther Jørgensen och Philips, 2000:71) beskriver den, har den sociala praktiken 

både diskursiva och icke-diskursiva element. De icke-diskursiva elementen kan 

innefatta den fysiska praktiken medan de diskursiva elementen innefattar semiotiska 

system, såsom exempelvis text och tal. Ett exempel på det icke-diskursiva är det 

faktiska bygget av en bro, medan planeringen runt bygget och framtida 

infrastrukturlösningar utgör de diskursiva elementen (Fairclough 1992, refererad av 

Winther Jørgensen och Philips, 2000:71). Detta kan jämföras med andra 

angreppssätt inom diskursanalys, som i exempelvis Laclau och Mouffes diskursteori, 

i vilken alla sociala praktiker betraktas som mer eller mindre diskursiva (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000:25).  

 

Eftersom de icke-diskursiva elementen i den kritiska diskursanalysen inte innefattar 

text eller tal är enbart diskursanalys inte tillräckligt i analysen av dessa. För att 

undersöka en bredare social praktik, med dess icke-diskursiva komponenter som 

fungerar efter andra logiker, måste analysen kompletteras med andra 

samhällsteorier. Detta blir relevant då syftet med denna studie är att undersöka 

relationen mellan hur språket används och samhälleliga fenomen (Fairclough 1995, 

refererad av Winther Jørgensen och Philips, 2000:75–76) såsom maktordningen 

mellan stad och landsbygd.  

 

3.2 Kritisk diskursanalys 
 

Enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) används den kritiska diskursanalysen 

för att analysera förhållandet mellan diskursiv praktik och samhällets sociala 

strukturer med fokus på dess utveckling. Det angreppssätt inom den kritiska 

diskursanalysen som används för denna studie bygger främst på Winther Jørgensen 

och Philips (2000) sammanställning av Faircloughs teorier och metoder. Begreppet 

diskurs är ett verktyg för att betrakta och tolka världen och är alltså inte något som 

naturligt existerar i verkligheten. Diskursen skapas i förhållande till 

problemformuleringen för studien för att kunna användas till att beskriva språkets 

inverkan på ett samhällsfenomen (Winther Jørgensen och Philips, 2000:140). Inom 

den kritiska diskursanalysen har diskursen två betydelser: Det är dels hur diskursen 

används i produktion och tolkning av text och genom detta antingen använder 

språket för att förändra eller för att reproducera det rådande. Denna användning av 

diskurs utgör den diskursiva praktiken. Den andra användningen är när substantivet 

diskurs skrivs ut med artikel, exempelvis en diskurs. Detta åsyftar ett “sätt att tala 

som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther Jørgensen 

och Philips, 2000:72) och syftar till olika diskurser som kan skiljas från varandra 

som exempelvis en marknadsliberal diskurs och en marxistisk diskurs.  

 

Inom den kritiska diskursanalysen ses diskursiva praktiker som en form av social 

praktik varigenom texter dels produceras men även konsumeras och tolkas av 

mottagaren (Fairclough 1992, refererad av Winther Jørgensen och Philips, 2000). 
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Sociala praktiker både konstituerar och konstitueras av den diskursiva praktiken. 

Eftersom diskursen utövas inom givna ramar och strukturer kan den användas för 

att reproducera strukturerna eller, med hjälp av att använda språket kreativt som 

verktyg, förändra och omforma strukturen. De diskursiva och sociala praktikerna har 

alltså ett dialektiskt förhållande gentemot varandra. Målet med kritisk diskursanalys 

är att klarlägga hur språket används i en text för att antingen reproducera eller 

omformulera verkligheten och dess rådande strukturer. 

 

Vid diskursanalys är två begrepp centrala: den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen (Winther Jørgensen och Philips, 2000:). Den kommunikativa 

händelsen utgörs av den text som ska analyseras och innefattar ett konkret fall av 

språkbruk. Diskursordningen utgör sedan studiens ramverk och inkluderar det totala 

antalet diskurser som används inom en institution, som exempelvis en kommun eller 

region. Dessa diskurser konkurrerar om utrymmet inom diskursordningen. Den 

kommunikativa händelsen kan antingen reproducera den rådande diskursordningen 

eller användas för att förändra den. Genom användandet av traditionella och 

normativa diskurser för en given diskursordning reproducerar den kommunikativa 

händelsen diskursordningen. Om diskurser från andra diskursordningar inkluderas i 

händelsen uppstår en konflikt om utrymmet och bidrar samtidigt till en 

förändringsprocess av diskursordningen. Diskursordningen har, genom detta 

dialektiska förhållande till kommunikativa händelser, en föränderlig 

karaktär (Winther Jørgensen och Philips, 2000:76). 

 

Eftersom de diskursiva praktikerna, inom det kritiska förhållningssättet, anses 

påverka de övriga sociala dimensionerna bidrar de samtidigt till att även konstituera 

och reproducera ojämlika maktförhållanden som ingår i det sociala. Genom att 

använda språk som underkastar exempelvis vissa sociala grupper eller geografiska 

områden får de sociala effekterna av språkbruket en ideologisk karaktär. Den kritiska 

diskursanalysen har just ett kritiskt förhållningssätt eftersom den används för att 

försöka klarlägga diskursens roll i upprätthållandet av ojämlika maktrelationer med 

förhoppning om att bidra till en social förändring. Denna förändring sker främst i 

kommunikationsprocesserna där språk används, men i längden även i samhället sett 

som helhet (Winther Jørgensen och Philips, 2000:69). 

 

3.3 Faircloughs tredimensionella modell 
 

För att analysera det kvalitativa datamaterialet, som i denna studie består av RUS 

samt dess halvtidsuppföljning, används Faircloughs tredimensionella modell såsom 

den beskrivs av Winther Jørgensen och Philips (2000). Modellen (se Figur 1) kan 

betraktas som en ram vid analys och empirisk forskning om 

kommunikationsprocesser och samhället. Modellens delar består av tre nivåer: text, 

diskursiv praktik samt social praktik. Den sociala praktiken utgör det sammanhang 

som den kommunikativa händelsen är en del av och bildar alltså det yttersta skiktet i 
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modellen medan texten utgör dess kärna. Den diskursiva praktiken förmedlar sedan 

textens relation till den sociala praktiken (Winther Jørgensen och Philips, 2000:75–

76). För att analysera de icke-diskursiva elementen och de sociala konsekvenser som 

den kommunikativa händelsen bidrar med inom den sociala praktiken är enbart 

diskursanalys inte tillräckligt och kräver att andra samhällsteorier inkluderas 

(Winther Jørgensen och Philips, 2000:83 och 90). Analysen av den kommunikativa 

händelsen sker alltså på tre nivåer: textnivån, den diskursiva praktikens nivå samt 

sociala praktikens nivå och nedan redogörs för hur analysen av respektive nivå ser ut 

mer utförligt. 

 

 

Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell 

 

3.3.1 Diskursiva praktikens nivå 
 

Vid analys av textens diskursiva praktiker ligger fokus på att undersöka hur den 

producerats samt hur den kan tolkas av mottagaren. Hur en diskurs uttrycks och 

bygger vidare på tidigare kommunikativa händelser kan förändra dess förhållande 

till diskursordningen. Denna förändringsprocess är ett uttryck för interdiskursivitet, 

som i sig är en form av intertextualitet. Intertextualitet betecknar hur en 

kommunikativ händelse skapas genom dess förhållande till tidigare händelser. Med 

interdiskursivitet menas alltså i vilken grad diskurser bygger vidare på tidigare 

diskurser och på så sätt förändrar utformningen inom, och mellan, olika 

diskursordningar (Winther Jørgensen och Philips, 2000:77–78). En hög grad av 

interdiskursivitet kan bidra till en större samhällelig förändring medan en låg grad 

istället reproducerar den rådande diskursordningen (Winther Jørgensen och Philips, 

2000:87).  



10 
 

 

3.3.2 Textnivå 
  

Inom textnivån ska språkets formella karaktär och uppbyggnad analyseras och detta 

kan göras med hjälp av att undersöka dess modalitet och transitivitet. Det är dessa 

formella drag som sedan konstruerar grunden för de diskursiva praktikerna. 

Modaliteten i en sats belyser graden av säkerhet, eller instämmande, som 

textförfattaren har till påståendet som presenteras (Winther Jørgensen och Philips, 

2000:87–88). Hur diskursen konstruerar de sociala praktikerna, såsom relationer 

och kunskap, påverkas av vilken typ av modalitet som används. En hög grad av 

modalitet, ger sken av att den som producerat texten vill sprida dess budskap som 

sanning.  

 

Transitiviteten analyseras genom att undersöka hur en kommunikativ händelse 

förbinds och förhåller sig till objekt och subjekt. Om händelsen inte skulle förhålla 

sig till något av dessa är det också intressant eftersom det också kan säga något om 

innehållet indirekt. Vid analys av textens transitivitet är målet att klarlägga de 

ideologiska konsekvenserna en händelse kan ha beroende på hur den framställs med 

hjälp av språket (Winther Jørgensen och Philips, 2000:87). Utelämnas agenten och 

händelsen beskrivs i passiv form kan transitiviteten anses vara låg. 

 

En hög grad av modalitet kombinerat med låg grad av transitivitet skapar alltså en 

sats som förmedlas som en objektiv sanning och där utfallet uppkommit som ett 

resultat av någon form av naturlag (Winther Jørgensen och Philips, 2000).  

 

3.3.3 Sociala praktikens nivå 
 

Eftersom den diskursiva praktiken, som tidigare nämnt, ingår i en diskursordning 

ska relationen mellan dessa undersökas och klarläggas inom analysen av den sociala 

praktikens nivå. Här analyseras dels vilka diskurser som får störst utrymme inom 

diskursordningen, om nya utmanande diskurser har inkluderats och eventuellt om 

detta sker på bekostnad av att andra, mer normativa och traditionella, diskurser 

förskjuts. Genom detta går det sedan göra antaganden ifall den diskursiva praktiken 

antingen konstituerar eller konstitueras av diskursordningen. 

 

Även de icke-diskursiva elementen av den sociala praktiken ska här vävas in då dessa 

utgör det sociala sammanhanget för de diskursiva praktikerna. Det är vid analysen av 

dessa icke-diskursiva element som analysen behöver förankras i andra 

samhällsteorier utanför det diskursanalytiska fältet. Jag försöker här hitta likheter, 

eller olikheter, med tidigare studier som gjorts inom ämnet.   
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Vid analys av den sociala praktikens nivå uppnås det centrala målet med kritisk 

diskursanalys genom att belysa relationen mellan språk och den sociala praktiken. 

Vad får valet av språkbruk för sociala konsekvenser, och reproducerar eller 

omformar dessa i sin tur diskursordningen och i förlängningen även den sociala 

praktiken? Marknadsdiskurser har i större utsträckning börjat inkluderas i de 

offentliga institutionernas diskursiva praktiker. Denna utveckling kallar Fairclough 

(1992 1993 1998, refererad av Winther Jørgensen och Philips, 2000:77) för 

marketization of discourse. Att offentliga institutioners diskursordning inkluderar 

diskurser från marknadens diskursordning ger en bild av att samhället i stort 

befinner sig i ett stadie av förändring. De offentliga institutionernas diskursiva 

praktiker är då med och konstituerar denna förändring i och med att språket 

används på ett nytt och kreativt sätt. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Vid analys av datamaterialet för denna studie har jag gjort noggranna 

genomläsningar av dokumenten var för sig. Jag har gått efter den ovan presenterade 

mallen och först undersökt textens formella egenskaper, sedan de diskursiva 

praktikerna och slutligen de sociala praktikerna.  

 

Jag har alltså börjat med att analysera textens egenskaper för att skapa en förståelse 

om hur strukturen som innehållet förhåller sig till. Graden av instämmande i 

påståenden och vem som genomför en handling har här tagit form. Jag har fokuserat 

extra på stycken där stad och landsbygd nämns och sedan undersökt det 

sammanhang som de diskuteras i. Textnivån och den diskursiva praktiken är 

sammanlänkade men själva analysen av dem har separerats (Winther Jørgensen och 

Philips, 2000). 

 

Fokus har under studiens gång legat på beskrivningar av utveckling, och om stad och 

landsbygdsutveckling skiljs åt i hur de framställs. I analysen av den diskursiva- och 

sociala praktikens nivå har jag inkluderat teori och tidigare studier för att på så sätt 

kunna föra analysen framåt i vilka konsekvenser valet av språk kan i ett större 

perspektiv.  

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet redogör för fyra etiska riktlinjer en forskare ska ha i åtanke vid 

behandling av personlig och känslig information. Dessa riktlinjer är 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2015). Denna studie behandlar enbart offentliga dokument från 

myndigheten Länsstyrelsen Västernorrland. Då inga personliga kontakter upprättats 

finns därav inga forskningsetiska konflikter att förhålla sig till gällande det ovan 

nämnda. 

 

3.6 Metoddiskussion 
 

För att uppnå bästa möjliga resultat vid en diskursanalys gäller det att som forskare 

göra sig så främmande som möjligt till det materialet som ska undersökas (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000). Jag som bedriver studien är samtidigt en del av de 

diskurser som ska studeras och har haft detta i åtanke under arbetets gång. I 

diskussionen försöker jag föra en reflexiv diskussion om de resultat jag producerat. 

 

Ett annat dilemma som Winther Jørgensen och Philips (2000) tar upp är 

reflexivitetsproblematiken gällande socialkonstruktivismen. Om jag anser att 

objektiv sanning är omöjlig att uppnå, och att verklighetsbilden skapas genom 

sociala relationer, hur ska jag då förhålla sig till de resultat som produceras? Det går 

också att diskutera om min bild är mer sann än den bilden som jag försöker 

demontera i min analys. Ovanstående dilemma är något som uppstår inom all 

socialkonstruktivistisk forskning. Min roll blir således inte att passivt betrakta, utan 

istället aktivt delta i analysen och framhäva mig själv som subjekt. Dock så försöker 

jag vara medveten om att de resultat som produceras i studien samtidigt avbildar 

något utifrån den sociala verkligheten som jag verkar i. Min tidigare kunskap och 

förståelse i ämnet har säkerligen påverkat studiens resultat. Bland annat genom valet 

av teorier. Om en annan person, från en annan bakgrund skulle utföra en liknande 

studie på samma material skulle slutsatserna eventuellt variera jämfört med det jag 

presenterar i denna rapport. Jag påstår inte heller att mina resultat på något sätt är 

bättre eller mer sanna, men jag försöker förankra mina teser i forskning och teorier 

på ämnet för att skapa en så nyanserad bild av situationen som möjligt. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

4.1 Centrum och periferi 
 

I denna studie benämns centrum synonymt med stad medan periferin utgörs av 

landsbygd för att bättre kunna återkoppla och diskutera runt denna teori. I RUS 

finns ingen tydlig definition på vad som klassificeras som landsbygd. Då 

Länsstyrelsen Västernorrland i ett annat dokument, definierar allt utanför 

Sundsvalls tätort som landsbygd (Länsstyrelsen, 2018) kommer samma definition 

användas även i min studie. Centrum utgör alltså, mer specifikt, Sundsvalls tätort, 

medan allt annat klassificeras som periferi och del av landsbygden. I en större 

kontext skulle hela Västernorrland kunna betraktas som periferi om exempelvis 

Stockholmsregionen betraktas som centrum vilket Eriksson (2008) påvisar.  

 

Centrum och periferi utgör varandras motsatser, enligt Botterill et al (2000). Dess 

skillnader har en rumslig karaktär och präglas av att de tilldelas olika egenskaper. 

Ojämlikheten mellan centrum och periferi tar sig uttryck i både sociala och 

ekonomiska termer. Avståndet till större marknader ger periferin sämre 

förutsättningar av lokaliseringsmöjligheter för företag i ett samhälle som präglas av 

marknadslogik och närhet till marknader och människor. I och med en ökande 

konkurrens får periferin ta vara på sina unika förutsättningar och exempelvis 

använda sig av turismnäringen för vidare försörjning. Botterill et al (2000) har gjort 

följande klassifikation för att känneteckna karaktärsdragen hos centrum och periferi 

som motsatser (Tabell 1): 

 

Tabell 1: Karaktärsdrag centrum-periferi (Källa: Botterill et al 2000) 

Centrum: Periferi: 

Präglas av ekonomisk utveckling och 
varierad marknad 

Ekonomisk tillbakagång och beroende 
av traditionella industrier och näringar 

Urban karaktär med 
befolkningstillväxt  

Rurala områden, 
befolkningsminskning, utflyttning 

Centrum för innovation och kreativa 
lösningar 

Bristande informationsflöden och 
förlitar sig på importerad teknologi 

Närhet till beslut av ekonomisk, 
politisk och social karaktär 

Distans till beslutsfattare 

Bra infrastruktur Dålig infrastruktur 

 

Eriksson (2008) undersöker hur Norrland reproduceras som periferi i nyhetsartiklar 

publicerade i en av de största svenska dagstidningarna, baserad i Stockholm. 

Norrland framställs enligt Erikssons undersökning som ett problemområde präglat 

av arbetslöshet och beroende av bidrag på bekostnad av Stockholm. Normen är att 
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den urbana livsstilen betraktas som progressiv och modern medan de mer rurala 

områdena ses omfatta mer traditionella värderingar. 

 

Representationerna som uppstår i nyhetsartiklarna har en politisk karaktär som får 

konsekvenser för de som identifierar sig som norrlänningar. Dessa representationer 

av Norrland bidrar till att reproducera problemen i inlandsområden vilket 

exempelvis också kan leda till att unga fortsätter flytta till städer (Eriksson, 2008). 

Här sätts centrum och periferi i en annan kontext som speglar förhållandet på 

nationell nivå. Vidare menar Eriksson (2008) att dikotomin mellan centrum och 

periferi bör dekonstrueras då den ofta hänger samman med en maktordning 

geografiska platser emellan.  

 

4.2 Nyliberalismens rum 
 

Peck och Tickell (2002) har i sin artikel Neoliberalizing Space etablerat en mall för 

att särskilja de destruktiva från de kreativa stunderna i den nyliberala historiska 

utvecklingen. De menar att de skett ett skifte på övergripande nivå och påvisar hur 

nyliberalismen har anpassat sig och omformats efter de ekonomiska kriserna som 

uppstått genom historien. De olika distinktionerna hos nyliberalismen kallar Peck 

och Tickell (2002) för ”roll-back” och ”roll-out”. ”Roll-back” nyliberalismen är främst 

det tidiga skedet under 70- och 80-talet när ideologin växte fram och började 

användas storskaligt i politiken. Det främsta fokuset inom ”roll-back” nyliberalismen 

var att avreglera statens roll och införa marknadsprinciper.  

 

Skiftet till ”roll-out” nyliberalism uppstod vid den ekonomiska krisen på 90-talet. 

Detta innefattar en rad olika svar på misstagen som det tidigare skedet bidrog till. 

Nyliberalismens förmåga att anpassa sig till sina misstag representerar dels dess 

svaghet men även hur den i en större omfattning fördjupas och görs intensivare. 

Även denna nyare form av nyliberalism har bidragit till en ökad rumslig ojämn 

utveckling vilket har lett till både utmaningar och möjligheter för det nyliberala 

projektet. Det som Peck och Tickell (2002) menar är styrkan med nyliberalismen är 

dess förmåga att kapitalisera på sådana krisartade situationer. Nyliberalismen 

favoriserar rörlighet framför stabilitet och kortvariga strategier framför långsiktigt 

lönsamma.  

 

Nyliberalismen verkar genomsyra det mesta i dagsläget (Peck och Tickell, 2002) och 

kan därav även tänkas påverka det svenska regionala utvecklingsarbetet. Vid analys 

av nyliberala idéer måste dock finnas i åtanke att nyliberalismen inte kan reduceras 

till ett internt karaktärsdrag hos den aktör som driver denna utveckling framåt. Det 

finns även en press utifrån som måste tas i beaktning (ibid.). Konkurrens mellan 

geografiska platser kan inte heller den reduceras som en produkt av nyliberalismen. 

Dock har den starka framväxten av nyliberalismen haft en bidragande roll i att 
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stärka, utvidga och normalisera dessa tendenser till hur städer utvecklas. Det 

handlar bland annat om att det nyliberala projektet förespråkar en stadsutveckling i 

riktning mot att tillväxt alltid ska komma i första hand. Även att städernas politik ska 

efterlikna marknadens logik om konkurrens. 

 

Marknadsliberalismen beskriver de ekonomiska praktikerna inom nyliberalismen. 

Nyliberalismen är alltså den övergripande ideologin medan jag klassificerar den 

marknadsliberala diskursen som en del av detta synsätt. 

 

4.3 Urban norm och täta städer för tillväxt 
 

Det är genom nyliberalismen som konkurrensen mellan städer och den urbana 

normen fått fäste i västvärlden. Florida skriver i sin bok The rise of the creative class 

(2002) att ekonomin de senaste decennierna genomgått en omfattande 

omstrukturering. Den ekonomiska tillväxten drivs till stor del av kreativa yrken 

under 2000-talet. För att regioner ska lyckas växa, och i utsträckningen konkurrera 

med andra regioner, gäller det att attrahera den kreativa klassen. Framväxten av den 

kreativa klassen innefattar yrken som exempelvis designers, forskare och arkitekter i 

vilka kreativiteten är det dominerande verktyget i deras arbete. Eftersom Florida 

menar att kreativiteten är nyckeln till den ekonomiska tillväxten blir den kreativa 

klassens inflytande dominerande i samhället.  

 

Med tanke på kreativitetens betydelse för samhällens tillväxt försöker många städer 

och kommuner att stimulera detta på olika sätt. För den ekonomiska tillväxten 

menar Florida (2002) att tre faktorer är grundläggande: teknologi, tolerans och 

talang. För att en plats ska kunna attrahera människor i den kreativa klassen måste 

den innefatta och stimulera alla tre av dessa faktorer. Regioner som inte lyckas 

tillhandahålla dessa grundläggande förutsättningar, och på så sätt kunna attrahera 

kreativa människor som kan bidra med ekonomisk tillväxt, kommer istället att ha en 

negativ utveckling. 

 

Florida påpekar att det finns ett samband mellan talang och teknologi, samt 

koncentrationen av kreativa och välutbildade människor. På platser som präglas av 

innovation och högteknologiska näringar finns också en hög koncentration av 

människor som tillhör den kreativa klassen. Resultaten från Floridas undersökning 

visade på att det fanns ett samband mellan dessa faktorer och det starkaste 

sambandet fanns mellan talang, alltså antalet individer med högskoleexamen, och 

den kreativa klassen. Med detta som utgångspunkt argumenterar han att det kreativa 

kapitalet alltså fyller en viktig funktion i den regionala tillväxten eftersom det 

kreativa kapitalet också ofta är en förutsättning för innovation och högteknologiska 

näringar.  
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Kreativa människor, menar Florida (2002), trivs på platser som präglas av tolerans 

och öppenhet. Mångfalden på en plats skapar bättre förutsättningar till att attrahera 

kreativa människor och på så sätt skapa en yta för att nya idéer ska ha möjlighet att 

växa. Även Jacobs (1961) påpekade stadens roll för att attrahera kreativitet i längden 

även gynnar den ekonomiska tillväxten och att mångfalden av människor och företag 

var en bidragande faktor till denna tillväxt. Toleransens betydelse poängteras i och 

med att platser sällan växer med höga födelsetal, utan snarare att människors 

migrationsmönster och invandring är den största faktorn. Att vara öppen för nya 

kulturer är alltså en förutsättning för att attrahera kreativa människor.  Viktigt att ha 

i åtanke är att Floridas (2002) teorier är framtagna ur ett amerikanskt perspektiv och 

genom sina index har han undersökt och fått tydligast resultat i städer med över en 

miljon invånare. 

 

Ett områdes utmaningar för att nå ekonomisk tillväxt är att attrahera företag, som i 

sin tur skapar jobb till invånarna. Utöver att attrahera företag gäller det också att få 

dem att stanna kvar. I fallet att attrahera företag konkurrerar städer mellan 

varandra. Ett områdes fördelar över andra områden bestäms av människorna. 

Städers framgång växer fram genom att vara en attraktiv plats där innovativa och 

framgångsrika människor kan konsumera. För att anpassa sig till den nya 

kunskapsekonomin menar Florida (2002) att satsningar bör göras inom utbildning. 

Genom utbildning får människor ett bredare socialt kapital som sedan skapar 

förutsättningar för att vara med och driva den ekonomiska tillväxten med kreativitet. 

Geografiska områden som har haft svårt att anpassa sig till den nya 

kunskapsekonomin har minskande tillväxt. 

 

Eriksson et al (2014) påpekar dock att den modell som Florida (2002) presenterar 

inte är så oproblematisk som den framställs. I en svensk kontext har faktorer som 

mångfald och kreativt kapital en mindre inverkan på regioners prestationsförmåga. 

En variabel som visade sig ha positiva effekter i deras analys är dock den ekonomiska 

integrationen och regionens förmåga att ta tillvara på denna. Med detta åsyftas att 

inkludera utrikesfödda på arbetsmarknaden. Eriksson et al (2014) menar att denna 

typ av integration i längden även kan resultera i andra värdefulla bieffekter för 

regionerna. Vidare menar de att regionerna bör utvärdera deras unika situation och 

fundera över vad utveckling kan innebära för dem innan de startar det storskaliga 

regionala utvecklingsarbete (Eriksson et al, 2014). 

 

4.4 Urbant entreprenörskap och ojämn geografisk 

utveckling 
 

Harvey skriver om övergången från storskalig planering till urbant entreprenörskap. 

Om övergången från en rationell storskalig planering ska övergå i någon form av 
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marknadslogik kommer konkurrensen att få ett större utrymme. I idealbilden av 

detta verkar det urbana entreprenörskapen inom ett plussummespel där flera 

aktörer, som exempelvis regioner eller kommuner, kan bli vinnare i kampen om 

tillväxt. Dock så är risken övervägande att ramen istället kommer att utgöras av ett 

nollsummespel (Harvey, 1989), vilket innebär att ifall något område ska få positiv 

tillväxt måste något annat område minska. Det urbana entreprenörskapet är en del 

av den nyliberala kapitalismen i vilken det centrala målet är att främja affärsklimat 

och konkurrens (Harvey, 2006). Detta kan ställas i relation till den storskaliga och 

rationella planeringen vars fokus är att bygga upp en välfärd för alla medborgare. 

Makthavarnas roll i den nyliberala staten är att bistå affärsklimatet med bland annat 

infrastruktur som i sin tur ska bidra till den ekonomiska tillväxten. 

 

Studier av urbanisering, påpekar Harvey (1989), kan inte åtskiljas från dess 

förhållande till samhällsförändringar och ekonomisk utveckling. Städer ska inte 

betraktas som objektiva ting i studien av denna urbaniseringsprocess utan istället 

som en drivande aktör. Idag råder någon form av konsensus att städer som anpassar 

sig till ett entreprenörsmässigt förhållningssätt utvinner positiva fördelar gällande 

ekonomisk utveckling. Genom att göra urbana miljöer attraktiva främjas den 

kapitalistiska utvecklingen. 

 

En viktig skillnad mellan rationell planering och det urbana entreprenörskapet är att 

det senare fokuserar på en specifik plats snarare än hela regionens ekonomi. Det blir 

en form av platsbygge (Harvey, 1989) i vilken platsmarknadsföring och 

tillväxtstrategier ser olika ut beroende på vems perspektiv det betraktas ur. 

Offentliga institutioner och kommuner har inte det vinstdrivande perspektivet i 

samma utsträckning som företag och byggherrar (Harvey 1989:112). 

 

Harveys (1989) idéer om urbant entreprenörskap och spekulativa platsbyggen är 

alltså inte ett resultat av ett lokalt politiskt ställningstagande utan speglar istället 

konkurrens mellan områden, och främst städer. Denna konkurrens mellan 

geografiska områden är en av marknadens logiker inom nyliberalismen (Peck och 

Tickell, 2002). 

 

Bristen på möjligheter, en långtgående tillbakagång gällande ekonomisk utveckling 

och en upplevd försummelse bidrar till en ökad populism i eftersläpande geografiska 

områden. Populismen tenderar att leda till mindre ekonomisk stabilitet och att de 

politiska besluten får en sämre verkningskraft. Dessa områden tenderar också att 

revoltera mot de faktorer som den senaste tiden bidragit med ekonomisk tillväxt, 

såsom öppna marknader och ekonomisk integration. Om inget görs för att motverka 

de ökande klyftorna riskerar problemen att öka vilket kommer att påverka både 

sociala, ekonomiska och politiska relationer negativt (Rodríguez-Pose, 2018). Att 

satsa på städer och vidare urbanisering menar Rodríguez-Pose (2018) också är 

riskfyllt eftersom urbanisering utan efterföljande ekonomisk tillväxt blir allt 
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vanligare. Satsningar på städer som tillväxtpooler ökar de geografiska klyftorna 

vilket i sin tur alltså kan leda till ökad populism. 

 

Rodríguez-Pose (2018) föreslår att specifika och bättre utvecklingsstrategier för 

eftersläpande områden bör arbetas fram för att stävja den nedåtgående utvecklingen. 

För att maximera potentialen i utvecklingsområden bör de specifika 

förutsättningarna för platsen och människorna som bor där tas tillvara på. Detta 

skulle ge de lokala aktörerna de verktyg de behöver för att själva kunna ta kontroll 

över deras egen framtid.  
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5 BAKGRUND/RUMSLIG KONTEXT 
 

5.1 Västernorrland 
 

Västernorrlands län är lokaliserat i Norrland och innefattar sju kommuner: 

Kramfors, Timrå, Sollefteå, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Ånge. Som 

tidigare nämnt präglas de olika kommunerna av varierande förutsättningar. Många 

av landsbygdskommunerna, som Kramfors, Sollefteå och Ånge har haft en negativ 

befolkningsutveckling under en längre tid. Sundsvall är den kommun i länet som haft 

den mest positiva utvecklingen (SCB, 2018). Av kommunernas tätorter är det endast 

Sundsvall och Örnsköldsvik som har ett invånarantal över 25 000 (ibid.) 

 

Området Höga kusten sträcker sig över Örnsköldsvik-, Kramfors- och Härnösands 

kommun i Västernorrlands län nordöstra del och karakteriseras av en vacker 

kustmiljö med branta stränder påverkade av den senaste inlandsisen. Inlandsisen 

medförde också en dramatisk landhöjning på ungefär 294 meter de senaste 10 500 

åren och har genom det också bidragit till områdets namn. Höga kusten blev år 2000 

klassificerat som världsarv av UNESCO. Med världsarv åsyftas en plats som haft stor 

inverkan i historien. Området är även en viktig källa för geologisk forskning. 

Världsarvet utvidgades år 2006 till att också innefatta Kvarkens skärgård på den 

finska sidan av Bottenvikenviken (UNESCO, 2018) 

 

5.2 Västernorrland RUS 
 

Länsstyrelsen Västernorrland hade det regionala utvecklingsansvaret under tiden då 

den aktuella RUS arbetades fram och fastställdes. År 2017 övertog Landstinget [Idag 

Region Västernorrland] ansvaret och framtida regionala utvecklingsstrategier 

kommer således att initieras av en ny aktör.  

 

Det regionala utvecklingsarbetet samverkar med utvecklingsarbete på nationell och 

internationell nivå. På europeisk nivå finns EU2020-strategin som fungerar 

vägledande i att sätta upp mål för hållbar och smart tillväxt i EU:s regioner. Dess 

prioriterade områden fokuserar på utbildning, forskning, minimera fattigdom, 

sysselsättning och miljö och energi (Europeiska kommissionen, 2018). Dessa 

prioriteringar fungerar som ett ramverk för de europeiska ländernas regionala 

arbeten. På nationell nivå har Sverige utformat Nationell strategi för regional 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (Regeringskansliet, 2015). 

 

RUS spelar även en viktig roll i form av att den ska fungera vägledande för framtida 

planering på lokal nivå och strategierna för hållbar tillväxt ska implementeras i de 
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kommunala översiktsplanerna. Eftersom RUS ska verka så pass omfattande arbetas 

den fram i bred samverkan tillsammans med bland annat kommunerna inom 

regionen, kringliggande regioner och representanter från näringslivet (Länsstyrelsen, 

2011). 

 

I RUS går det att återfinna fyra stycken fokusområden för att förverkliga 

målsättningen om en hållbar tillväxt. Dessa utgörs av drivkraften hos människan, 

kompentensen, innovationsförmågan samt tillgänglighet och infrastruktur. 

Halvtidsuppföljningen (Länsstyrelsen, 2017) har sedan som syfte att följa upp det 

gånga arbetet inom dessa fokusområden för att belysa hur regionen ligger till för att 

uppnå målen.  
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6 DISKURSANALYS 
 

Detta kapitel utgör den empiriska analysen av RUS och halvtidsuppföljningen med 

hjälp av Faircloughs tredimensionella modell. Eftersom den kritiska diskursanalysen 

enligt Fairclough bör ske på tre nivåer är avsnittet för respektive dokument indelat i 

tre huvudsakliga subkategorier, en för varje nivå. Först undersöks textens formella 

egenskaper under kategorin textnivån. Under den diskursiva praktikens nivå 

undersöks vilken roll diskurserna har i textens produktion och konsumtion. Även hur 

dessa strider om utrymmet i diskursordningen försöker klargöras under detta steg. 

Under den sociala praktikens nivå försöker analysen reda ut bland annat vilka 

konsekvenser den diskursiva praktiken får i samhället samt hur den sociala 

praktiken påverkat produktionen av texten  

 

6.1 Diskursanalys av RUS 
 

6.1.1 Textnivån / Textens egenskaper 
 

I RUS separeras inte stad och landsbygd i någon särskild omfattning. De aktörer som 

ska verka för genomförandefasen av målbilden är inte heller något som presenteras i 

RUS. Istället hänvisas till olika sektorsprogram, för respektive utvecklingsområde. 

Istället för att synliggöra aktörerna stad och land återfinns en stark och 

genomgående ”vi-känsla” om hur regionen ska närma sig problemen för vidare 

utveckling och tillväxt. Bristen av subjekt, alltså ansvariga aktörer, för 

genomförandefasen bidrar till att transitiviteten i texten kan anses vara låg. Genom 

exemplen nedan synliggörs detta fenomen: 

 

”Vi har på kort tid gått från ett kollektivt till ett mer individualiserat  
beteende.” (Länsstyrelsen, 2011:7) 

 

”Vi måste alla bidra till en positiv utveckling och skapa förutsättningar för 
riskhantering och anpassning till de förändringar som sker samt att se att 
hot även kan innebära möjligheter till  utveckling och affärer.” 
(Länsstyrelsen, 2011:7)  

 

Modaliteten, alltså graden av instämmande till påståenden som presenteras av RUS, 

anser jag är hög. Detta eftersom marknadslösningar anses vara nyckeln till regionens 

framtida tillväxt, genom att främja kreativitet redan i unga åldrar stimuleras de 

ungas entreprenörsanda. De påståenden som läggs fram problematiseras inte utan 

uppfattas istället som den enda rimliga utvägen. Nedan presenteras två citat som har 

en hög grad av instämmande till det påstående som förmedlas: 
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”Det är därtill väl känt att innovat ionsprocesser går snabbare i regioner med 
ett väl utvecklat socialt kapital.” (Länsstyrelsen, 2011:10 –11) 

 

”För kvinnor och män som bor i länet är kultur - och naturmiljön viktig och 
en källa till rekreation och kunskap om det förflutna.” (Länsstyrelsen, 
2011:26) 

 

Eftersom landsbygdens utmaningar och problem inte direkt synliggörs tillskrivs den 

heller inte några beskrivande adjektiv, varken positiva eller negativa. Landsbygden 

får generellt sett en neutral karaktär i RUS. Staden framställs dock som tillväxtmotor 

i ett marknadsorienterat samhälle där fokus ligger på täthet i vilken fördelar med 

innovation och kluster kan återfinnas. Med kluster åsyftas ”en samling geografiskt 

och/eller på annat sätt koncentrerade företag och organisationer som arbetar för en 

gemensam vision, tillsammans och med andra aktörer” (Länsstyrelsen, 2011:43). 

Begreppet innovation definieras i RUS som en idé i ett tidigt stadie som drivs till att 

bli efterfrågad på marknaden för att kunna skapa ekonomiska vinster och mervärde 

(Länsstyrelsen, 2011). 

 

De delar av RUS som eventuellt kan anses framhäva de positiva aspekterna av 

landsbygden uttrycks indirekt genom de satsningarna på turism inom den 

tätortsnära landsbygden, och främst inom Höga kusten-området. Bilden som målas 

upp av landsbygden i denna kontext tolkar jag som stadsnära rekreationsmöjligheter 

för invånare i städer och turister, även om det kan gynna lokala företag på platsen. 

RUS uttrycker en vilja av att förstärka infrastruktur för att underlätta resande till 

turistmål och presenterar även i en karta prioriterade områden för den framtida 

besöksnäringen. Regionens västra delar utpekas i kartan och tilldelas en 

samverkande roll i denna destinationsutveckling och har alltså inte samma prioritet 

som kustområdet. Satsningar på att förbättra områden utanför tätorter behöver 

inom denna logik kunna motiveras med dels ekonomiska fördelar, och dels med att 

även stadsbor ska kunna ta del av naturen.  

 

När det pratas om länets låga utbildningsnivåer och att dessa är som störst utanför 

de klassiska tätorterna omformuleras satsningarna och prioriteringar till en 

frågeställning som citatet nedan belyser. Istället för en offensiv vision som övriga 

strategimål har riktat in sig på är modaliteten i de nedan presenterade frågorna, som 

kan tänkas beröra landsbygdsutveckling, svag.  

 

”Läge för utbildningsstimulanser och mer decentrala utbildningar? Vilken 
roll har de lokala skolorna?” (Länsstyrelsen, 2011:34)  
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6.1.2 Diskursiva praktikens nivå 
 

I RUS framhävs en vilja till att förändra det nuvarande och anpassa sig till den 

allmänna trenden om utveckling mot ett kunskapssamhälle. Detta innebär att 

ekonomin omstruktureras till att satsningar på kunskap, innovation och tjänster 

prioriteras framför att öka de befintliga företagens nuvarande produktion i likhet 

med Floridas (2002) idéer om kreativa näringar Även en omläggning till den 

internationella marknaden uttrycks i RUS, och främst mot marknaden inom EU.  

 

Nedanstående citat belyser den rådande förändringen och att lösningen antas bero 

på regionens egenstyrda anpassningsförmåga. Att bättre anpassa sig till den globala 

ekonomin, med urbanisering som följd och norm, utan att kritiskt reflektera över 

dess effekter kan tyda på att citatet reproducerar en marknadsliberal diskurs. 

Problem som urbanisering kan medföra tas inte i beaktning i RUS. De negativa 

effekterna i städerna kan ta uttryck i form av bostadsbrist och höga hyror. Eftersom 

de okritiskt framhåller urbaniseringen som norm kan det dock tolkas som att det ses 

som en positiv effekt och synonymt med tillväxt. Jag gör denna tolkning utifrån det 

Peck och Tickell (2002) skriver om nyliberalismens förmåga att kapitalisera på 

krisartade situationer och dess föränderliga karaktär. Eventuellt baksidor med 

urbaniseringen om att staden växer genom att landsbygden minskar i en form av 

nollsummespel (Harvey, 1989) problematiseras inte heller i RUS. Enligt Florida 

(2002) växer inte städer som ett resultat av höga födelsetal utan tillväxten har sin 

grund i migration och med avseende på detta försöker man uppmuntra aktörer på 

platser till att sträva efter att vara toleranta och öppna för mångfald. Detta i syfte till 

att locka till sig kreativa människor som kan bidra till tillväxten. RUS lägger stort 

fokus på tolerans och mångfald för att kunna attrahera inflyttare. 

 

“Hur länet lyckas utifrån sina givna förutsättningar beror på vår 
anpassningsförmåga, vår kapacitet att se möjligheter i det nya och hur vi 
kan samverka i gamla och nya kombinationer.” (Länsstyrelsen 2011:7)  

 

I citatet nedan utgör medborgarna en del av ett ”bra kundunderlag”. Detta betraktar 

jag som en omskrivning, utifrån en marknadsliberal diskurs, där medborgare istället 

betraktas som potentiella kunder. Här kommer också ekonomiska incitament in i 

bilden av hur den sociala hållbarheten ska uppnås. Det räcker inte med att enbart 

hjälpa människor, som mer välfärdsorienterade diskurser skulle förorda, utan för att 

få entreprenörer att engagera sig i denna fråga krävs möjligtvis att det finns 

monetära fördelar. Detta är även ett exempel på hur den marknadsliberala diskursen 

börjat kolonisera offentliga institutioner, såsom vård och välfärd, som tidigare 

präglats av en välfärdsdiskurs. Exemplet utgör alltså vad Fairclough (refererad av 

Winther Jørgensen och Philips, 2000) skulle kalla marketization of discourse. 

Fenomenet belyser även kampen om utrymme mellan olika diskurser inom 

diskursordningen som strider om att få ta plats i det offentliga rummet och sätta 

prägel på samhällets utveckling. 
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“Det finns exempelvis bra kundunderlag för innovationer och företagande 
inom både sektorn för förebyggande och främjande folkhälsoinsatser samt 
inom vård- och omsorgssektorn.” (Länsstyrelsen 2011:16)  

 

Citatet nedan präglas av en vilja till förändring mot ett modernt samhälle där 

kreativa näringar ska berika det traditionella för att utvidga tillväxten. Detta går i 

linje med Floridas (2002) teorier om att kreativa näringar och medlemmar ur den 

kreativa klassen driver den ekonomiska tillväxten framåt. Huruvida den regionala 

tillväxten lyckas är beroende av regionens förmåga till anpassning, vilket som 

tidigare nämnts reproducerar en form av marknadsliberal diskurs i ständig 

förändring (Peck och Tickell, 2002) efter marknadens tillgång och efterfrågan.  

 

“Ett annat viktigt område är besöksnäringen och de kreativa näringarna 
inom design, konst och kultur som en framtidsinriktad del av den 
tjänstenäring som förväntas växa och berika det ”traditionella” 
näringslivet.” (Länsstyrelsen 2011:16)  

 

Även om landsbygdsperspektivet inte uttrycks direkt så skrivs det om förhoppningar 

till en regionförstoring i citatet som presenteras nedan. Med en målbild till att satsa 

på infrastruktur för att skapa kopplingar mellan kommuner och övriga regioner i 

syfte att stärka konkurrenskraften. Även satsningar på IT-lösningar och bredband 

vill RUS förmedla då dessa främjar företagsamhet och möjliggör boende i hela länet.   

 

”Vidare krävs att vi når en funktionell och hållbar regionförstoring mellan 
och inom länets kommuner och angränsande län samt till  den nationella och 
internationella arenan.” (Länsstyrelsen ,  2011:17) 

 

Genom att fokus för Västernorrlands framtid verkar återfinnas hos 

marknadslösningar i RUS riskerar helhetsperspektivet i den hållbara utvecklingens 

alla delar att gå förlorad. Detta tolkar jag utifrån det Peck och Tickell (2002) skriver 

om nyliberalismens princip om tillväxt i första hand. Den sociala hållbarheten är 

målet medan de ekonomiska aspekterna utgör medlen för att nå dit och de 

ekologiska utgör hållbarhetsperspektivets ramar. Marknadsdiskursen präglas av att 

det ska finnas ekonomiska incitament för att en åtgärd ska vara värd att genomföra. 

Detta märks av i RUS genom att hälsoåtgärder och förebyggande arbete får en 

dominerande ekonomisk karaktär och de sociala konsekvenserna då kommer som en 

bonus.  

 

De sociala och miljömässiga perspektiven betraktas som “ingångar till nya 

affärsmöjligheter” (Länsstyrelsen 2011:15). Detta är också ett tecken på hur det 

miljömässiga och sociala ansvaret delegeras till marknadens aktörer som i sig är bra 
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på att finna nya situationer att kapitalisera på (Peck och Tickell, 2002). En 

marknadsliberal diskurs anser jag ligga till grund för ett sådant påstående. Det är 

förståeligt att även företag måste ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Det framgår 

inte direkt i RUS hur helhetsperspektivet ska kunna följas upp, istället kan det tolkas 

som att det bygger på företagens goda tro till att fullfölja sitt ansvar. Eftersom företag 

och entreprenörer ständigt jagar tillväxt och ekonomiska incitament för att 

genomföra satsningar riskerar det sociala perspektivet att underprioriteras till fördel 

för det ekonomiska. Detta kan i sig göra att helhetsperspektivet fallerar om inte de 

ekonomiska incitamenten är tillräckligt gynnsamma. 

 

6.1.3 Sociala praktikens nivå 
 

Det regionala tillväxtarbetet har en rad sociala praktiker att förhålla sig till när det 

kommer till produktionen av strategier. Dessa premisser är sedan något som 

påverkar hur den diskursiva praktiken utformas. Arbetet med RUS har inkluderat 

kommunerna och representanter från näringslivet och kan därmed tänkas ha haft 

många skilda åsikter och målsättningar representerade i arbetsprocessen. 

Näringslivet och offentliga intuitioner har olika incitament att förhålla sig till för att 

nå målen som presentas i RUS även om deras gemensamma vision är enhetlig.  

 

I RUS jämförs de visioner och mål som sätts upp för regionen mot EU 2020-

strategin. Detta ger bilden av att ha påverkat produktionen av de diskursiva 

praktikerna i RUS eftersom målbilden i RUS jämförs (Länsstyrelsen, 2011) med de 

europeiska målen ur EU2020-strategin. Ett påstående som även stärks av att RUS 

ska fungera vägledande vid ansökningar till strukturfonder som tillhandahålls av EU 

(Länsstyrelsen, 2011), och då måste förhålla sig till deras riktlinjer.  

 

Då den marknadsliberala diskursen kan betraktas som den dominerande diskursen i 

RUS är interdiskursiviteten låg. Detta eftersom få utmanande och nya diskurser 

inkluderas. Det finns dock tecken på en önskan om att hela länet ska leva. Att 

satsningar ska göras för att stärka infrastruktur och att utbyggnad av bredbandsnät 

kan möjliggöra boende och företagande i större utsträckning runt om i länet. Denna 

önskan om att hela länet ska leva och regionförstoringen kan anses vara en motsats 

till marknadsdiskursen, där närhet till marknad och människor är ett centralt tema. 

Denna utmanande diskurs ges dock inte samma utrymme. 

 

RUS belyser utgångsläget i regionen med dess problembild men eftersträvar 

samtidigt en omskrivning till att problemen ska betraktas som utmaningar och 

möjligheter (Länsstyrelsen, 2011). Detta är något som Wadstein (2015) också 

identifierade i studien av Västerbottens regionala utvecklingsstrategi. Hon menar att 

detta kan innebära att problemen inte tas på tillräckligt stort allvar eftersom att 

lösningarna som krävs för att ta sig an problemet inte existerar i dagsläget. Samtidigt 
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går det att tolka det som att landsbygden tillskrivs en form av utvecklingspotential. 

Att denna beskrivning kan tolkas på två helt skilda sätt kan omskrivningen av 

problem till möjligheter både reproducera eller konstituera ett urbant 

tolkningsföreträde.  

 

Jag tycker att det finns likheter mellan Floridas teorier om tillväxt och RUS. RUS 

belyser teman som innovation, kreativitet och tolerans vilket Florida (2002) menar 

är nyckeln till framtida tillväxt i städer. Den inriktning och logik som implementeras 

i strategier för tillväxt kommer att få konsekvenser i vilka prioriteringar det 

fokuseras på. Marknadsdiskursen kommer att göra avtryck, bland annat i hur pengar 

fördelas och vilka incitament krävs för att uppnå den hållbara tillväxten i ett 

helhetsperspektiv. Detta synliggörs av Wadstein (2015) som påpekar att det sociala 

hållbarhetsperspektivet i sig inte är tillräckligt utan att det behöver följas upp med 

ekonomiska incitament. 

 

6.2 Diskursanalys av halvtidsuppföljning 
 

6.2.1 Textnivån / Textens egenskaper 
 

I halvtidsuppföljningen tilldelas landsbygden positiva adjektiv gällande visionen om 

människan som drivkraft och målsättningen uttrycks vara att eftersträva en 

bärkraftig landsbygd som nedanstående citat påvisar. Detta citat hänvisar till att 

skapa förutsättningar för hållbarhetsarbetet och dess centrala roll inom 

utvecklingsarbetet.  

 

” (…) ökad tillgänglighet i samhället genom alternativa 
transportmöjligheter, samt tryggandet av en levande och bärkraftig 
landsbygd för framtidens livsmedelsförsörjning.” (Länsstyrelsen, 2017:43)  

 

Citatet nedan kan tolkas som att den statliga servicen i glesbygd har försämrats av sig 

själv samt att det inte finns någon orsak till varför jobben minskat. Det är ett tecken 

på låg transitivitet när händelser skrivs ut i passiv form och att agenten utelämnas.  

 

”Statlig service har försämrats i landets glesbygdskommuner mellan 2005 
och 2014. I Västernorrland försvann över 1 200 statliga arbeten under 
perioden, men med stora inomregionala skillnader. I alla länets kommuner, 
utom i Sundsvall som hade en ökning på två procent, minskade de statliga 
jobben” (Länsstyrelsen, 2017:80)  
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Modaliteten är relativt hög även i halvtidsuppföljningen. I nedanstående citat 

redogörs för regionens synergieffekter av att Sundsvall skulle växa. Påstående som 

förmedlas är utformat som en sanning.   

 

”Regionen har allt att vinna på att framförallt Sundsvall blir större och mer 
kunskapsintensivt genom tillgången till högre utbildning.”  (Länsstyrelsen 
2017:50) 

 

Det beskrivs som att regionen har ”allt att vinna” på en specifik stad växer. Det finns 

kanske också en viss sanning i det, men i åtanke bör även finnas att kampen om 

tillväxt eventuellt inte är ett plussummespel (Harvey, 1989) där det finns möjlighet 

för flera aktörer att skapa tillväxt. Det beskrivs inte i halvtiduppföljningen hur övriga 

mer glesa områden kan vinna på att Sundsvall växer, utan förväntas spridas och 

tolkas som en sanning.  

 

6.2.2 Diskursiva praktikens nivå 
 

Interdiskursiviteten i halvtidsuppföljningen tycker jag är låg då marknadsdiskursen 

fortfarande är den dominerande. Framtiden förväntas ligga i marknadslösningar som 

citatet i föregående kapitel belyser i och med att den statliga servicen försämrats och 

många statliga jobb försvunnit i landsbygdsområden.  

 

Det finns inga direkta utskrivningar på att medborgare betraktas som kunder i 

halvtidsuppföljningen. När det skrivs om traditionella välfärdsområden såsom skola 

och vård handlar det främst om att belysa kompetensförsörjning för att hålla en god 

kvalité. Marknadsdiskursens kolonisering av offentliga institutioner (Fairclough, 

refererad av Winther Jørgensen och Philips, 2000) blir inte direkt påtaglig här. 

 

Som nämnts i föregående kapitel tar halvtidsuppföljningen (Länsstyrelsen, 2017) 

upp att en stor andel av de statliga jobben försvunnit från glesbygdskommunerna i 

regionen. Det problematiseras vilka signaler detta kan sända till entreprenörer som 

söker platser att etablera sig på. Centraliseringen av offentliga jobb kan anses vara en 

indikator på att platser som aktörer lämnar inte är tillräckligt attraktiva.   

 

Halvtidsuppföljningen refererar till ett projekt utfört av Örnsköldsvik kommun för 

att stärka förutsättningarna för medborgare att bo och verka även i landsbygden 

(Länsstyrelsen, 2017). Målet är att stärka landsbygdens utvecklingsmöjligheter 

genom bland annat serviceorter och närarbetsplatser. Närarbetsplatserna gör det 

möjligt för boende på landsbygd att ha ett arbete i staden genom att kombinera detta 

med att möjligheten att arbeta i närheten av sin hemort vissa dagar i veckan på en 
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närarbetsplats. Ett initiativ som gör det mindre påtagligt att pendla längre sträckor 

till sitt arbete. Detta projekt sänder signaler om att det finns möjligheter att träda ut 

från den urbana normen och kunna leva och bosätta sig efter sina egna preferenser. 

Detta sänder positiva signaler och kan, enligt halvtidsuppföljningen (Länsstyrelsen, 

2017), bidra med en attitydförändring till bilden av landsbygden.  

 

Halvtidsuppföljningen (Länsstyrelsen, 2017) uttrycker inte direkt någon 

problematisering av dikotomin mellan stad och landsbygd som teorin om centrum 

och periferi (Botterill et al, 2000). Inte heller huruvida kampen om tillväxt utgörs av 

ett plus- eller nollsummespel (Harvey, 1989) beaktas. Istället framhävs en positiv 

bild av lokala initiativ på landsbygden som med hjälp av statliga stöd kunnat etablera 

bensinstationer på platser där bilberoendet är mer omfattande än i urbana områden 

(se citatet nedan). Detta är en diskurs som utmanar den marknadsliberala i och med 

att stödåtgärder riktas mot utsatta områden där utvecklingen riskerar en 

tillbakagång.  

 

”Föreningar och företag har på eget initiativ, med finansiellt  stöd från 
Länsstyrelsen, startat mackar [sic] på flera mindre orter på landsbygden. 
Dessa lokala initiativ har, trots avveckl ing av ett fåtal mackar, resulterat i 
att det totala antalet mackar i länets landsbygdsområden ökat mellan 2010 
och 2015.” (Länsstyrelsen, 2017)  

 

Det är dock staden som tillskrivs de största utvecklingsmöjligheterna. Nedanstående 

citat belyser Länsstyrelsens (2017) tro på att den största tillväxten sker i T-

samhällen. T-samhällen likställs med ”framgångsfaktorer” inom kunskap och 

specialisering där också uppkoppling har en viktig roll i tillväxtskapande åtgärder. 

Denna bild av tillväxt stämmer in på Floridas (2002) teorier angående kopplingen 

mellan kreativitet och tillväxt. De områden inom länet som utpekas till att ha stor 

utvecklingspotential, inom ramen för T-samhällen, är de två största tätorterna 

Sundsvall och Örnsköldsvik.  

 

”Ett så kallat T-samhälle.  Vissa regioner, i regel koncentrerade kring större 
städer, som presterar väl med avseende på framgångsfaktorerna 
uppkoppling och spets, kommer ofta in i en positiv spiral, lyckas dra till sig 
kompetens, kapital och kreativitet. (…) Västernorrland utgör är  inte 
tillräckligt stort för att dra nytta av T -samhällets dynamik. Västernorrland 
har två potentiella T-centrum i Sundsvall och Örnsköldsvik” Länsstyrelsen 
(2017:50) 
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6.2.3 Sociala praktikens nivå 
 

Eftersom halvtidsuppföljningen är just en uppföljning av RUS kan det inte betraktas 

som ett styrdokument i samma utsträckning. Då det är Länsstyrelsen som följt upp 

hur arbetet mot att nå målen som satts upp i RUS finns det inga andra aktörer 

närvarande i arbetet med att producera texten till halvtidsuppföljningen. Inflytandet 

vid produktionen kan alltså anses vara snävare. Halvtidsuppföljningen följer dock 

upp RUS gångna arbete och de förutsättningar som RUS hade att förhålla sig till 

vilket kan spela in även på produktionen av de diskursiva praktikerna även i 

halvtidsdokumentet.  

 

Interdiskursiviteten i halvtidsuppföljningen är relativt låg och den marknadsliberala 

diskursen kan sägas vara dominerande. De strategier som följs upp riktar sig till att 

skapa tillväxt och främja entreprenörskap.  Landsbygdsperspektivet inkluderas dock 

och både problem och möjligheter framhålls. När staden beskrivs är det dock endast 

i positiv mening. Framtidens största utvecklingspotential framhålls uppstå i länets 

större städer längs kusten. 
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7 DISKUSSION 
 

7.1 Hur framställs stad respektive landsbygd i 

Västernorrlands RUS? 
 

I RUS återfinns en stark ”vi-känsla” om vem som bär ansvaret för dels regionens 

utmaningar men också genomförandefasen. Att subjekten utelämnas gör att 

landsbygden och stadens specifika och interna förutsättningar inte heller redogörs 

för. Istället finns den enhetliga visionen om att hela regionen ska arbeta med detta 

tillsammans mot målen. Tanken med detta är säkerligen god och ger ett första 

intryck om gemenskap. Samtidigt är det är motsägelsefullt då det påpekas att det 

mänskliga beteendet går från kollektivt till att bli allt mer individualiserat 

(Länsstyrelsen, 2011).  Det som jag kunnat utläsa om hur stad och landsbygd 

framställs är dock att urbaniseringen ses som oproblematisk och det är i staden som 

tillväxten återfinns. Denna framställning av staden som norm anser jag, i likhet med 

vad Rodríguez-Pose (2018) skriver, kan vara riskfylld speciellt i Västernorrland som 

har stora interna skillnader mellan kommunerna i regionen. 

 

Landsbygden tilldelas få beskrivande adjektiv i RUS och jag anser att den, i linje med 

Rönnbloms (2015) tes, då får en neutral karaktär. Satsningar som är direkt riktade 

mot stadsutveckling eller regionen i stort påpekas med raka argument. Detta kan 

jämföras med insatser som kan tänkas vara specifika för landsbygdenens framtida 

utveckling istället uttrycks som en fråga att använda sig av som diskussionsunderlag. 

Jag syftar då specifikt på frågan om decentraliserade utbildningar för att skapa 

förutsättningar för människor att kunna stanna kvar på landsbygden och ändå skaffa 

sig en utbildning. På de ställen som landsbygd/glesbygd nämns i RUS identifieras 

dess problem samtidigt som de omformuleras till att bli utmaningar som kan ”sporra 

utvecklingsidéer” (Länsstyrelsen, 2011:8). Denna formulering kan var problematisk i 

och med att det kan förmedla en bild av att Länsstyrelsen inte betraktar problemen 

som tillräckligt allvarliga. I linje med vad Rodríguez-Pose (2018) skriver skulle jag 

vilja påstå att RUS bör ta tillvara på de platsspecifika förutsättningarna tillsammans 

med människorna som bor där. Genom att skapa mer riktade planeringsåtgärder 

skulle problem och möjligheter kunna mötas på ett mer effektivt sätt. Att tillvarata de 

platsspecifika förutsättningarna tillsammans med människorna som bor där för att 

utforma planeringsåtgärderna, inklusive utbildningsfrågan, skulle gå i linje med vad 

Rodríguez-Pose (2018) kallar bättre politik för att utveckla eftersläpande områden 

och minska skadeverkningarna.  

  
Istället för att vara tveksamma eller försiktiga till utvecklingsinsatser i 
landsbygdsområden bör de ta tillvara på regionenens specifika förutsättningar för att 
motverka populistiska motreaktioner på den politik som bedrivs. Att lägga ner 
statliga jobb, vara försiktig i satsningar på lokala skolor och stänga Sollefteå BB 
sänder signaler som kan reproducera bilden av landsbygden som periferi (Botterill et 
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al 2000). Att framställa områden som motsats till andra områden stärker bilden om 
att de inte passar in i mallen och det geografiska klyftorna kan fortsätter att existera 
(Eriksson, 2008). Tecken på populistiska motreaktioner har redan uppstått i och 
med nedläggningen av Sollefteå BB och den efterföljande ockupationen som en 
missnöjeshandling gentemot det politiska beslutet. Denna populism kan i längden 
fortsätta cementera de geografiska klyftorna och hämma hela regionens framtida 
välmående (Rodríguez-Pose, 2018).  
 
 
Jag håller med Eriksson (2008) om att det kan vara läge att försöka använda en 
annan begreppsapparat och på så sätt dekonstruera motsatsförhållandet mellan stad 
och landsbygd och förhindra att ojämlikheten upprätthålls via denna kanal. För trots 
allt är variationen mellan landsbygdsområden stor på samma sätt som att städer 
skiljer sig mellan varandra.  
 
 

7.2 Vilka diskurser om utveckling går att identifiera i 

Västernorrlands RUS? 
 

Den dominerande diskursen jag funnit i analysmaterialet är den marknadsliberala. 

Det finns en stor tilltro till både marknadslösningar (Peck och Tickell, 2002) och 

Floridas (2002) idéer om tillväxt genom den kreativa klassen. Att följa Floridas 

teorier kanske kan fungera för att skapa tillväxt på vissa platser, speciellt i större 

städer i USA. Eriksson et al (2014) menar dock att dessa faktorer inte är lika 

bidragande i den ekonomiska utvecklingen i regioner och kommuner i Sverige. De 

påpekar dock att en av de faktorer som kan spela en viktig roll i den regionala 

utvecklingen är att inkludera utrikesfödda på arbetsmarknaden.  

 

Det verkar som att det råder ett urbant tolkningsföreträde i RUS, i likhet med 

tidigare studiers slutsatser om regionala utvecklingsstrategier (Wadstein, 2015; 

Kärrbäck, 2014). Den ojämna maktbalansen mellan stad och landsbygd reproduceras 

i RUS då landsbygdens utmaningar inte synliggörs och problematiseras. Det blir en 

fråga om benämningens politik (Rönnblom, 2015) och paradoxen med att okritiskt 

reproducera maktförhållandet genom att inte kritiskt synliggöra regionens aktörer 

och dess inbördes förutsättningar och utmaningar.  

 

I RUS är staden norm och det geografiska område som strategierna ska verka utifrån. 

Halvtidsuppföljningen har inte en lika tydlig bild av staden som norm. Möjligheter 

till att verka utanför urbana områden synliggörs i och med bredbandssatsningar, 

satsningar på infrastruktur och närarbetsplatser för att få hela regionen att leva. 

Även detta skulle jag se som specifika insatser utifrån människornas egna 

förutsättningar (Rodríguez-Pose, 2018) utanför de urbana områdena.  
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Denna studie har enbart fokuserat på dokument från den övergripande instansen i 

regionen och kan därför inte ge en bredare inblick i hur olika aktörer, exempelvis 

representanter från regionens olika kommuner behandlar frågan. Genom denna 

reflektion skulle vidare forskning kunna belysa de olika kommunernas, kanske 

främst landsbygdskommunernas, syn på det regionala utvecklingsarbetet och om de 

anser att de får utrymme i regionens framtida tillväxtarbete.  

 

7.3 Har de identifierade diskurserna förändrats över 

tid? 
 

Det urbana tolkningsföreträdet som RUS framhåller, med fokus på regionens större 

städer längs kusten, cementerar det ojämlika maktförhållandet mellan stad och 

landsbygd. Detta eftersom bilden som reproduceras kan användas för att ta politiska 

beslut (Lawson, 2010) eller få folk att agera i samma mönster och på så sätt 

upprätthålla situationen (Eriksson, 2008). Fokus ligger på klusterområden, som 

oftast uppstår i närheten till marknader och större städer (Florida, 2002). Även 

halvtidsuppföljningen har brister gällande landsbygdens framställande. I denna görs 

även mer tydliga och direkta kopplingar till Floridas (2002) teorier om sambandet 

mellan kreativitet, socialt kapital och tillväxt. Jag kan dock tycka, utifrån vad 

Eriksson et al (2014) skriver, att RUS och halvtidsuppföljningen lägger för mycket 

tilltro i den kreativa tillväxten. Till Länsstyrelsens försvar är artikeln jag bygger min 

kritik på författad tre år efter att RUS fastställdes.  

 

I RUS (Länsstyrelsen, 2011) finns en stark ”vi-känsla” och en neutral benämning av 

landsbygden medan halvtidsuppföljningen (Länsstyrelsen, 2017) i större omfattning 

synliggör landsbygden som aktör. Detta bland annat genom exempel på lyckade 

lokala projekt och satsningar inom landsbygden, såsom bensinstationer och 

närarbetsplatser. I och med detta tolkar jag det som att det skett en förändring över 

tid i diskursen om landsbygdens utveckling. Landsbygden synliggörs i 

halvtidsuppföljningen som en aktör där dess utmaningar och problem diskuteras i 

större omfattning. Enligt Rönnblom (2014) är det vad som krävs för att överkomma 

problemet. Utan att benämna exempelvis landsbygden och synliggöra dess problem 

kommer den ojämna maktbalansen att reproduceras. Den identifierade förändringen 

åsyftar dock endast att landsbygden benämns och synliggörs som aktör, vilket kan 

initiera en förändringsprocess.  

 

Marknadsdiskursen anser jag dock fortfarande vara dominerande även i 

halvtidsuppföljningen. Halvtidsuppföljningen förmedlar tydligare och mer direkta 

kopplingar till Floridas (2002) teorier angående sambandet mellan kreativitet, 

socialt kapital och tillväxt. De T-centrum som pekas ut i halvtidsuppföljningen utgörs 

av Sundsvall och Örnsköldsvik, alltså de två största tätorterna i regionen. Om dessa 

ska utgöra regionens tillväxtzoner, vad får övriga platser för roll?  
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Via analysmaterialet går det att identifiera ett skifte i hur det pratas om invånare. I 

RUS fanns tendenser att betrakta medborgare som kunder vilket inte återfinns i 

samma skala i halvtidsuppföljningen. Den marknadsliberala diskursen kan anses 

vara dominerande i båda, men halvtidsuppföljningen har ett mer lösningsorienterat 

fokus på vilka områden som ska prioriteras för att uppnå målen som lagts fram i 

RUS. RUS använder sig istället av fraser och strategier som skulle kunna vara svåra 

att implementera i det fysiska planeringsarbetet då subjekt saknas.  

 

Det urbana tolkningsföreträdet anser jag inte vara lika starkt i halvtidsuppföljningen 

som i RUS. Tolkningen tar avstamp i att halvtidsuppföljningen förmedlar en större 

förhoppning om hela regionens välstånd och utvecklingspotential samt 

synliggörande och lösningar för eventuella problem inom landsbygdsområden. 

Bilden av stadsutvecklingen problematiseras dock inte i halvtidsuppföljningen och 

därmed reproduceras även här det urbana tolkningsföreträdet, om än inte lika stark 

som i RUS.  

  

Inflytande vid produktionen av de båda dokumenten skiljer sig åt eftersom att RUS 

tagits fram i samråd med en rad olika aktörer i regionen och uppföljningen är 

producerad enskilt av Länsstyrelsen. Halvtidsuppföljningen kan då anses spegla 

Länsstyrelsens egen bild mer ingående än vad RUS gör. Då halvtidsuppföljningen 

endast är en utvärdering av det gångna arbetet från RUS kanske denna 

frågeställningen kan vara svår att besvara. För att ytterligare undersöka tidsaspekten 

av de identifierade diskurserna skulle   

 

7.4 Avslutande diskussion/slutsats 
 

Att jag spårade den marknadsliberala diskursen i RUS var inte oväntat. I linje med 

vad Peck och Tickell (2002) skriver så genomsyrar nyliberalismen det mesta i 

dagsläget. RUS är dessutom en strategi för att främja tillväxt i regionen och därav 

kan marknaden spela en viktig roll. Det som var intressant att se var i vilken grad 

markandsdiskursen närvarade och formen den tar.  

 

Det jag kan konstatera är att Västernorrland står inför en rad möjligheter, men också 

en del problem att handskas med. Hur den nedåtgående befolkningstrenden i vissa 

kommuner ska vändas kan jag inte svara på. Jag tror dock att det är dags för politiker 

och planerare att ta tillvara på de platsspecifika förutsättningarna och inkludera 

människorna som bor där mer i dialoger. Potential för detta återfinner jag i 

halvtidsuppföljningen och det ska bli intressant hur Region Västernorrland fortsätter 

arbetet med nästkommande RUS. Genom att låta tillväxt gå först är det inte säkert 

att förtroende kommer på köpet. Om Sollefteå BB ska användas som ett exempel kan 
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det påvisa hur de geografiska klyftorna succesivt ökar samtidigt som det skapar 

populism som en motreaktion (Rodríguez-Pose, 2018). 

 

Genom denna studie har jag påvisat marknadens inverkan i Västernorrlands 

regionala planering. Studien har dock inte fångat upp aktörer från 

landsbygdskommuner och deras syn på sin egen påverkan inom den regionala 

planeringen. Att halvtidsuppföljningen inte är ett plandokument utan endast en 

utvärdering av det gångna arbetet kan också ses som ett problem utifrån den 

frågeställningen arbetet utgått ifrån. Framtida studier kan ta vid där detta arbete 

brister och undersöka aktörer på landsbygdens roll i det regionala 

utvecklingsansvaret. Även förändring över tid kan belysas mer ingående när nästa 

RUS fastställs av Region Västernorrland. Då finns det två RUS att jämföra vars 

ansvariga producent skiljer sig åt och hur landsbygdsutveckling skiljer sig åt mellan 

dem.  
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8 Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt hur diskurserna gällande utveckling av stad respektive 

landsbygd framställs i Västernorrlands RUS samt hur dessa kan ha förändrats över 

tid. Genom att ta avstamp i den ojämna geografiska utveckling som urbaniseringen 

bidrar till och i längden kan leda till en ökad territoriell populism. 

 

Som verktyg för att uppnå studiens syfte användes Faircloughs modell för kritisk 

diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) där texten analyseras i tre steg. 

Valet av metod motiveras med att det är de bakomliggande diskurserna till 

produktionen av texterna som ska analyseras. Därav ansågs diskursanalys vara den 

bäst lämpade metoden för syftet, 

 

Studien resulterade i att jag identifierar att en marknadsliberal diskurs varit 

dominerande i produktionen av RUS samt att samma diskurs även genomsyrar 

halvtidsuppföljningen. Förändringen över tid som jag kunnat observera är hur 

halvtidsuppföljningen, i större utsträckning, synliggör landsbygden som aktör med 

både utvecklingspotential och utmaningar. Detta går att jämföra med RUS som 

framställde strategierna med ett ”vi-perspektiv”. Skillnaden skulle kunna härröra 

från att RUS, till skillnad från halvtidsuppföljningen, är producerad i bred 

samverkan med många aktörer både från näringsliv, myndigheter samt kommunala 

instanser. 
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