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SAMMANFATTNING 

 
Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att främja en hållbar utveckling på den 
svenska landsbygden. Översiktsplanen ska exempelvis ge anvisningar om riksintressen 
och beskriva hur kommunen ska följa upp nationella och regionala mål som till exempel 
EU:s miljökvalitetsnormer. Eftersom kommunen i övrigt har stor frihet att utforma planen 
efter eget tycke och att den innehåller kommunens politiska vision blir det också görligt 
att göra en diskursanalys av planens text.  

I diskursanalysen kommer även artiklar och dokument skrivna av Landsbygdsnätverkets 
arbetsgrupp för fysisk planering att ingå. Syftet med diskursanalysen är att se om det 
finns skillnader i hur landsbygden beskrivs och om det finns några brister i hur 
planeraren tolkar landsbygdsprogrammet. Vidare ska analysen resultera i verktyg som är 
anpassade till de normerna vi skapar och väljer.  

De normer vi har konstrueras utifrån våra värderingar, vilka skiljer sig åt. De normer, 
problem och värderingar som skapas är inte alltid det ända eller lämpligaste sättet att 
förhålla sig till ett begrepp. Det är det detta arbete ska ta ställning till i fråga om 
landsbygden. Och den kritiska diskursanalysen används inte bara för att granska texter 
och diskurser utan också för att för att bidra i diskussionen om vilka sätt och verktyg vi 
bör använda för forma att bättre samhälle.   
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FÖRORD 

 
Jag vill tacka min handledare Gunnar Nyström. Han förstod vari mitt största intresse låg 
och efter en kort diskussion fattades ett beslut om att göra en diskursanalys om 
landsbygden i en rad utvalda och betydelsefulla dokument och artiklar.  

Under studietiden har jag arbetat extra som taxichaufför på helgerna och på så vis träffat 
mycket folk. Av kunderna har jag bland annat fått höra att mycket av kommunens 
satsningar har gått till centralorten medan övriga delar av kommunen fått klara sig.  

Regional och översiktlig planering har sedan början av studierna intresserat mig särskilt 
och jag har känt att det finns så mycket mer i ämnet än vad som lärarna hann presentera 
under utbildningen. I slutet av utbildningen snuddade jag vid diskursanalysens metod i 
en hemuppgift.  

Intresset för texters utformningar och ordval väcktes och jag är glad att jag har fått 
möjlighet att fördjupa mig i denna metod och analys. 
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ABSTRACT 

 
The rural development programme is a tool for promoting sustainable development in the 
Swedish countryside. The master plan should, for example, give directions for the 
national interest and describe how it will follow up national and regional targets such as 
the EU's environmental quality standards. Because the municipality has considerable 
freedom to formulate the plan in its sole discretion, and that it contains the municipality's 
political vision, it is also feasible to make a discourse analysis of the plan text.  

In discourse analysis, including articles and documents written by Rural Network 
Working Group on land use planning to be included. The purpose of discourse analysis 
is to see if there are differences in the way rural areas are described and if there are any 
flaws in how the designer interprets the rural development programme. Furthermore, the 
analysis result in tools that are adapted to the standards we create and choose.  

The standards we have are being designed based on our values, which differ. The 
standards, problems and values that are created are not always the only or best way to 
relate to a concept. It is that this work should take a position in the countryside. And the 
critical discourse analysis is used not only to examine the texts and discourses, but also 
to contribute to the debate on the ways and tools we should use for shaping a better 
society.  
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INLEDNING 

 
Hur ser synen på landsbygden ut? Om vi tänker oss Farmen i storformat utan intriger 
och med ett ända uppdrag: Att få landsbygden att fortsätta leva och utvecklas. 

Vi utser en av de tävlande till storbonde och som uppdrag skall hon presentera en 
strategi och handlingsplan för landsbygdens gagn och framtid.  

Med ens borde hon inse komplexiteten i sitt uppdrag. Hela Sveriges landsbygd ser ju 
inte ut som Farmens inspelningsplats i Dalarna och företagen på landsbygden handlar 
långt ifrån enkom om gårdens självförsörjning. Kanske skulle hon bestämma att livet på 
landet ska fortsätta som det alltid gjort. För visst var det bättre förr! 

Nu lämnar vi storbonden i Farmen och blickar framåt istället.  

 

Hur tänker de ansvariga för landsbygdens utveckling? Eftersom det finns ett 
Landsbygdsprogram med ett tillhörande åtgärdsprogram så låter det som att finns 
problem kopplade till landsbygden. Finns det en konserverad syn på landsbygden? Vad 
vill man ha? Skansen i storformat eller en grogrund för kreativt entreprenörskap med 
hotellrum uppe i trädtopparna? Oavsett om vi har gått från ett traditionellt skogs- och 
lantbruk till ett mer mångfacetterat företagande på landsbygden så bär vi kanske 
fortfarande med oss en slags urtypsidé om hur livet på landet ser ut? Hur verkligheten 
tidigare har sett ut har en viss förmåga att prägla det sätt vi förhåller oss till det nya. 
Genom att analysera betydelsefulla dokument som behandlar landsbygdens framtid och 
utveckling ska vi se om det är några generella tankar om landsbygden som genomsyrar 
texterna. 
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BAKGRUND 

 
Landsbygdsprogrammet är Sveriges strategi och verktyg för att nå de av Europeiska 
Unionen uppsatta målen med landsbygdspolitiken. Leader (2007-2013) ingår i Sveriges 
Landsbygdsprogram. Leaders verksamhet bedrivs inom så kallade "Local Action 
Groups" - LAG-grupper. Olika lokala föreningar som förvaltas av Leader är verksamma 
inom sina områden i Sverige. LAG-grupperna har bildats genom att boende, ideella 
organisationer, näringsliv och myndigheterna har gått samman och arbetat fram en lokal 
utvecklingsstrategi. Det innebär att olika Leaderområden stimulerar olika utveckling. 
Varje Leaderområde får en summa pengar att förvalta och fördela på de projekten som 
de har prioriterat i sin lokala strategi. 
LAG-grupperna och andra aktörer inom Landsbygdsprogrammet länkas samman i ett 
nationellt nätverk, Landsbygdsnätverket. Uppdragsgivare till detta nätverk och ansvarig 
för Leader i Sverige är Jordbruksverket. Det övergripande målet för 
landsbygdsprogrammet sägs vara hållbar utveckling (Landsbygdsnätverket, 2014-08-
20). Åtgärder och satsningar som finansieras av Sverige och EU anges i programmet. 
Dessa stöd och ersättningar ges för att utveckla landsbygden. Landsbygdsprogrammet 
förnyas var sjunde år, nu senast 2014-2020. Och inför varje förnyelse väljer landet vilka 
stödformer som passar bäst just deras land. I Landsbygdsprogrammet anges 
prioriterade områden och målgrupper. Sverige har valt att lägga tre fjärdedelar på olika 
miljöersättningar. Återstoden av pengarna ska användas för att främja företagandet och 
förbättra livskvaliteten på landsbygden (Jordbruksverket, 2013)  

En annan aktör inom Landsbygdsprogrammet är den arbetsgrupp som Nationella 
Landsbygdsnätverket tillsatte från slutet av 2009 till början av 2012. Denna arbetsgrupp 
för fysisk planering kom med budskapet: - Börja planera i era landsbygder! 
(Landsbygdsnätverket, 2014). Arbetsgruppen har jobbat med fysisk planering på olika 
sätt för att nå fram till politiker och planerare med mål att de ska få upp ögonen för 
landsbygden och dess resurser. Deras arbete har resulterat i en motivationsfilm, en fiktiv 
artikel (om hur det kan se ut i den bästa av världar), en enkätundersökning, en 
debattartikel och sex kommunexempel som också skall ingå som material i denna 
uppsats. 

Alla kommuner ska sedan 1987 enligt Plan- och bygglagen ha en översiktsplan som 
anger hur alla kommunens mark- och vattenområden och bebyggda områden långsiktigt 
ska användas. Översiktsplanen är tänkt att vara ett strategiskt dokument för den framtida 
utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska 
vara vägledande för den fortsatta planeringen. Översiktsplanen i respektive kommun 
pekar på kommunfullmäktiges tänkta utveckling och vilka förändringar man önskar 
uppnå i kommunen. Översiktsplanen ska påvisa en avvägning mellan olika allmänna 
intressen enligt andra kapitlet i Plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska exempelvis ge 
anvisningar om riksintressen och beskriva hur kommunen ska följa upp nationella och 
regionala mål som till exempel EUs miljökvalitetsnormer. Planen används på liknande 
sätt då andra myndigheter prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden.  



   

10 
 

 

 

 

Konsekvenserna av översiktsplanen skall kunna utläsas och det ska vara enkelt att läsa 
sig till vad som är kommunfullmäktiges ställningstaganden och vad som är underlag 
(Boverket, 2014). Eftersom kommunen i övrigt har stor frihet att utforma planen efter 
eget tycke och att den innehåller kommunens politiska vision blir det också görligt att 
göra en diskursanalys av planens text. 

Landsbygdsprogrammet respektive översiktsplanen kommer ur två skilda paradigm men 
behandlar bland annat samma ämne: landsbygdens markanvändning och de areella 
näringarnas utvecklingspotential. Den ena texten är skriven av ett statligt verk medan de 
andra är skrivna av olika kommuner med varsitt mönster att arbeta och tänka. Genom en 
analys av det språk de använder ska jag undersöka hur de förhåller sig till begreppet 
landsbygd. Diskurser och skrivna texters betydelse har en förmåga att både forma och 
begränsa vår uppfattning om världen eller en del av världen, en så kallad social praktik. 
(Winther Jørgensen & Phillip, 2000:67)  

 

Utgångspunkten i en diskursanalys som senare kommer att beskrivas mer ingående är 
att arbeta med det som har skrivits eller sagts och undersöka vilka mönster som 
förekommer och vilka konsekvenser de olika diskursiva framställningarna utgör på 
verkligheten. (Winther Jørgensen & Phillip, 2000:28) 
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PROBLEM OCH MÖJLIGHETER 

 
Ett större och mera mångsidigt sätt att se på landsbygden kan öppna upp för fler 
möjligheter för utveckling av landsbygdsorienterade samhällen, som det uttrycks i den 
fysiska planeringen. Det bör rimligen finnas alternativa, mer nyanserade sätt att se på 
landsbygden. Eftersom Landsbygdsprogrammet är ett åtgärdsprogram ska det peka ut 
vad som behöver åtgärdas. Det ligger i människans natur att försöka lösa de utpekade 
problemen. De upplysta politikerna är väl medvetna om detta och använder det avsiktligt 
i sitt arbete. Politikerna vill vinna förtroende och om de lägger fram bäst förslag på åtgärd 
som majoriteten också finner önskvärt behåller de även majoritetens förtroende inför 
nästa valperiod. En politisk strategi är att inte ha alltför tydliga intentioner utan istället 
lägga större vikt vid tron, förmågan och möjligheten till utveckling och förbättring. En del i 
den fysiska planerarens arbete ligger i att tolka Landsbygdsprogrammet och för sin 
kommun skriva ned hur landsbygden skall utvecklas. En hypotes är att 
översiktsplanerarna i de mera urbana kommunerna ser landsbygden som en resurs för 
utvidgning av stadsbygden, samt en resurs för stadsbornas rekreation. Och troligen har 
glesbygdskommuner ett annat perspektiv på landsbygden där landskapet kring staden 
betraktas som en areell näring. Faktum är att befolkningen på landsbygden minskar. Hur 
den fysiska planeraren tolkar Landsbygdsprogrammet är en del av vad detta arbete ska 
reda ut. Om den fysiska planeraren blir mer medveten och kritisk till sin egen och andras 
förhållningssätt kan det nya perspektivet och nyvunna kunskapen användas i 
nästkommande översiktsplan. 
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SYFTE 

 
Det som jag är intresserad av att studera är olika konstruktioner av begreppet landsbygd 
i skrift och i tal. Arbetes fokus ligger således i det som uttrycks i skrift och i tal snarare än 
det faktiska arbetssättet med landsbygden eller hur de eventuella målen med 
landsbygden uppfylls. 

 

Arbetets syfte är att se om det finns skillnader i hur landsbygden beskrivs i: 

 Kommunala översiktsplaner 
 Det nationella Landsbygdsprogrammet  
 Den fiktiva artikel, den debattartikel och de sex kommunexempel skrivna av 

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering.  

 

Jag skall undersöka om det finns några brister i hur planeraren tolkar 
landsbygdsprogrammet som han/hon kan göra bättre till nästa översiktsplan. Vidare ska 
analysen resultera i verktyg som är anpassade till de normerna vi skapar och väljer. De 
normer vi har konstrueras utifrån våra värderingar, vilka skiljer sig åt. De normer, 
problem och värderingar som skapas är inte alltid det ända eller lämpligaste sättet att 
förhålla sig till ett begrepp. Det är det detta arbete ska ta ställning till i fråga om 
landsbygden. Och den kritiska diskursanalysen används inte bara för att granska texter 
och diskurser utan också för att för att bidra i diskussionen om vilka sätt och verktyg vi 
bör använda för forma att bättre samhälle.   
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EMPIRISKT UNDERLAG 

 
Urvalet av dokument som kommer att studeras i detta arbete kommer att bli 
översiktsplaner från nio kommuner i Västra Götalands Län: Göteborg, Kungälv, Skövde, 
Grästorp, Alingsås, Lysekil, Tidaholm, Dals-Ed och Mariestad i Västra Götalands Län 
och jämföra dessa med Landsbygdsprogrammet för 2007-2013 samt den fiktiva artikel 
(om hur det kan se ut i den bästa av världar), en debattartikel och fem lärande 
kommunexempel som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering 
resulterade i.  

Ytterligare material som ska studeras är ett par artiklar samt intervju med Niklas 
Fällström, f.d. landsbygdsstrateg i Falköpings kommun och ett par planerare. Den 
geografiska avgränsningen begränsas till ett län och urvalet av kommuner beror på att 
jag ville se om olika sorters kommuner lägger olika vikt på landsbygden. Ett urval av 
Västra Götalands Läns kommuner har gjorts efter Sveriges kommuner och Landstings 
(SKLs) Kommungruppsindelning där alla kommungrupper förutom Kommuner i 
glesbefolkad region finns representerad. I Västra Götalandsregionen finns det inte någon 
sådan kommun. Tabell från Statistiska Centralbyrån finns som bilaga nr. 2 i 
källförteckningen där län och kommuner presenteras i nummerordning samt koder för 
bland annat Sveriges kommuner och Landstings kommunkoder. 

 

 

En kartbild över södra Sverige med Västra Götalands Län markerat. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
 Hur ser landsbygdsdiskursen ut och hur definieras landsbygden i 

diskursen/diskurserna om den samma? 
 

 Hur ser intertextualiteten och interdiskursiviteten ut mellan respektive dokument? 
 
 

 Vad anser de som jobbar med respektive dokument vara eftersträvansvärt att uppnå 
med landsbygden?  
 
 
 
 

 

TEORI 

 
Teoretiska utgångspunkter i kritisk diskursanalys kommer först att beskrivas eftersom de 
ligger till grund för metoden och är tätt sammanlänkad med analysen. 

De teorier som har ett konstruktioniskt förhållningssätt kommer att beskrivas nedan. Därtill 
kommer begreppet diskurs beskrivas och Faircloughs tredimensionella modell som 
presenteras anses vara mycket lämplig för studier inom kommunikationsprocesser i 
samhället (enligt Winther Jörgensen & Phillips 2000). 

Upplägget på den teoretiska beskrivningen av diskursanalysen: 

 De filosofiska premisserna rörande språkets  
roll i den sociala konstruktionen av världen 

 Teoretiska modeller 
 Metodologiska riktlinjer för hur man tar sig  

an ett forskningsområde 
 Tekniker för språkanalys 

 

Teorin till en diskursanalys vilar på en socialkonstruktionistisk grund vilket innebär att det 
språk vi använder även konstruerar den värld vi lever i, omger oss med och är en del av. De 
diskursanalytiska angreppssätten som kommer att presenteras har sin bakgrund i de 
politiska teoretikernas Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. De utgår från att 
diskursen genom betydelser konstruerar världen och att betydelserna med språket ständigt 
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förändras. Laclau och Mouffe har tillsammans skrivit Hegemony and Socialist Strategy 
(1985). I den boken förklarar de hur man med diskursanalys kan få en förståelse för det 
sociala som en diskursiv konstruktion. Lingvisten Ferdinand de Saussure lade grunden för 
teorin om språket och verkligheten och relationen däremellan. Saussure menade att språket 
är ett system med tecken och betydelser som godtyckligt får en innebörd genom relationen 
till varandra. Som strukturalist såg han på språket som ett nät uppbyggt av de konkreta 
tecknen och de abstrakta betydelserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Filosofen och 
idéhistorikern Michael Foucault och språkvetaren och litteraturhistorikern Leo Spitzers filosofi 
och arbeten har förändrat synen på makt och sättet att tolka texter. Dessa ovannämnda 
personer lade grunden till diskursanalysen. Dock har inte Spitzer en lika logisk eller 
konsekvent metod för textnära analyser. Han arbetade mer intuitivt och jämförde olika 
författares stil från olika epoker (Wurtzbaugh, J. 1949) 

 

Foucault var den främsta personen som utvecklade diskursanalysen. Han hävdar att det inte 
finns någon oberoende verklighet för att all kunskap är socialt konstruerad. Foucault följer 
premisserna för den socialkonstruktionistiska synen på sanning. Allt det vi tänker passerar 
genom flera diskursiva raster eller filter och på det viset går inte att skilja mellan språk och 
verklighet. Allt detta sker oftast naturligt eftersom människan inte kan ta in all information 
utan är på grund av sin natur tvungen att läsa in och tolka världen selektivt. Då man ska inta 
ett kritiskt förhållningssätt innebär det att man också har en kritisk ståndpunkt och därför kan 
den som utför analysen inte heller vara opartisk i sin forskningsuppgift (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000) 

 

Samhällsforskare har under lång tid sett språket som ett verktyg att forma vår uppfattning av 
världen, vilket leder till att det vi säger eller skriver representerar verkligheten subjektivt. 
Språket hjälper oss att ge tingen i vår vardag egenskaper. Förutom den biologiska 
beteckningen och skillnaden mellan exempelvis ”man” och ”kvinna” så kan 
socialkonstruktionismen även beskriva hur tillskrivningen av ”manlighet” och ”kvinnlighet” 
läggs på könen. Enligt socialkonstruktionismen anses tillskrivningen av egenskaperna vara 
socialt konstruerade Detta innebär att det inte finns någon objektiv sanning eller verklighet, 
utan att det vi tror oss veta om världen är avhängigt av vår kultur och tiden vi lever. 
(Börjesson, 2003). 

 

Diskursanalys har sin grund i socialkonstruktionismen. Och i det här arbetet kommer jag att 
ta hjälp av Norman Faircloughs teori i den kritiska diskursanalysen och följa Vivien Burrs 
grundsyn på socialkonstruktionismen och förklara de grundläggande filosofiska antaganden 
som ligger till grund för de angreppssätt jag kommer att använda i arbetet. Då det finns så 
många olika och varierande angreppssätt inom socialkonstruktionismen har Burr ringat in 
fyra premisser som trots det binder ihop fältet – premisser som också kommer att användas i 
arbetets angreppssätt längre fram. (enligt Fairclough i Winter Jörgensen & Phillips, 2000:11) 
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 Kritisk inställning till självklar kunskap – vår kunskap om världen är inga 
spegelbilder utan ett sätt att se på den och kategorisera den. Den här premissen 
kommer att utvecklas mer i avsnittet om diskursanalysens språkuppfattning. 
 

 Historiska och kulturella specificiteter – vår kunskap om världen är alltid kulturellt 
och historiskt präglade. I en annan tidsepok hade världsbilden sett annorlunda ut. 
Dessutom bidrar det diskursiva handlandet en form av socialt handlande till 
konstruktionen av kunskaperna, identiteterna, de sociala relationerna och bevarandet 
av vissa sociala mönster. Vår uppfattning om världen är då både tillfällig, föränderlig 
och beroende av vår omgivning. 
 

 Sambandet mellan kunskap och sociala processer – kunskaper byggs upp och 
upprätthålls inom olika sociala grupper. Inom gruppen bestämmer man vad som är 
sant och falskt.  

 

 Samband mellan kunskap och social handling – om man har en viss uppfattning 
om världen finns där också vissa handlingar som är helt naturliga och andra helt 
otänkbara. Olika sociala världsbilder ger således människorna olika 
handlingsmönster och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning ger 
därmed också konkreta sociala konsekvenser 

 

Diskurs  
För att kunna använda kritisk diskursanalys som metod måste man ha accepterat och vara 
införstådd med de teoretiska och metodiska grunderna och veta hur man skall förhålla sig till 
vissa begrepp. De filosofiska och teoretiska premisserna är nödvändiga för att förstå 
metodens angreppssätt i empiriska undersökningar.  

 

Till att börja med kan vi säga att en diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 
(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7).  

 

Det intressanta är alltså att förstå hur saker och ting framställs och undersöka om det finns 
ett speciellt mönster för hur man talar om ett visst fenomen.  

Foucault förklarar vad en diskurs är på följande sätt: 

 

Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de beror av samma diskursiva formation 
… den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av 
existensvillkor (Foucault 1972:133). 
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Sanningen eller speglingen av verkligheten kommer ur en diskursiv konstruktion och en 
avgränsad kunskapsregim. Genom den kunskap man har förstår man världen. 
Kunskapsregimen kan liknas ett regelverk för vad som kan sägas och vad som är helt 
otänkbart (Börjesson 2003:21). Det blir intressant på det viset att en vedertagen sanning blir 
som en outtalad regel. Foucaults syfte är att klarlägga vad som inte sägs eller skrivs rakt ut. 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:19) 

Men varför ska man använda diskurser? Varför kan man inte bara säga som det är? En 
diskursanalytiker menar att vår koppling till världen enligt den strukturalistiska och 
poststrukturalistiska filosofin länkas och går genom det språk vi använder. Det är med hjälp 
av språket som vi kan göra representationer av verkligheten. Dessa representationer är inte 
bara speglingar av verkligheten utan fungerar även till att skapa den. Diskursanalytikerna 
säger inte att verkligheten inte redan finns. Representationerna är också verkliga liksom den 
fysiska världen men det är genom en diskurs den får sin betydelse. (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:15) 

 

De flesta diskursanalytiska angreppssätt delar Foucaults uppfattning att diskurser är 
förhållandevis regelbundna som sätter upp gränser för vad som ger det mening. Det man 
uttalar kan avslöja vilken slags diskurs man befinner sig i. Den så kallade diskursiva 
praktiken kan leda till att man använder en viss typ av medicinska, politiska eller ekonomiska 
yttranden etc. I det sociala underlättar det förståelsen och begränsar samtidigt 
tolkningsutrymmet.  

Om vi inte tog något för givet i någon situation hade vi hela tiden fått förklara vad vi 
egentligen menar. Och analysen av diskursen ska påvisa vilka mönster som ristats in och 
vilka sociala konsekvenser som olika diskurser har på verkligheten. (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:20) 

 

De viktigaste angreppssätten inom socialkonstruktionismen 
Enligt Laclau och Mouffe kan en betydelse aldrig vara slutgiltig vilket ständigt öppnar upp för 
diskussioner av samhälle och identitet. Det allra främsta och viktigaste att konstatera är att 
sociala fenomen aldrig är helt fixerade eller totala. Dessa diskussioners utfall resulterar i 
sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31). Alltså är ingen diskurs en 
fixerad enhet. Diskursen påverkas likafullt i kontakten med andra diskurser. Laclau och 
Mouffes teori ska hjälpa oss att förstå det sociala som diskursiv konstruktion där alla 
företeelser kan analyseras med diskursiva redskap. Då diskurser möts kan man likna det 
som sker vid en diskursiv kamp. I denna kamp då olika diskurser har olika sätt att 
representera, tala om och uppfatta den sociala världen slåss diskurserna för att bestämma 
vissa begrepp på sitt egna sätt.  

En nyvunnen övertygelse kring ett begrepp i en diskursiv kamp kan vi kalla hegemoni. Att 
begrepp inte är oföränderliga beror på språkets grundläggande instabilitet. Strukturalismens 
språkuppfattning kan förstås på ett sätt där alla tecken är en knut i betydelsebildningsnätet. I 
detta nät får varje knut sin betydelse genom att sitta placerade på varsina bestämda platser i 
nätet. Det är en metafor som poststrukturalismen har invändningar emot för i 
poststrukturalismens språkbruk kan inte en betydelse vara så slutgiltig och entydig. Det är 
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enbart i speciella sociala rum, konflikter, konventioner och förhandlingar som ett socialt 
fenomen som betydelsestruktur kan fixeras eller ifrågasättas. 

Har man poststrukturalismens kritik i bakhuvudet kan man ändå använda strukturalismens 
språkuppfattning i sin teori om man ser på betydelsebildningen som en social process som 
går ut på att fixera betydelser som om det fanns en sausseresk struktur likt det 
betydelsebildningsnätet som tidigare nämndes. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:32) 

Norman Fairclough som jag kommer att återkomma till i den kritiska diskursanalysen betonar 
att diskurser bidrar till att forma den sociala världen. Till skillnad från Laclau och Mouffe 
menar Fairclough att den diskursiva praktiken enbart omfattas av språkliga eller lingvistiska 
praktiker. Laclau och Mouffe menar att alla praktiker inklusive våra handlingar utgör diskurser 
och omformning av den sociala världen. Det som är speciellt intressant i Faircloughs kritiska 
diskursanalys är hans undersökning av betydelser och hur de förändras i textbruk. 
Fairclough menar att en text bygger på element och diskurser från andra texter. 
Intertextualiteten är det sätt hur en text bygger på element och diskurser från andra texter. 
Intertextualiteten pekar på reproduktionen av en diskurs i vilken: 

a. inga nya element skapas eller 
b. det sker en förändring av diskursen genom nya sammansättningar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:13) 

Diskurspsykologin fokuserar på speciella fall av språkbruk i konkreta sociala interaktioner. I 
diskurspsykologin lägger man stor vikt vid individernas aktiva språkbruk och ser till vilka 
sociala konsekvenser det får. I den empiriska undersökningen fokuserar på hur människor 
använder de rådande diskurserna för att få sig själva och världen att framstå på ett bestämt 
eller mera fördelaktigt sätt i en social interaktion. Diskurspsykologin är en slags 
socialpsykologi som undersöker relationerna mellan individers och gruppers 
betydelsebildningar och handlingar samt bredare samhälleliga strukturer och processer. 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:14) Diskurspsykologin är en metod att använda i en 
diskursanalys som jag valde medvetet bort eftersom den empiriska undersökningen skulle ta 
mycket längre tid. Under en begränsad tid för examensarbetet är det enklare att få tillgång till 
ett mera empiriskt material för en textnära analys.  

 

Vad och hur formas diskurserna därtill vår uppfattning om världen? 
På det sätt Habermas resonerar kring den borgerliga offentligheten menar han att den har 
utvecklats till att handla om nyheternas och medborgarnas kritiska och rationella 
resonemang om offentliga angelägenheter. I och med denna förändring har grunddragen i 
teorin för samhällenas utveckling förändrats. Nu ser det inte ut som i det gjorde i det antika 
Grekland där det enbart var en liten grupp av människor som representerade den offentliga 
makten. Idag är dessutom massmedia en stor del i den ”moderna borgerliga offentligheten”. 
Habermas menar vidare att den kritiska publiciteten har kommit att bli en manipulativ 
publicitet. Den har utvecklats till att bli mer reklaminriktad och marknadsstyrd. Massmedia 
bidrar till att skapa den allmänna opinionen, bidrar till passivt tv-tittande och får människor att 
bland annat uttala sig om vem som vann partiledardebatten. Även de politiska ledarna och 
talarna får ett bifallande uttryck i massmedia. Habermas har även noterat att staten är mera 
aktiv på den fria marknaden och har utvecklats till en välfärdsstat.  
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Då Habermas (Månson P red. s. 315) och Vivianne Burr (2003) utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, understryker att massmedia är en del i att forma den 
moderna borgerliga offentligheten och således påverkar människans uppfattning om 
verkligheten bör massmedias produktion av landsbygden ingå i ett urval för det empiriska 
materialet. 

I Laclaus och Mouffes diskursteori har vi kunnat följa hur skapandet av det objektiva 
samhället ser ut. Diskurser kan kopplas ihop med olika arenor i samhället såsom den 
politiska arenan och den massmediala arenan. Och diskursanalytikerns roll handlar om att 
ifrågasätta varför vissa typer av problem uppmärksammas, varför problemen beskrivs på det 
sätt de gör och varför just den aktören tar upp det aktuella problemet (Börjesson 2003:164)  

Laclau och Mouffe menar att alla handlingar (allt vi säger och gör) utgör diskurser. John 
Fiske och Dahlgren menar att även radio, fotografier, arkitektur, dans, kläder, heminredning 
utgör och är en del i förmedlingen av diskurser (Falkheimer 2001:38). I textanalysen kommer 
interdiskursiviteten påvisa hur texter använder ord och beteckningar från tidigare material 
och händelser. Enligt Fairclough tyder hög interdiskursivitet på förändring medan låg 
interdiskursivitet tyder på en reproduktion av det befintliga.  

Ett exempel på en intertextuell kedja är då en journalist införlivar element från en 
vetenskaplig rapport i sin artikel. Interdiskursiviteten visar hur historien följer med i andra 
texter och bidrar till en historisk förändring och utveckling. I analysen av översiktsplanerna 
ska interdiskursiviteten undersökas, det vill säga hur översiktsplanerna använder diskurser 
från andra texter.  

Om en översiktsplanerare skulle återskapa ett sammanhang från en annan text och tillskriver 
samma egenskaper, finns där en interdiskursivitet. Diskurser kan bidra till att skapa 
förändring såvida möjligheterna inte stängs ute av olika maktrelationer eller aktörernas 
tillträde till olika diskurser. 

 

Se hur Fairclough beskriver de hegemoniska relationerna nedan: 

”de skenbart gränslösa möjligheter till kreativitet i diskursiv praktik som antyds av 
intertextualitets begrepp – en oändlig kombination av genrer och diskurser – begränsas och 
inskränks i praktiken av de hegemoniska relationerna och de hegemoniska 
striderna”(1995:56) 

Fairclough ser på diskursordningarna som en slags domän eller genre med uttryck för olika 
gruppers kamp för att bevara en bestämd ordning.  

I en hegemonisk kamp letar man efter nyckelordens betydelse. För att studera graden av 
förändring i diskursordningarna kan man använda Laclau och Mouffes flytande signifikanter 
som verktyg. Diskursordningar handlar om hur diskursiva relationer förhåller sig strukturellt 
till varandra. Inom vissa institutioner finns det specifika diskurser. Men inom diverse 
offentliga institutioner används t.ex. konsumtionsdiskursens begrepp för att påvisa handelns 
effekter. En diskursiv förändring infaller då diskursiva element artikuleras på nya sätt. För att 
överta makten måste en dominans skapas inom en diskursordning. 
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I analysen ska jag genom att lyfta fram centrala diskursordningar och bilder av landsbygden 
som uppkommer i empirin, jämföra dem mellan olika kommuner, artiklar och mellan 
Landsbygdsprogrammets framställning/framställningar. 

 

Diskursteoretiska begrepp 
Nedan följer en förklaring till de analytiska begrepp som kommer att väljas ut och användas 
som verktyg i analysen men det är framförallt de två först nämnda angreppssätt, diskursiv 
kamp och förändring som kommer att användas i diskursanalysen. Laclau och Mouffe har 
beskrivit sättet man går till väga för att reda ut begreppens betydelsefixeringar på följande 
sätt: 

Varje praktik som skapar en sådan relation mellan element att deras identitet förändras till 
följd av den artikulatoriska praktiken kallar vi artikulation. Den strukturerade totalitet som blir 
resultatet av denna artikulatoriska praktik kallar vi diskurs. I den mån som de differentiella 
positionerna artikuleras inom en diskurs kallar vi dem moment. Däremot kallar vi varje 
skillnad som inte är diskursivt artikullerad för element. (Laclau & Mouffe 1985:105)  

 

Diskursiv kamp - då diskurser har olika sätt att representera, beskriva och uppfatta världen 
eller vissa begrepp. 

Förändring – genom intertextualiteten sker en reproduktion av en text i vilken en förändring 
av diskursen antingen sker eller uteblir. 

Nodalpunkt - tecken till vilka alla andra betydelser bestäms. 

Det diskursiva fältet - alla möjligheter som diskursen utesluter. 

Element - tecken inom en diskurs som inte är helt fixerade. 

Moment - tecken inom en diskurs som är fixerade.  

Artikulation - den praktik skapar en relation mellan ett element och andra tecken som gör 
att elementet kan identifieras.  

Flytande signifikanter - element som kan ha flera betydelser, saknar en entydig definition. 

Modalitet – graden av instämmande i en mening eller uttryck 

Transivitet – hur och på vilket sätt en händelse förbinds till subjekt och objekt 

Nominalisering – då ett ord får stå som förklaring av en mer komplex händelse

Antagonism - när olika begrepp eller identiteter i olika diskurser hindrar varandra eller då 
olika diskurser kolliderar eller står o konflikt till varandra. 

Materiella diskurser – diskurser konstitueras till materiella ting i samhället som t.ex. 
institutioner och platser. Diskurser är inte bara lingvistiska. 
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Makt - ordnar upp oss i en viss bestämd social ordning och frambringar det sociala i 
samhället. Maktrelationerna uttrycker hur vi hur vi ska förhålla oss och sätter ramar för vad 
som kan diskuteras. 

Avlagrad/Objektiv - De diskurser som man tar för givet och finner naturliga i vardagen 
betecknas som objektiva. Objektiviteten i en diskurs kommer ur politiska processer och 
resultatet av detta ger också en avlagrad diskurs. 

Fragmenterad – då ett begrepp kan förekomma på olika sätt i flera diskurser. 

Ekvivalenskedjor - signifikanter knyts samman med ekvivalenskedjor i en diskurs och 
definierar mästersignifikanten och diskursfältet. 

Intertextuella kedjor - visar hur texten bygger på tidigare diskursiva texter 

Intertextualitet – visar att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser. Det är 
svårt att inte använda ord som andra har använt tidigare  
Nodalpunkt, Det diskursiva fältet, Tillslutning 
De begreppen som nämns i textsnittet ovan ska hjälpa oss att kartlägga de processer i vilka 
hur och om tecknens betydelse ska fastställas. För att få en ordentlig förståelse för 
kommande diskursanalys. 

En diskurs som vi har talat om tidigare kan uppfattas som en fixering av en betydelse inom 
ett visst område. Alla tecknen i en diskurs kallar vi moment. De kan liknas vid knutarna i 
strukturalismens betydelsebildningsnät. Om man tänker på en traditionell diskurs som den 
medicinska där man utgår ifrån människokroppen. I den medicinska diskursen bestämmer 
man exakt hur man ska förhålla sig till kroppen, sjukdomstillståndet och den eventuella 
behandlingen. Man delar upp diskursen på detta sätt. Och inom denna diskurs är kroppen 
uppdelad i olika kroppsdelar. Exempelvis så ses en rodnad som resultatet av en brännskada 
som ska ha en specifik behandling. Uppdelningen blir således hand, rodnad, kylbalsam. I 
den medicinska diskursen finns ett nät med betydelser som sätts i relation till varandra inom 
en gemensam domän som har med människokroppen och sjukdom att göra. I den 
medicinska diskursen har kroppen en central betydelse och fungerar som nodalpunkt. En 
nodalpunkt är ett tecken till vilka alla andra betydelser bestäms. Exempelvis så relateras 
tecknen hand och stödförband på ett bestämt sätt till kroppen. I den politiska diskursen 
fungerar tecknet demokrati som nodalpunkt. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33)  

Diskursen grundas på en helhet där varje tecken är entydigt fastställt som moment genom 
relationerna till andra tecken (som ett fisknät). Det är även genom förmågan att utesluta alla 
andra tänkbara betydelser som tecknen kan ha och tänkbara sätt som tecknen kan vara 
relaterade till varandra som en diskurs bildas. En diskurs kan således ses som en 
förminskning av möjligheter. Alla möjligheter som diskursen utesluter kallar Laclau och 
Mouffe för det diskursiva fältet eller det konstitutiva yttre. Den medicinska diskursen är 
konstituerad på det viset att en läkare inte rekommenderar alternativa behandlingsmetoder. 
En diskurs konstituerar sig i förhållande på det sätt som den utesluter, det vill säga hur den 
står i relation till det diskursiva fältet. Betydelsebildningen skall då vara fixerad inom det 
diskursiva fältet. Men eftersom en diskurs bildas och formas av det som den står i 
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förhållande till så blir den aldrig helt färdig. Tecken inom en diskurs som inte är helt fixerade 
kallas element. Är en diskurs tillsluten är tecknens betydelse bestämda och fixerade och 
kallas då för moment. En diskurs är sällan helt fixerad och övergången mellan element och 
moment blir då heller aldrig slutförd. Ordet ”kropp” kan både vara ett element och ett 
moment. Ordet ”kropp” kan man tolka på flera sätt men genom artikulation, det vill säga då 
man genom praktik skapar en relation mellan ordet ”kropp” och andra tecken som elementet 
kan identifieras. En fysiklärare talar om kropp (en form med bestämd massa) på ett annat 
sätt än vad en läkare gör. Inom den medicinska diskursen fungerar kroppen som ett moment. 
Diskursens mål är att avskaffa alla mångtydigheter genom att göra om elementen till moment 
genom en tillslutning. De element som kan ha flera betydelser benämner man då även 
flytande signifikanter. Ett exempel på flytande signifikant är ”kropp”. Genom artikulation 
sätter man ordet ”kropp” i relation med andra tecken och får sin betydelse. Exempel på 
artikulation är ”kropp och själ” som passar in i en religiös diskurs respektive ”kropp och 
massa” som passar i in i en naturvetenskaplig diskurs.   

Ett exempel på en diskurs som är knutet till fysisk planering är diskursen om staden. 
Disciplinen inom fysisk planering har sedan lång tid tillbaka varit att planera stadens framtida 
utbyggnad. Stadens äldsta och primära funktioner är framför allt att den har fungerat som en 
plats för människor att bo och bedriva handel på. I diskursen om staden kan bostaden ses 
som nodalpunkt i diskursen. Till nodalpunkten ”bostad” kopplas flera olika begrepp i så 
kallade ekvivalenskedjor: villa, lägenhet, arkitektur, adress, familj, kök, badrum med flera. 
Artikulationen, användandet av dessa begrepp som formar diskursen, vår förståelse och 
uppfattning om bostaden. Inom den svenska diskursen om bostad skulle begreppet kedjehus 
accepteras inom det diskursiva fältet. Skulle en arkitekt på ett svenskt arkitektkontor föreslå 
att man bygger ut ett kvarter med hyddor eller bungalows skulle hans kollegor däremot titta 
förvånat på honom. Även om bungalows fungerar utmärkt som bostäder i andra varmare 
länder faller begreppet bungalow inte inom ramen för diskursen om bostad i Sverige. Inom 
diskursen om bostaden är begreppen bostad, ritning, arkitekt, design, interiör/exteriör, 
planlösning logiskt relaterade till varandra. På samma sätt har begreppen bostad, tak, 
vattenskada, tegelpanna och takläggare ett logiskt förhållande till varandra och förstås av de 
flesta. Får man en vattenskada i sitt hus har man genom kunskaper från samhällets rådande 
diskurser förstått att man kontaktar en takläggare. Lite lustigt vore det om man kontaktade 
vårdcentralen där personalen rådde husägaren att sätta ett plåster på taket. 

I diskursteorin skall man fokusera på hur de konkreta uttrycken i egenskap av 
artikulationerna och hur de bygger upp eller omformar en diskurs. Dessutom undersöker 
man om artikulationen i sig bidrar till omdefinieringen av något eller några moment. (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:36) Till en början kan man identifiera diskursens nodalpunkt eller 
nodalpunkter för att sedan se hur diskursens övriga tecknen definieras och står i förhållande 
till dem.  

I nästa steg ser man till hur samma nodalpunkter uttrycks i andra diskurser. Definierar man 
så att säga dessa tecken på ett annat sätt i andra diskurser? Det man ska försöka komma 
underfund med är vad för slags kamp som förs om en betydelsebildning. Man studerar de 
olika signifikanterna och vilka betydelser de har. Man ska se vilka betydelser som: 

1. kämpar för att bli definierade (flytande signifikanter)  
2. är relativt fixerade och oemotsagda (moment)?  

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:37) 
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Diskursiv kamp och antagonism 
Den diskursiva kampen om betydelsebildning är ett viktigt fokus i konkreta analyser och 
skall därför beskrivas mer ingående. Kampen, konflikten uppstår när olika begrepp eller 
identiteter hindrar varandra. Antagonism är ett begrepp inom diskursteorin som beskriver 
olika konflikter. Antagonism finner man när diskurserna kolliderar. Men olika identiteter 
behöver inte stå i ett antagonistiskt förhållande till varandra. Man kan exempelvis både vara 
student och kvinna samtidigt. I alla fall i dagens samhälle. Att kvinnor studerade var inte så 
vanligt för ett par hundra år sedan. I andra delar av världen var det inte ens tänkbart att en 
kvinna skulle studera. Student är således ett ord med kontingenta egenskaper eftersom 
människor sätt att förhålla sig till ordet student har förändrats med tiden. Ett antagonistiskt 
ord är ett ord eller en identitet som icke motstridigt förekommer i samma terräng. Utifrån den 
enskilda diskursens perspektiv så är det dess yttre, allt som den har stängt ute som hotat 
dess existens och entydighet. Ett antagonistiskt ord eller identitet i en diskurs kan omöjligt 
förekomma i en annan diskurs. Hobsbawm har ett exempel som bevisar att man mycket väl 
kan vara både ”arbetare” och ”dansk” samtidigt. Dock skulle ett antagonistiskt förhållande 
uppstå om arbetaridentiteten förhindrar att han/hon skulle göra sin plikt i krig. Omvänt så 
skulle ett antagonistiskt förhållande även uppstå om den nationella identiteten uppmanar en 
till att slå ihjäl arbetare i andra länder. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55)  

Antagonismen uppstår då diskurser stöter ihop och blir upplösta genom hegemoniska 
interventioner. En hegemonisk intervention eller inblandning av två diskurser är som en 
process som försöker bestämma betydelsen av ett ord. Processen ses som en kraft som 
genom artikulation återupprättar entydigheten om ett ord. Kraften i den artikulationen skall 
inte förväxlas med makt. För makt utesluter betydelsen i en viss specifik ordningsföljd, social 
ordning eller hierarki. Kraften däremot uteslutet utesluter alla andra möjliga betydelser på alla 
plan. Kort sammanfattat så är den ”hegemoniska interventionen” en förändring av ett 
motsägelsefullt begrepp där en enda uppfattning om ett begrepp kvarstår där det tidigare 
fanns en kamp mellan två olika. Resultatet är den nya fixeringen av en betydelse (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:64).  

 

Det sociala med dess makt och objektivitet 
Diskurser definierar och anger principer för det sociala handlandet. Laclau & Mouffe sätter ett 
likamedtecken mellan diskurserna och oss människor i det sociala fältet. 

Laclau & Mouffe menar att vi alla uppför oss som om det fanns en fast och entydig struktur i 
samhället. Verkligheten eller det samhälle som vi lever i delas in i grupper som har sina 
givna identiteter, roller och personligheter. Men liksom språkets struktur förblir aldrig 
samhället helt fastställt utan förändras ständigt. I Laclau och Mouffes diskursteori förklarar de 
hur skapandet av det objektiva går till. 

Laclau och Mouffe menar att allt i världen inte kan reduceras till språk. Laclau och Mouffe 
anser att diskurserna är högst materiella i samhället. Exempelvis så är skillnaden mellan 
barn och vuxna inte bara en lingvistisk skillnad utan konstitueras genom barnens egna 
institutioner och platser. Samhällets diskurs om barn materialiseras som förskolor, lekplatser, 
egna avdelningar på biblioteken och så vidare. 
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I diskursteorin förekommer det både en social och fysisk verklighet där ”tillträdet” till den 
fysiska sker via diskurser. Den fysiska verkligheten får sin betydelse genom vad vi tillskriver 
den. Laclau och Mouffe menar på så vis att den fysiska verkligheten är socialt överlagrad. 
Liksom språket anses alla sociala fenomen skilja sig och organiseras genom det som det tar 
avstånd ifrån. På samma sätt får sociala handlingar betydelse genom att skilja sig från andra, 
uteblivna handlingar. Genom handlingar skapar man förändring. Genom reproduktion eller 
förändring av betydelsetillskrivningar förändrar man betydelsen av ett ord.  

Exempelvis så behandlas barn som en särskild grupp i samhället medan för hundra år sedan 
behandlades barn i mycket större utsträckning som ”små vuxna”. (Aries 1982) De diskurser 
som man finner så naturliga betecknas i diskursteorin som objektiva (Laclau 1990:34). 
Objektiviteten i detta kommer ur diskursiva processer och resultatet av detta är diskursen 
som också är avlagrad. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:43)  

Objektiviteten är ett faktum först när vi ser på världen i ”dåtid” och då vi har glömt att den 
åskådade världen har konstituerats i makt och politik. Det sociala struktureras hela tiden upp 
i en viss ordning och genom att se på vilka möjligheter som stängts ute kan man lägga 
märke till vilka sociala konsekvenser diskurserna för med sig.  

Vi beter oss hela tiden som om det fanns en objektiv totalitet. Vi talar om helheter som till 
exempel ”landet” och producerar samhället på det sätt som vi benämner och talar om vissa 
ord. Vi skapar tillfälliga struktureringar av det sociala. Analysens mål blir att undersöka hur vi 
människor skapar verkligheten och får en självklar uppfattning om den. Analysen skall ta 
fram den objektiva sociala strukturen. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:43) 

Habermas menar att människan förhåller sig till verkligheten på tre olika sätt. Habermas 
menar vidare att den objektiva, sociala och subjektiva världen sammanförs i vardagslivet. I 
likhet med hur Laclau ser på objektiviteten förhåller sig människan sakligt till den objektiva 
världen. I den sociala världen är det våra normer och värderingar som styr vårt handlande 
och i den subjektiva världen är det våra känslor, önskningar etc. som styr vårt handlande 
(Månson P. red. 2001:325).  

 

I likhet med Habermas uppdelning av vardagslivets tre olika dimensioner anser Fairclough 
att diskursen har tre funktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:73) Den skapar:  

• Sociala identiteter 

• Sociala relationer 

• Kunskaps- och betydelsesystem 

 

Syftet med diskursanalysen kommer till viss del att bestå i att ta fram objektiva diskurser om 
samhället. I analysen kan man undersöka hur vissa diskurser framstår som objektivt sanna 
medan andra framstår som omöjliga. 

Begreppet objektivitet är nära knutet till begreppet makt inom diskursteorin. Makten inom 
diskursteorin är det som frambringar det sociala. Begreppet makt syftar inte på något slags 
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styre utan understryker kontingensen i världen och formar våra identiteter och relationer till 
varandra som grupper eller individer. Vi vet alla hur vi ska förhålla oss tack vare makten.  

Makten har den inverkan att ordna upp oss i en viss bestämd social ordning i samhället. 
Makten är bekväm på så vis att den skapar en beboelig omvärld samtidigt som den 
begränsar lite av vår handlings- och rörelsefrihet. Inom diskursteorin är makt och politik 
samma företeelse sett från olika håll. Ena sidan är alltså makten som syftar till produktionen 
av grupper, identitet och samhälle och den andra sidan är den ständiga 
förändringen/kontingensen av samma företeelse.(ibid.) 

 

Diskursen – själva det förhållande att man talar, använder ord, använder de andras ord (om 
så bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur 
returnerar) – det förhållandet är i sig en makt. För maktförhållandena är diskursen inte bara 
en yta att fästa tecken på den är en operator. (Foucault M. 2008:182, övers. av Jan Stolpe) 

 

METOD 

 
Val av metod 

Eftersom jag är intresserad av landsbygden, planering och hur landsbygden framställs valde 
jag att utgå ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv och att använda den kritiska 
diskursanalysen som metod. Utgångspunkten ligger i Laclau och Mouffes diskursteori som 
jag kombinerar med Faircloughs specifika teori och modell för textnära språkanalys. 
Diskursens syfte är att synliggöra hur landsbygden framställs i olika dokument och se hur 
olika sociala institutioner är en del i detta och genom att studera hur texten (framförallt ÖP) 
bygger på tidigare diskursiva texter i så kallade intertextuella kedjor kan man se hur 
diskursen om landsbygden skapas, återskapas och om det sker en förändring i de olika 
dokumenten. I ett konkret (text)material är det med diskursanalysens begrepp man 
konstituerar kunskapen, verkligheten, identiteterna och de sociala relationerna. 

En alternativ metod hade kunnat vara diskurspsykologin. I dess empiriska undersökning 
fokuserar man på hur människor använder de rådande diskurserna. Kort och gott gör man en 
analys på hur individer uttrycker sig, vilka ordval de gör och på vilket sätt de talar med 
varandra. Den empiriska analysen av människors språkbruk är mer tidskrävande och skulle 
under en begränsad tid resultera i en mindre mängd material för analysen. Det är en av 
anledningarna till att jag valde bort denna metod. Den andra anledningen är de styrande 
dokumentens styrande inverkan på den översiktliga planeringen.  

Ett komplement till den kritiska diskursanalysen är intervjun med Niklas Fällström, före detta 
landsbygdsutvecklare i Falköpings kommun. Att komplettera den textnära analysen med en 
eller helst flera intervjuer är något som också rekommenderas av Fairclough (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:71). 
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I Landsbygdsprogrammet och i översiktsplanerna har olika aktörer vägt och prioriterat olika 
intressen. Genom att studera betydelsebildningar i diskurserna kan man se vilka antaganden 
om verkligheten som framkommer i dokumenten. Enligt teorin kommer dessa antaganden att 
påverka verkligheten, hur planerarna ser på landsbygden och sättet de tar sig an sina 
arbetsuppgifter. Den diskursiva praktiken kan analyseras ur flera angreppsvinklar. Man kan 
till exempel analysera hur produktionsförhållanden ser ut för en text eller hur texters 
reproduktionsförhållanden ser ut. Kanske finner man att ”samma” text förekommer i en rad 
olika utformningar. Då kan man studera den intertextuella kedjan och analysera hur texten 
produceras och konsumeras. 

 

Eftersom analysen är en kommunikativ händelse ska man undersöka: 

 Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av ordet 
landsbygd 

 Texternas lingvistiska uppbyggnad 
 Överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen och vilka konsekvenser det har för 
den sociala praktiken. 

När man studerar en diskurs ska man skilja på dessa två dimensionerna: 

 Den kommunikativa händelsen – språkbruket i exempelvis artiklar, filmer, intervjuer 
eller politiska tal. Språkbruk kan också kallas genre som konstituerar och är en del i 
en bestämd social praktik. Exempel på social praktik är till exempel en nyhetsgenre, 
filmgenre eller reklamgenre. 

 Diskursordningen – summan av diskurstyper som används inom en social institution 
eller inom en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer. 
Diskursordningarna är både en form av struktur och praktik samt ett uttryck för 
maktrelationer i samhället. Inom en diskursordning finns det vedertagna sanningar 
och i analysen av texterna ämnar jag reda ut vad som tycks vara sant och 
obestridbart. Det är intressant att reda ut då sanningar skapas i diskursiva 
konstruktioner och kunskapsregimer. 

 

Faircloughs tredimensionella modell 
Jag har valt att använda mig av Faircloughs tredimensionella modell för att ha ett verktyg och 
ett metodiskt arbetssätt i min analys. Emellertid kommer jag endast att använda mig av de 
två första stegen i Faircloughs modell. Den kritiska diskursanalysen lägger fokus på 
förbindelserna mellan språkbruket och social praktik. Det kommer att bli en rent lingvistisk 
analys och därtill ett analyssteg där de intertextuella kedjorna (den diskursiva praktiken) 
analyseras. Fairclough har flera redskap och begrepp som jag kommer att använda mig av 
och som är kända bland många språkvetare. Det tredje steget i modellen utesluts i detta 
arbete. I det steget ligger fokus det på sociala praktiker, det steg då man ska bevisa att 
textanalysen och den diskursiva analysen kan kopplas till konkreta handlingar i människors 
sociala tillvaro. Jag anser att de två första stegen i analysen räcker för att uppnå syftet. Vad 
som är viktigt att komma ihåg är att diskurs och själva analysen i detta arbete är en form av 
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social praktik. Diskurserna står i ett dialektiskt förhållande till alla andra sociala dimensioner 
och sociala strukturer i samhället. (Winther Jörgensen, Phillips 2000).  

 Fig. 1. Faircloughs trestegsmodell 

 

Winter Jörgensen & Phillips (2000) poängterar att diskursanalysen inte har en färdigställd 
metod utan bör utformas utifrån de aktuella frågeställningar och material som tillhandahålls 
för respektive arbete. De lägger också fram betydelsen av att skapa ett eget koncept med 
inslag från flera olika perspektiv bortsett från de diskursanalytiska. De menar att det ökar 
värdet eftersom mångperspektivet ger olika insikter på ett område och ökar förståelsen i 
analysen. Om teorierna faller in inom Burrs fem generella antaganden om 
socialkonstruktionismens syn på språk och subjekt och har en sammanhängande teoretisk 
ram där de olika perspektiven ger stöd åt varandra så kommer den berikande teorin komma 
vara värdefull i analysen.  

 

Reflektion och kritik till vald metod 
En lingvistisk undersökning av det empiriska materialet hade kunnat vara möjligt i detta 
arbete. Men hade jag gjort en enklare lingvistisk undersökning av de olika texterna hade jag 
gått miste om de olika texternas betydelse för varandra. I ett större arbete skulle en 
sociolingvistisk metod och analys fungera bra. Då skulle jag få undersöka språkets funktion 
och betydelse i samhället. I och med att man då studerar både den kulturella och sociala 
delen av språket i olika sammanhang och hur det påverkar sättet vi talar på så hade det 
krävt ett större empiriskt material och en mycket större tidsåtgång.  I raden av alla olika 
språkvetenskapliga discipliner tyckte jag att diskursanalysen lämpade sig bäst för detta 
arbete. 

Genom att lägga stort fokus på det som uttrycks i det empiriska materialet finns det en risk 
att gå miste om det som inte skrivs. Det vill säga att det i texter finns outtalade saker som 
antas vara självklara. Outtalade och självklara ting och fenomen kan både sakna betydelse 
likväl som det kan ha en väldigt stor betydelse. Antas något vara självklart ska en noggrann 
analys ta fasta på det som utesluts i den sociala konstruktionen. Det som tas för givet är det 
som ses som det objektiva i en diskurs. Eftersom det i analysen krävs att man ska ha en 
grundläggande förståelse för texterna och det sammanhang i vilka texterna finns i tillkommer 
det därmed en risk att man blir indoktrinerad vad som kanske inte alls behöver vara en 
självklarhet. Det är därför viktigt att förbli objektiv i arbetet med texterna och se vad som i 
texterna ger utrymme för olika typer av tolkning. 
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Den kritiska diskursanalysens verktyg 
I analysen ska begreppet landsbygd undersökas med hjälp av de två grammatiska 
elementen transivitet och modalitet. När man analyserar transiviteten i en händelse eller i 
en process utreder man huruvida själva händelsen förbinds (eller inte förbinds) med ett 
begrepp. Det finns ett exempel då Winter Jörgensen & Phillips (2000) gör en analys av 
rubriken: ”50 sjuksköterskor avskedades igår”. Rubriken har en passiv form och undviker att 
skriva ut vem agenten är. Med andra ord framgår skedandet av sjuksköterskorna som ett 
slags naturfenomen – något som inträffade utan en agents inblandning. Rubriken skymmer 
agentens ansvar för konsekvenserna. Man bortser från att det är sjukhusets administratörer 
som borde stå till svars för rubriken och lägger större vikt vid konsekvenserna än vid de 
handlingar som förorsakade att 50 stycken sjuksköterskor miste jobbet.  

Då man bortser från agenten och istället betonar effekterna har det skett en så kallad 
nominalisering. I texten ”Det var många avskedanden på sjukhuset” är det substantivet 
”avskedanden” som ersätter hela processen.  

Med det grammatiska elementet modalitet går det att undersöka vilka värderingar som 
framkommer i det empiriska materialet samt vad som anses vara önskvärt. (Fairclough N. 
Critical Discourse Analysis, Winter Jörgensen & Phillips, 2000:87)  

Verktyget modalitet kan liknas vid hur mycket eller lite en talare eller skribent sällar sig till 
sitt påstående i en mening. Vid låg modalitet säger talaren: ”det kanske är lite kallt här inne”. 
I den meningen är hans eget instämmande inte så starkt. Hade talaren istället sagt: ”jag 
tycker att det är väldigt kallt här inne”, hade modaliteten ansetts vara hög.  

Instämmande, avståndstagande, tillåtelse och distansering kan utläsas och utgör olika slags 
modaliteter. Valet av ord som används i beskrivningar kommer också att undersökas. 
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ANALYS 

 
I det empiriska materialet går det att utläsa hur åtgärder och förslag på utveckling ska 
förbättra landsbygden med stöd från stat och EU. Det motiverar mig att analysera texterna 
utifrån utvalda teoretiska begrepp för att påvisa hur olika diskursiva relationer till 
landsbygden framställs. Analysens mål blir att undersöka hur vi människor skapar 
verkligheten och får en självklar uppfattning om den. Under analysarbetets gång ska jag 
förklara och motivera varför en diskurs ser ut som den gör och vad som präglar den. 

Det metodiska verktyget jag har valt är Faircloughs tredimensionella modell. 

Faircloughs tredimensionella modell med analyssteg 1, 2 och 3 utmärkta i figuren. 

 

 

 I det första steget som domineras av en lingvistisk textanalys kommer jag således att 
studera diskursen om landsbygden. I detta steg utläser jag först hur landsbygden beskrivs, 
vilka styrkor och fördelar den har. Genom att studera vokabulär, grammatik och 
sammanhang mellan satser ser man hur diskursen formas lingvistiskt. Därtill undersöker jag 
vilka problem som är kopplade till landsbygden. Viktigt i detta steg är att se hur och på vilket 
sätt landsbygden beskrivs och i vilken relation till andra betydelsefulla fenomen som 
landsbygden står. Subjektspositionerna hjälper mig att utläsa de betydelsefulla relationerna i 
Landsbygdsprogrammet. 

Den första och andra dimensionen ska enligt Fairclough analyseras varför sig. Texten 
analyseras i det första steget och den diskursiva praktiken analyseras i det andra steget. 

I det andra steget ligger fokus på att studera intertextualiteten och interdiskursiviteten. 
Eventuella kopplingar mellan olika texter ska påvisas. Texten i sig påverkar hur texten 
konsumeras och produceras. I denna del av analysen ska jag koncentrera mig på hur 
författare använder befintliga diskurser då han/hon skriver sin egen text. I detta steg ingår det 
även att studera hur författare och läsare tolkar texten och konsumerar texten. Jag ska efter 
detta analyssteg försöka sätta ord på hur deras diskursiva praktik yttrar sig. 
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Det tredje steget i Faircloughs modell då man ska bevisa hur textanalysen och den 
diskursiva analysen kopplas till konkreta handlingar utesluts i detta arbete. 

 

Texten/det empiriska materialet, den diskursiva praktiken i form av 
textproduktion/textkonsumtion och landsbygdsbegreppet i den sociala praktiken är inskriven i 
Faircloughs tredimensionella modell. 

Som ett komplement till analysen kommer jag att undersöka hur diskursen om landsbygden 
kommer till uttryck i intervju. Detta komplement är något som rekommenderas av Winther & 
Phillips (2000:71). 

 

Diskursen om landsbygden 
Anledningen till Landsbygdsprogrammets tillkomst är att utvecklingen på landsbygden inte är 
tillfredsställande. I programmet beskriver man olika problem och åtgärder för att möta de 
ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningarna. Det intressanta i analysen av 
Landsbygdsprogrammet och övrigt empiriskt material är att se hur landsbygden beskrivs och 
kopplas samman med olika begrepp. 

Landsbygden är en diskurs där politiker, forskare, tjänstemän, intresseorganisationer, 
företagare och massmedia ingår. Forskarna har makten att definiera kunskaper och nya rön 
om landsbygden. Politikens företrädare har makten att sätta upp regler och skapa styrande 
dokument för landsbygden. Forskare och politiker har med sin överordnande ställning större 
möjligheter att bestämma hur diskurser utformas. I deras framträdande roll blir deras utsaga 
om ett bestämt begrepp det som dominerar diskursen allt som oftast. Tjänstemännen är 
strukturellt underordnade vilket betyder att de inte har någon frihet att uttrycka sig subjektivt 
om landsbygden.  

Ser makten, det vill säga de som har utformat det empiriska materialet, några speciella 
problem som är kopplade till landsbygden? Vill makten forma eller påverka landsbygden med 
dess invånare i en viss riktning? Vilken bild av landsbygden får man då? I analysen kommer 
illustrativa citat från intervjuer bland annat att tas med i framställningen men till att börja med 
läste jag in mig på Landsbygdsprogrammet och studerade hur begreppet landsbygd 
beskrivs.  
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Landsbygdsprogrammets förhållande till olika begrepp 
Till en början ska jag förklara hur beskrivningen av landsbygden tar sin form. Inledningsvis 
tycks landsbygden vara ett begrepp som är svårt att definiera. I Landsbygdsprogrammet 
råder en tveksamhet till hur man ska definiera landsbygden eftersom man nämner hur både 
Glesbygdsverket, Statistiska Centralbyrån respektive OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) definierar landsbygden. Artikulationen om landsbygden utgår 
från staden/tätorten. Andra ord som beskriver samma area är natur- och kulturområden 
respektive landsbygdsområden. Tolkningen av landsbygden och dess egenskaper ser olika 
ut i programmet. Svårigheterna att definiera landsbygden syns också i beskrivningen av 
landsbygdens styrkor och svagheter då de olika utsagorna då och då motsäger varandra. 

 

Definitionen av landsbygden baseras som sagt först och främst på avståndet och restiden till 
närmsta tätort ≥3000 invånare, räknat i restid med bil. Det är anmärkningsvärt eftersom 
staden står i ett antagonistiskt förhållande till landsbygden. Har man mer än 45 minuters 
restid till närmsta tätort räknas de boende till glesbygden.  

 
Utgår man från staden i sina jämförelser med landsbygden så är det lätt att finna en massa 
saker som landsbygden saknar. Landsbygdens egenskaper beskrivs utifrån dess förhållande 
till staden. Landsbygdsprogrammets indelningar grundar sig på regionens utbud och 
tillgänglighet till arbetstillfällen: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbygdsområdena utgår från 
Glesbygdsverkets definition: 

 
 Glesbygd 
 Tätortsnära landsbygd 
 Tätort 

I Landsbygdsprogrammet är 
landsbygdsområdena indelade i 
olika regioner som heter: 

 Skogslänens inland 
 Skogslänen övrigt 
 Storstadsregionerna 
 Övriga Sverige 
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Nedan visas en bild på hur diskursen om landsbygden och staden/tätorten tar form. Cirklarna 
utgör gränsen för respektive diskurs. Eftersom landsbygden diskursivt förhåller sig till staden 
tecknas även diskursen om staden bredvid som jämförelsen. De inrutade orden utgör 
nodalpunkt för respektive diskurs. Begreppen inom cirklarna som tecknar diskursen är de 
element som är betydelsefulla för diskursen. 

 

Så som artikulationen om landsbygden och staden/tätorten är illustrerad ovan utgör gles, 
man pendlar till jobbet/tätorten och jobb/arbetstillfälle moment i respektive diskurs. Att 
landsbygden är gles och att jobben/arbetstillfällena finns i staden/tätorten är oemotsagt i allt 
undersökt empiriskt material.  

Utgår man från staden/tätorten och avståndet till den i sina beskrivningar blir också 
avståndet något som man betonar. Tidigt i programmet framkommer beskrivningen av 
landsbygden som gles. Efter Finland är Sverige det mest glesbefolkade landet i EU. Sverige 
har endast 22 inv./km2. Eftersom större delen av Sveriges yta utgörs av fjäll, skog, berg och 
öppna landskap som präglas av de areella näringarna så blir därmed landsbygden också 
glest befolkad. Gleshet beskrivs som något negativt och problematiskt. Glesbygderna 
dominerar i främst skogslänens inland och det är framförallt i Norrland som man finner 
problem. Då man skriver om landsbygdens svagheter uttalar man problem som ofta är 
kopplade till norra Sverige, skogslänens inland eller Norrland som är glest befolkade. Man 
låter avstånden stå för orsaken till problemen på landsbygden men jämför man med USA:s 
främsta jordbruksstat Iowa som har färre invånare per kvadratkilometer (20 inv./km2) verkar 
glesheten inte vara något problem då jordbruket genererar 10 miljarder USD per år.(Iowa 
Department of Agriculture, 2012) 

Även om tätorterna inte explicit står för alla arbetstillfällen så är det ändå en utgångspunkt 
som visar sig på flera ställen i programmet. Glesheten ses som ett hinder av den 
ekonomiska utvecklingen på landsbygden och är en av Landsbygdsprogrammets främsta 
prioriteringar. 
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”Villkoren för företagande skiljer sig åt mellan den mer tätortsnära landsbygden och glesbygder. 
Befolkningsminskningen i många områden och de ofta långa avstånden har bidragit till en 
försvagning av de sociala och ekonomiska villkoren.”(s.15) 

”För glesbygder däremot, betyder glesheten och avstånden en stor roll för de ekonomiska 
förutsättningarna. Låg tillväxt och låg sysselsättningsgrad präglar fortsatt många av dessa 
områden.”(s.15) 

”Landskapsbilden är därför i många fall direkt kopplad till verksamheter inom de areella näringarna 
och dess markanvändning. En mycket stor del av Sveriges landareal utgörs av skog, berg, fjäll och 
gräsmarker, arealer som till stor del har en mycket gles permanent befolkning.”(s.10) 

 

I inklippen från sidan 10 och 15 i Landsbygdsprogrammet har man nominaliserat essensen 
av landsbygden, dess natur, dess avstånd (till staden) och dess gleshet med olönsamhet. På 
grund av de långa avstånden har man i landsbygdsprogrammet dömt ut förutsättningarna till 
entreprenörskap och lönsamhet. Glesheten får stå som orsak till olönsamheten i det svenska 
jordbruket. Detta återkommer man till i hela Landsbygdsprogrammet trots att man framhäver 
andra troliga faktorer, såsom kortare växtperiod etc. 

Modaliteten i meningar ovan om den fortsatt låga sysselsättningen och försämrade 
ekonomiska utvecklingen är hög då de oönskade förhållandena explicit förklaras med 
avstånden och glesheten. 

I fråga om den önskade utvecklingen på landsbygden är modaliteten däremot låg. Ord som 
troligtvis, kan och förhoppningsvis tyder på en låg övertygelse och modalitet. Se exempel 
nedan; 

”Landsbygdens värde som attraktiv miljö för boende har ökat, ... Attraktiva boendemiljöer och 
bostadens ökade betydelse för den enskildes välbefinnande kan påverka näringslivets och företagens 
lokalisering.”(s.13)  
 

”Landsbygden har stora resurser i natur och landskap och socialt kapital som kan utvecklas och 
användas utan att förbrukas som grund för företagande och ökad livskvalitet. God fisk- och 
viltförvaltning som möjliggör turism samt jakt och fiskeupplevelser.”(s.62) 
 

Att en god fisk- och viltförvaltning möjliggör för turism är inte det samma som att det utgör 
utsikterna för turism. På flera ställen i landsbygdsprogrammet är påståendena om 
landsbygdens vidsträckta landsbygd motsägelsefulla. Se exempel på antagonistiska 
förhållanden nedan: 

”Extremt gles befolkning och långa avstånd till centralorter med utbud av olika servicefunktioner är 
andra försvårande omständigheter för utvecklingen på landsbygden i vissa delar av norra 
Sverige.”(s.24) 

”Glesa strukturer, stora avstånd och förändringar i service och infrastruktur innebär sämre 
utvecklingsförutsättningar för invånare och företag i landsbygdsområden.”(s.62) 
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”En attraktiv, vidsträckt och glest befolkad landsbygd med tillväxtmöjligheter för såväl sommar- som 
vinterturism med tillgång till bl.a. lokal och regional matkultur, snö, kyla och ostördhet i rika natur- 
och kulturmiljöer.”(s.62) 

Å ena sidan förhindrar landsbygdens glesa strukturer en utveckling, å andra sidan utgör den 
en möjlighet för företagande inom turism och attraktivt boende.  

 

Beskrivning av entreprenörskap på landsbygden; 

”Pågående omstrukturering med ett minskat antal jordbruksföretag i kombination med 
strukturomvandlingen inom industrin påverkar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling på landsbygden.”(s.15) 

Transiviteten i den ovan skrivna meningen är låg. Händelsen, den oekonomiska utvecklingen 
på landsbygden binds inte samman på ett tydligt sätt med det som har förorsakat 
förändringen. Befolkningen är föränderlig men avstånden är konstanta. Det är märkligt att 
man under rubriken entreprenörskap talar om avstånd. Då jordbrukspolitiken har förändrats 
låter man avstånden nominalsera de försämrade ekonomiska villkoren. På så sätt har man 
låtit nominaliserat en hel process. 

Inom landsbygdsprogrammet har författarna skapat en diskursiv kamp om utsikterna på 
landsbygden. Trots det antagonistiska förhållandet går det är utläsa tre centrala tolkningar 
om landsbygden. I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Agrar produktivitet, oekonomisk, bör utvecklas. 
2. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om. 
3. Rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt. 

 

Nedan återges ett exempel per tolkning om landsbygden: 

1. ”För många småföretag på landsbygden, inom jordbruket och i annan verksamhet, har 
kapitalförsörjningen blivit ett växande problem. För att företag ska kunna utvecklas och nya 
företag starta är en god tillgång till finansiellt kapital många gånger avgörande. … 
Problemen accentueras för landsbygdsföretagen av att tillgångar i fastigheter och 
anläggningar av olika slag bedöms ha ett lågt alternativvärde.”(s.15) 
 

2. ”Hållbar utveckling och hållbart naturresursutnyttjande med beaktande av uppställda 
miljömål är en generell utgångspunkt för programmet. De areella näringarna har en stor 
potential för en resurseffektiv produktion med minimal miljöpåverkan och har också en 
nyckelroll i omställningen till en hållbar samhällsutveckling inkl. energiförsörjning. … De har 
också en central roll som förvaltare av ett värdefullt natur- och kulturlandskap, där hävd av 
betesmarker utgör en viktig prioritering.” (s.89)  
 

3. ”Skogar, fjäll, sjöar och odlingslandskapet har betydande värden ur ett rekreations- och 
turistperspektiv och är värdefulla resurser för landsbygden som helhet.” (s.35) 
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I exempel ett ligger det önskvärda begreppet utveckling utanför landsbygdens diskursiva fält. 
Utsikterna för landsbygden är både förklarade och reducerade. Den diskursiva kampen 
synliggörs genom att man beskriver vad som behövs för en utveckling och tydliggör att detta 
uppenbart saknas. I exempel 2 har de areella näringarna å andra sidan stor potential för en 
samhällsutveckling. Då elementen till landsbygden, natur- och kulturlandskap samt areella 
näringar artikuleras är modaliteten för en utveckling desto högre. Med orden ”stor potential” 
och ”nyckelroll” kan läsaren övertygas om att de areella näringarna kommer att bidra till 
samhällsutvecklingen. I exempel 3 är modaliteten landsbygdens värde högre genom ett 
"rekreations- och turistperspektiv”. Landsbygdsprogrammet lyfter fram värdet och förbinder 
landsbygden till det genom att skriva att den har både ”betydande värden” och ”värdefulla 
resurser”. 

 

Översiktsplanernas förhållande till olika begrepp 
De översiktsplaner som kommer att ingå i analysen är Göteborg, Kungälv, Skövde, Grästorp, 
Alingsås, Lysekil, Tidaholm, Dals-Ed och Mariestad. Analysen inleddes med att undersöka 
vilka begrepp landsbygden kopplades samman med.  

 

Göteborg, hör till kommungrupp 1, Storstäder 

Göteborgs kommuns utgångspunkter och strategier beskrivs på sidan 2 i översiktsplanen. 
Fokus ligger på en strategisk utbyggnadsordning med prioriterade knutpunkter. Kommunen 
värnar om natur- och kulturmiljöerna och de gröna kilarna som inkluderar landsbygdens jord- 
och skogsbruk samt frilufts- och rekreationsområden. Man vill undvika att bygga i dessa 
områden och efterlyser ett mer regionalt sätt att förvalta dessa områden.  

Man skriver mer om natur- och kulturmiljöer som ska bevaras och utvecklas för dess olika 
värden. Natur- och kulturmiljöerna med dess unika värden utgör en attraktionskraft, bär på 
historia, är viktigt för den ekologiska hållbarheten och fungerar som frilufts- och 
rekreationsområden. Man värnar om de öppna odlingslandskapen och kustlandskapen. På 
landsbygden är man restriktiv till ny bebyggelse och hyser en särskild varsamhet till samtliga 
miljöer.  

I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om. 
2. Rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt. 

 

Nedan återges ett exempel per tolkning om landsbygden: 

1. ”Staden omges av odlingslandskap och skog, områden med flera olika värden; Förutom 
biologisk mångfald även upplevelse-, bruknings- och kretsloppsvärden. … Förutsättningarna för 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena som är knutna till landskapet och beroende av 
en viss skötsel eller öppenhet har därmed ändrats radikalt. … Genom jordbruksverkets 
landsbygdsprogram finns möjlighet att söka miljöersättningar för till exempel natur- och 
kulturmiljöer i odlingslandskapet eller ekologiska produktionsformer.” (s. 93, del 1) 
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2. ”Oexploaterad mark ska kunna användas för rörligt friluftsliv även i fortsättningen. … 
Friluftsområdena har också stora naturvärden. Stora naturvärden finns dessutom längs Nordre 
älv, ofta i anslutning till kulturhistoriskt intressant jordbruksmark.” (s. 10, del 3) 
 

De två mest dominerade tolkningarna om landsbygden är som sagt att den har ett högt 
natur- och kulturhistoriskt värde samt att den fungerar som ett rekreations- och 
friluftsområde. I tredje hand lyfter kommunen fram landsbygdens värde för jord- och 
skogsbruket. ”Vid den allmänna lämplighetsprövningen ska särskild hänsyn tas till områdets värde 
för jordbruket. Bebyggelse bör inte förläggas på jordbruksmark och inte heller så att den kan medföra 
miljömässiga konflikter på grund av lukt och buller från jordbruksföretagen. Vägar och ledningar bör 
planeras så att de inte tar åkermark i anspråk” (s.104) Kommunens skattning av 
jordbruksmarkernas areella näringar är högre än skogsbrukens intressen. Även om 
kommunen har uppskattat skogsmarken som särskilt värdefull så prioriteras ändå intressen 
för friluftsliv högre. ”Särskild hänsyn ska tas till områdets värden för skogsbruk vid den allmänna 
lämplighetsprövningen. Inom kommunen måste skogsbrukets intressen oftast anpassas till intressen 
för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård. Här redovisas även särskilt betydelsefull skogsmark där 
friluftslivet är prioriterat” (s. 105) Sättet att skatta jordbruksmarken respektive 
skogsbruksmarken tyder dels på att landsbygden tolkas utifrån dess areella näringar och 
dels att den tolkas som ett område för rekreation och friluftsliv. De dominerande tolkningarna 
om landsbygden är som miljö-, natur- och kulturhistoriskt viktiga miljöer samt som område för 
rekreation och friluftsliv. Landsbygden artikuleras med flera element. Några av elementen är 
”odlingslandskap”, ”natur- och kulturmiljöer” samt ”oexploaterad mark”. Elementet 
oexploaterad mark kan tolkas både som skogsmark samt natur- och kulturmiljö. Flera 
odefinierade element, flytande signifikanter bidrar till att tolkningen av landsbygden blir mer 
tvetydig. 

 

 

Kungälv, hör till kommungrupp 2, Förortskommuner till storstäder 

I Kungälvs översiktsplan från 2012 skriver man lite mer om landsbygden jämfört med 
Göteborgs kommun. Kommunen är belägen i en expansiv tätortsregion vilket också ger en 
stor efterfrågan på tomter.  

 I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Agrar produktivitet, oekonomisk, bör utvecklas. 
2. Rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt. 
3. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om. 

 

Nedan återges ett exempel per tolkning om landsbygden: 

1. ”Detta innebär att bebyggelseutveckling i första hand ska ske i orterna längs E6 och Bohusbanan, 
d v s kommunens huvudstråk. På landsbygden i övrigt sker en liten andel av kommunens 
bebyggelseutveckling. Ökad befolkning och täthet blir avgörande för kommunens framgång.” (s. 
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15) … ”Kungälvs kommun är belägen i en expansiv tätortsregion vilket innebär ett stort tryck på 
nya tomter även på landsbygden. Landsbygden består till stor del av jordbruksmark och 
naturområden förutom all befintlig bebyggelse. Landsbygden är en resurs för hela 
Göteborgsregionen, vilket markeras som gröna kilar i strukturbilden. Därför måste tillkommande 
av ny bebyggelse hanteras varsamt så inte landsbygden splittras sönder.” (s. 46) 

2. ”Känslan av att bo på landsbygd är viktig att bevara när Diseröd utvecklas.” (s. 42) … ”Den nya 
exploateringen måste anpassas efter befintliga förutsättningar och koppla samman befintlig 
bebyggelse med den omgivande landsbygden så att en helhet bildas och att bebyggelsen möter 
jordbruksmark eller naturområden på ett genomarbetat sätt.” (s. 44) 

3. ”Utvecklingen av kustområden och landsbygden ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
strandskyddet ska värnas och friluftsliv främjas. Utanför utvecklingsområdena i kustzonen ska ny 
bebyggelse prövas restriktivt.” (s. 17) 

 

I Kungälvs översiktsplan framkommer ett mer dialektiskt förhållande till landsbygden 
eftersom serviceorterna beskrivs vara beroende av landsbygden och tvärt om. I 
översiktsplanen tar man hänsyn till landsbygden genom en ortsavgränsning eller 
tätortsavgränsning. Syftet med denna sorts avgränsning är att koncentrera bebyggelsen och 
bevara övrig mark på landsbygden. Man uppskattar landsbygden och de gröna kilarna och 
vill värna om strandskyddet, natur- och kulturvärden, friluftslivet och den levande 
landsbygden. Kommunen uppmärksammar särskilt markanvändningen i mötet mellan 
tätortsområden och landsbygd eller angränsande grönområden. Kommunens vision till 2020 
är att bygga vidare på de befintliga strukturerna, utveckla de mindre serviceorterna och är 
restriktiv till ny bebyggelse i kustområden.  

 
 
Skövde, hör till kommungrupp 3, Större städer 
 
Skövde kommuns översiktsplan antogs 2012. I de strategiska målen vill kommunen som 
punkt nr. 5 att nya bostäder och kompletterande anläggningar ska kunna byggas på 
landsbygden men att den nuvarande tätortsstrukturen ska behållas i stort. 

”Kommunen vill att nya bostäder och kompletterande anläggningar ska kunna byggas på 
landsbygden.”(s.12) 

I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Resursområde för utvidgning av staden 
2. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 

 

Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 

1. ”Med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avses ett område som är 
lämpligt för utveckling av landsbygden och är av ett sådant slag och har en så begränsad 
omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Syftet med att redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala 
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utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation 
kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. I Skövde kommun föreslås några mindre LIS-
områden som i första hand avses för bostads- och fritidshusbebyggelse. Allmänhetens 
tillgänglighet till stranden ska beaktas. Bebyggelsen bedöms kunna bidra till en positiv 
landsbygdsutveckling i området.”( s. 25) 

 
I Skövde kommuns översiktsplan, antagandehandling 2012 nämns landsbygden under 
rubriken ”Turismstrategi i Skaraborg”.  Genom att stärka turismnäringen ska landsbygden 
utvecklas. 
 
2.  

”Profilering och destinationskännedom: 
– Turistisk vision och värdegrund för Skaraborg som destination 
– Destinationsmanifest 
 
Nyetableringar och investeringar: 
– Besöksnäring i fysisk planering 
– Utveckling av småskaligt boende på landsbygden” (s.11) 

 
 
”Historiskt sett har ca 10 % av bygglovsansökningarna avseende nybyggnad av enbostadshus varit på 
landsbygden utanför Skövde tätort … Det är även genom service- och turismprojekt som stimulerar en 
landsbygdsutveckling.”(s.93) 
 
För övrigt nämner man under samma avsnitt att man planerar utbyggnaden av 
IT/bredbandsutbyggnad, betydelsen av bofast befolkning och en sysselsättning på 
landsbygden och tillvaratagandet av landsbygdens resurser, bland annat i form av 
hästfastigheter. Man vill bevara aktiva skogsbruk. Några konkreta riktlinjer för landsbygdens 
utvecklingsmöjligheter finns inte utan avses preciseras i ett framtida landsbygdsprogram. 
 
 
I översiktsplanen ses landsbygden som en möjlighet att utveckla turismen. Man är positivt 
inställd till ny och kompletterande bebyggelse på landsbygden och tror även att det kan 
stärka underlaget för servicen och främja sysselsättningen. Kommunen vill locka med 
attraktivt boende i strandnära lägen. Landsbygden förknippas även med agrara 
verksamheter och har flera värdefulla och attraktiva element. Behovet av utveckling på 
landsbygden är större i det fall det inte finns någon närhet till en större tätort. 

 
 
 
Grästorp, hör till kommungrupp 4, Förortskommuner till större städer 
 
Grästorp kommuns översiktsplan antog 1992. 
I översiktsplanen berörs landsbygden i den mån man talar om jordbruket, skogsbruket och 
dess betydelse för landskapet. Med införandet av en ny livsmedelspolitik år 1990 och ett mer 
marknadsinriktat system med en successiv avreglering av jordbruket är man rädd att förlora 
en del av landskapsbilden och kulturhistorien. Man befarar en igenväxning av landskapet och 
därtill förlust av dess flora och fauna. Man ser helst inte att öppna landskap planteras med 
skog. 
 
I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 
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1. Agrar produktivitet 
2. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om 
3. Resursområde för utvidgning av staden 

 

Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 

1. ”Jord- och skogsbruk är näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”(s.14)”Jord- och skogsbruket är av stor 
betydelse för sysselsättningen i kommunen.”(s. 30) 

2. ”Överväganden om jordbruksmarken bör ses ur två perspektiv: - Markens betydelse för 
jordbruksnäringen. – Markens betydelse för andra samhällsintressen (landskapsbild, naturvård, 
friluftsliv etc.)” (s.15) 

3. ”I samband med jordbrukspolitikens omläggning kan nya bruknings- och boendeformer komma 
att växa fram på landsbygden. Exempelvis kan avstyckningar på några hektar ge möjlighet till 
viss djurhållning och odling i anslutning till boende för att stimulera en levande landsbygd.” (s. 
14)  

”Vid ianspråktagande av skogsmark bör iakttas: - att sammanhängande skogsområden inte 
splittras, - att bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten av större, - att i 
första hand sämre marker utnyttjas.” (s.15) 

 
 
I översiktsplanen ser man hellre större sammanhängande åkerområden och en 
tätortsutbyggnad i anslutning till centralorten. Ny bebyggelse tillåts om det gynnar turismen, 
friluftslivet eller totalförsvaret. Ny lokalisering av bebyggelse skall underordna sig till 
landskapet, kommunens ekonomiska lokaliseringseffekter och särskild hänsyn ska tas till 
miljömässigt känsliga områden. Med bitvis frigörande av åkermark tror man att det bidrar till 
en stimulerande och levande landsbygd. 
 

 
 
Alingsås hör till kommungrupp 5, Pendlingskommuner 
 
Översiktsplanen för hela kommunen antogs 1990 och fördjupningar av dess delar har pågått 
fram till 2013. I kommunens mål och inriktning för planarbetet har förändrats under tiden. 
Tolkar man de senaste dokumenten från 2013 har uppskattningen av landsbygden 
förändrats. Tidigare mål om en sammanhållen tätortsutveckling har övergått till välkomnande 
av bebyggelse på landsbygden i form av ”ekoby”. I kommunens nyaste översiktsplan från 
2013 omnämns landsbygden i områden för strandnära landsbygdsutveckling samt i 
bevarandet och utvecklingen av de gröna kilarna. 
 
 
I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Resursområde för utvidgning av staden 
2. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 
3. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om 
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Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 
 
1. ”Det är framförallt längs E20 och längs med Västra Stambanan som man välkomnar ny 

bebyggelse på landsbygden. Här sker en befolkningsökning. Då ska den helst vara sammanhållen 
och komplettera befintlig bebyggelse. På övriga delar av landsbygden i kommunen är man mer 
tillåtande till spridd bebyggelse.” (s.24, under rubriken Landsbygd)  

2. ”Landskapets och bebyggelsens karaktär ska tas tillvara för att öka landsbygdens attraktivitet. 
Turismen på landsbygden ska utvecklas” (s.18) ”De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas 
för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt 
markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd/grönområden. (s.22)  

3. ”I planförslaget redovisas översiktligt en relativt sammanhängande grön- och blåstruktur, som 
innehåller stora natur- kultur- och friluftsvärden. I den enskilda planeringssituationen då 
fördjupningar av översiktsplanen tas fram, då detaljplaner upprättas eller vid prövning av 
enstaka bygglov utanför detaljplan ska hänsyn tas till värdena i grön- och blåstrukturen utifrån 
aktuell planeringsnivå och områdenas karaktär och innehåll.” (s.36)  
 

I översiktsplanen värnar man om jordbruks- och skogsbruksmarken och vill ha den 
sammanhållen i största möjliga mån. Kommunen är medveten om att spridd bebyggelse kan 
medföra sämre hushållning med markresurserna. Man lägger dock större fokus på 
nybyggnation, attraktivitet och beaktande av natur-, kultur- och landskapsvärden. 
Spridd bebyggelse tillåts om det gäller mindre turismanläggningar, kompletterande 
bebyggelse, viss materialutvinning och viss störande friluftsaktivitet. Tätortens tillgång till 
rekreationsområden skattas högt. De areella näringarna på landsbygden ska utvecklas för 
dess resurs för bland annat energiproduktion. Den levande landsbygden är viktig för dess 
attraktion. 

 

 
Lysekil hör till kommungrupp 6, Turism- och besöksnäringskommuner 
 
Lysekils översiktsplan är från 2006. 
 
 
I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 
2. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om 
3. Resursområde för utvidgning av staden 

Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 
 
1. ”Landsbygdens avfolkning och hotet mot det öppna landskapet kan minskas genom aktiva 

åtgärder. Möjligheter finns till alternativ produktion på markerna av t.ex. energigrödor eller 
naturnära och ekologisk köttproduktion. Vidare finns en utvecklingspotential i besöksnäringen 
genom tillskapande av småskaliga boendeanläggningar i anslutning till verksamheter på 
landsbygden, vandringsleder i natur- och kulturlandskap och andra anläggningar för fritid och 
rekreation”.(s.9) ”Ett öppet landskap och ett levande lantbruk är en viktig beståndsdel för att 
behålla kommunens attraktionskraft med avseende på besöksnäringen. Man bör därför undvika 
att anlägga ny bebyggelse på åkermark och dessutom förhindra att mer öppen mark växer 
igen. De lantbruksföretag i kommunen som med betesdrift upprätthåller det öppna landskapet 
gör också en stor naturvårdande insats.”(s.40) 
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2. ”Ny bebyggelse få tillkomma om den inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden, 
stör utvecklingen av befintliga tätorters utveckling, näringsliv eller friluftsintressen. Ingen ny 
fritidshusbebyggelse får inte heller tillkomma om det inte är en komplettering av den befintliga 
bebyggelsen. Här får nybyggnation ske och hänsyn ska tas till landskapets karaktär vid val av 
tomtplats.”(s.123) 

3. ”Kommunens inland, som också innehåller stora värden, men där bebyggelsetrycket idag inte är 
lika stort, betraktas i planen som möjligt för utveckling av visst glesbygdsboende och byggande.” 
(s.79) 

 
 
Kommunen har gjort en beskrivning av olika natur- och kulturområden (inklusive 
landsbygden) och skattar dem för deras värden. Speciellt värdefulla områden har pekats ut 
för att motverka nedläggning av jordbruksmark inom dessa områden. I övrigt är man restriktiv 
till att bygga på landsbygden utan ser hellre att man förtätar och bygger i anslutning till redan 
befintlig bebyggelse. Kommunen ser helst en utbyggnad i attraktiva strandlägen i anslutning 
till befintlig bebyggelse men är inte helt emot glesbygdsbebyggelse. 

 
 
 
Tidaholm hör till kommungrupp 7, Varuproducerande kommuner 
Tidaholms översiktsplan är från 1990 är antagen av kommunfullmäktige 1991. 
 
Då landsbygden kan vara ett samlingsnamn för flera områden har jag även haft ögonen 
öppna för alternativa uttryck i texterna. Andra benämningar som syftar till landsbygden är det 
öppna kulturlandskapet samt odlingslandskap. 
 
 
I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Agrar produktivitet 
2. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om  
3. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 

 

Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 
 
1. ”Att planera för god samhällsservice på landsbygden för att främja de areella näringarna”(s.10) 

”Utanför tätorterna skall jordbrukets och skogsbrukets intressen prioriteras. Bebyggelsen är i 
dessa områden oftast mer av enskilt än allmänt intresse”(s.11)  

2. ”Målsättning (Natur- och kulturminnesvård) att bevara områdenas karaktär och höga 
naturvärden … att bevara bebyggelsemiljön och det öppna landskapet”(s.8-9) Värdefulla 
kulturmiljöer i tätorter och på landsbygd har specificerats och märks ut på karta(s.61-64) 

3. ”Turismen har fått ökad betydelse och landsbygden uppskattas för dess attraktivitet”(s. 64-65) 
 
 
I kommunen uppskattar man landsbygden dess skönhet, speciellt de öppna landskapen. De 
areella näringarna, jord- och skogsbruket spelar stor roll för kommunens näringsliv. De 
areella näringarna spelar en nationell roll genom bidragandet till värdefulla kulturlandskap 
och livsmedel. Värdefulla natur- och kulturmiljöer tas hänsyn till och bör bevaras i största 
möjliga utsträckning. Ofta nämner man i översiktsplanen att ny bebyggelse utformas och 
anpassas utifrån befintliga natur- och kulturvärden och att man ska ta hänsyn till 
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landskapsbilden. Lokaliseringen av nya byggnader ska inte försvåra jord- eller 
skogsbruksverksamheten. Landsbygdens attraktivitet tros få en ökad betydelse för 
turistverksamheten.  

 

 
Dals-Ed hör till kommungrupp 8, Glesbygdskommuner 
 
I kommunens huvudrapport som antogs 2003. Dals-Eds kommun är den enda 
glesbygdskommunen i Västra Götalands Län.   
 
 
I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Resursområde för utvidgning av staden 
2. Agrar produktivitet 
3. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 

 

Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 
 
1. ”En levande landsbygd är en förutsättning för en livskraftig centralort. Omvänt ökar en stark 

centralort förutsättningarna för boende och verksamheter på landsbygden. Därför skall Ed 
stärkas som centralort, samtidigt som bostäder, verksamheter och service bör tillkomma på 
landsbygden.”(s.11)  

2.  ”För dem som lever på landsbygden är det viktigt att denna inte utarmas. Därför är 
landsbygdsnäringarna mycket viktiga. Hinder för att utöva dessa bör undvikas. För 
bevarandeintressena skall dock hänsyn tas i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Viktiga 
förhållanden, som påverkar utvecklingen av näringsliv och boende bör förankras bakåt i tiden, 
alltså de kulturhistoriska intressena, samt naturen i vid mening. (s.13) 

3. ”Turism som näring skall utvecklas. Ett vildmarksbetonat fiskeområde bör skapas. Örekilsälven 
och Töftedalsån bör bli bas för en utbyggd fisketurism.  
Offentliga miljöer och lokaler skall anpassas för personer med olika funktionshinder.  
Ett mångsidigt utbud beträffande fritid och kultur skall eftersträvas.  
Ett väl lokaliserat utbud av social och annan service skall eftersträvas.  
Arbetet med förebyggande hälsovård skall ges hög prioritet.  
Attraktiva bebyggelsemiljöer skall skapas. Vid ny- om- eller tillbyggnad skall pengar avsättas för 
konstnärlig utsmyckning.”(s.15) 
 

 
Kommunen uppskattar landsbygden för dess areella näringar och dess attraktivitet. 
Attraktiviteten ses som ett konkurrensmedel. Kommunen ser gärna en utveckling av 
landsbygden och då gärna fler invånare och turistföretag får öka. Kommunen är positivt 
inställd till att uppföra både bostadshus, fritidshus och verksamheter på landsbygden men då 
ska hänsyn tas till befintliga värden och jord- och skogsbruket skall inte försvåras. Vid 
nybyggnation ska de nya byggnaderna helst stödja eller utveckla de befintliga 
verksamheterna.  
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Mariestad hör till kommungrupp 9, Kommuner i tätbefolkad region 
Kommunens översiktsplan antog 2003. 
 
I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 
2. Resursområde för utvidgning av staden 
3. Agrar produktivitet/ Oekonomisk, bör utvecklas 

 
 

Nedan återges exempel för tolkningen om landsbygden: 
 
1. ”Översiktsplanen fokuserar på fem prioriterade insatsområden, som alla syftar till att öka 

kommunens attraktionskraft.” (s.102) ”Aktuella undersökningar visar att det inte endast är 
storstäder och högskoleorter som lockar människor, utan att alltfler uppskattar småstadens 
charm och dynamik eller en attraktiv landsbygd som kvaliteter i boendet.”(s.103) 

2. ”Befintlig ortsstruktur bibehålls och samverkan mellan Mariestads tätort och landsbygden stärks. 
… Bebyggelseutvecklingen på landsbygden skall förbättra förutsättningarna för företagsamhet, 
service och gemenskap. Ny bebyggelse som främjar möjligheterna att bevara ett öppet och 
levande landskap är positivt.”(s.6) 

3. ”Ny bebyggelse som främjar möjligheterna att bevara ett öppet och levande landskap skall 
prövas positivt. … En attraktiv fritidsbebyggelse ökar förutsättningarna att bibehålla och utveckla 
service och verksamheter på landsbygden. Tillkommande fritidsbebyggelse kan också bidra till att 
förstärka utvecklingen av viktiga stödpunkter för turism och friluftsliv. … Huvuddelen av den 
framtida bebyggelseutvecklingen är knuten till kommunens tätorter eller områden med tätare 
exploatering samt till några strategiska områden utanför dessa. Detta utesluter inte en 
kontinuerlig men sannolikt småskalig utveckling inom kommunens hela landsbygd.”(s.31) 
”Befolkningsutvecklingen utanför Mariestads tätort har varit förhållandevis stabil under hela 
1990-talet och kommunen bedömer inte att den valda inriktningen kommer att hindra en positiv 
utveckling på landsbygden. Redovisade satsningar på besöksnäringen och fritidsaktiviteter 
kommer tvärtom att bidra till en positiv landsbygdsutveckling.”(s.102)  

 
 

Kommunen vill stärka samarbetet mellan landsbygden och tätorten. Genom ett bra samspel 
och genom en bebyggelseutveckling hoppas kommunen förbättra företagsverksamheten, 
servicen och har en förhoppning om att befolkningen på landsbygden ska öka. En satsning 
på turism och attraktivt boende tros locka både företag och invånare. Kommunen är positiv 
till att bygga både i tätorten och på landsbygden. Nybyggnation på landsbygden skall 
lokaliseras på strategiska ställen och ska främja, inte hämma befintliga verksamheter. 
Kommunen är positiv till fritidsbebyggelse och en attraktiv fritidsbebyggelse anses också 
främja bevarandet av en öppen, levande landsbygd och positiv landsbygdsutveckling.  

 

 

Diskursen om landsbygden som den framställs i översiktsplanerna 

Sammantaget uppskattas landsbygden i samtliga översiktsplaner för dess natur- och 
kulturvärden samt för de öppna landskapen. De öppna landskapen, natur- och 
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kulturhistoriska miljöerna existerar främst på grund av hävden av landskapet. På det sättet 
kan man tolka det som att man outtalat uppskattar att jorden brukas, att gårdar och mindre 
samhällen lever vidare.  

De kommuner som särskilt framhåller värdet av landsbygden som ett område för rekreation 
är Göteborg, Kungälv, Skövde, Alingsås, Lysekil, Dals-Ed, Tidaholm och Mariestad. 
Undantaget är Grästorp kommun som menar att friluftslivet, rekreations- och turismen ofta 
kopplas samman med sport- och friluftsanläggningar. Grästorp kopplar inte samman 
begreppet rekreation, turism eller friluftsliv med landsbygden som de övriga kommunernas 
nyare översiktsplaner gör.  

Olika betoning läggs på framställningen av landsbygden som betydande inkomstkälla genom 
de areella näringarna. Kungälv, Grästorp, Tidaholm, Dals-Ed och Mariestad benämner 
landsbygdens betydelse för agrar produktion eller areella näringar. Eventuell utbyggnad i 
Kungälv är inte aktuellt då man vill hålla samman aktivt jord- och skogsbruk. I Tidaholms 
översiktsplan finns inte idén om att bygga på landsbygden. Man lyfter fram betydelsen av 
landsbygdens verksamheter. Dock sticker Mariestads kommuns översiktsplan ut genom att 
man belyser vikten av att företagen på landsbygden måste utvecklas.  

De olika kommunerna är i sina översiktsplaner antingen positiv eller restriktiv till att bygga på 
landsbygden. Inställningen till att bygga på landsbygden tycks antingen bero på behovet av 
att öka befolkningen i kommunen eller den stora efterfrågan på bostäder där. Varken 
Grästorps eller Tidaholms kommun ligger i en expansiv tätortsregion och framhäver inget 
större behov av att exploatera landsbygden. Grästorp kommun vill helst se en utbyggnad i 
anslutning till tätorten och i annat fall som ett komplement till ett etablerat lantbruk. Dals-Ed, 
Skövde, Alingsås, Lysekil och Mariestads kommun ser landsbygden som en markresurs för 
stadens utbyggnad. Dessa kommuner ser landsbygden som ett konkurrensmedel och vill 
kunna erbjuda attraktiva bostäder i strandnära lägen. Det är speciellt Skövde, Alingsås, 
Lysekil och Mariestad som vill påskina att ett attraktivt boende på landsbygden ska locka 
både boende, företag och besökare. Dals-Ed är den enda glesbygdskommunen i länet och 
vill gärna öka sin befolkning. 

 
”Ny bebyggelse som främjar möjligheterna att bevara ett öppet och levande landskap skall prövas 
positivt. … En attraktiv fritidsbebyggelse ökar förutsättningarna att bibehålla och utveckla service och 
verksamheter på landsbygden.”(s.31, Mariestads öp) 
 
Att ett öppet landskap enligt ovanstående stycke bevaras med hjälp av ny bebyggelse är 
högst önskvärt. Hur verksamheter ska utvecklas av en attraktiv fritidsbebyggelse är dock inte 
helt uppenbart. Men det är häri modaliteten ligger. Även Skövde kommun vill utveckla 
landsbygden med hjälp av nya bostads- och fritidshus. Se nedan. 
 
”Skövde kommun föreslås några mindre LIS-områden som i första hand avses för bostads- och 
fritidshusbebyggelse. Allmänhetens tillgänglighet till stranden ska beaktas. Bebyggelsen bedöms 
kunna bidra till en positiv landsbygdsutveckling i området.”(s. 25, Skövde öp) 

I de inklippta textstycket nedan är man tvärt emot tydlig i att inte landsbygdens 
jordbruksmark ska splittras sönder av ny tillkommande bebyggelse. Den kommun som i text 
framhäver betydelsen av landsbygdens näringar är Tidaholm kommun. Det är tydligt att 
Tidaholms kommun inte har något intresse av att bebygga landsbygden medan Kungälvs 
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kommun antyder att en bebyggelse är att vänta sig men att den ska ta hänsyn till 
landsbygden. 
 
”Kungälvs kommun är belägen i en expansiv tätortsregion vilket innebär ett stort tryck på nya tomter 
även på landsbygden. Landsbygden består till stor del av jordbruksmark och naturområden förutom 
all befintlig bebyggelse. Landsbygden är en resurs för hela Göteborgsregionen, vilket markeras som 
gröna kilar i strukturbilden. Därför måste tillkommande av ny bebyggelse hanteras varsamt så inte 
landsbygden splittras sönder.”(s. 46) 
 
”Att planera för god samhällsservice på landsbygden för att främja de areella näringarna.”(s.10) 
”Utanför tätorterna skall jordbrukets och skogsbrukets intressen prioriteras. Bebyggelsen är i dessa 
områden oftast mer av enskilt än allmänt intresse.”(s.11, Tidaholm)  
 
”Ett öppet landskap och ett levande lantbruk är en viktig beståndsdel för att behålla kommunens 
attraktionskraft med avseende på besöksnäringen. Man bör därför undvika att anlägga ny 
bebyggelse på åkermark och dessutom förhindra att mer öppen mark växer igen. De lantbruksföretag 
i kommunen som med betesdrift upprätthåller det öppna landskapet gör också en stor naturvårdande 
insats.”(s.40, Lysekil) 
 
I Lysekil, liksom i de övriga kommunerna vill man värna om det attraktiva. Många kommuner 
uppskattar de öppna landskapen. I Lysekils kommun vill man till skillnad från Mariestads 
kommun undvika ny bebyggelse för att förhindra att öppen mark växer igen. 

 

Artiklarna 
Artiklarna om landsbygden kommer från tidningen Miljöforskning, Svenska Dagbladet, 
Dagens Nyheter och Lantbrukets affärstidning (ATL). Urvalet av tidningarna och artiklar kan 
kritiseras men bidrar dock med skilda synvinklar om landsbygden som bygger upp den 
allmänna diskursen och fungerar utmärkt som del av den kritiska diskursanalysen.  

Undersökningen av artiklarna visade hur landsbygden kopplas samman med andra begrepp. 
Genom att ladda ner artiklarna och systematiskt se och undersöka vilka begrepp som 
landsbygden oftast beskrevs med fick man fram en bild av diskursen om landsbygden i 
artiklarna.  

 

I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 
2. Agrar produktivitet/ Oekonomisk, bör utvecklas 

 

Nedan presenteras ett par stycken utdrag från artiklarna som sammanfattar beskrivningen av 
landsbygden i urvalet av artiklarna: 

 
 
1. ”Vad ska vi med landsbygden till? ” … Numera rör sig Stockholms medelklass i bisvärmsliknande 

formationer. Med hyfsad samtidighet förflyttar den sig till attraktiva landsbygder som Österlen, 
Gotland eller Åre. Stadspräglade ställen som förklätts till genuin landsbygd. Jag ser det på 
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Österlen som spelar upp en tillrättalagd bild av sig själv under turistsäsongen. Det är som en 
maskerad. Kivik på somrarna är ett sammelsurium av konsumtion, stockholmsdialekt och flikar av 
traditionellt badortsliv. … Men då dröjer sig en fråga obesvarad kvar. Vad vi då ska med resten av 
landet till? Plocka ut råvaror, visst, men sedan då?” (Mattsson K.2010) 
 
”Tidigt uppfattades, i ljuset av industrialisering och urbanisering, sommarbostaden som en länk 
till livet på landet. Sommarstugan blev ett sätt för många människor att ha kvar en relation till 
sitt lantliga ursprung på en lugn plats med frisk luft att andas och rent vatten att bada i. … Den 
säsongsvisa flyttningen innebär stora omfördelningar av resurser mellan människor och mellan 
geografiska områden. … I praktiken skulle många glesbygdsbutiker inte ha en möjlighet att finnas 
kvar utan fritidshus och fritidsboende.” (Nordin U. 5-6/2008) 

 
 

2. ”På landsbygden, där skogen och jordbruket mest producerat mat och timmer, slumrar 
möjligheter för nya varor och tjänster. … Fokus flyttas nu från primärproduktion till ett bredare 
landsbygdsperspektiv. EU-landet Sverige påverkar och påverkas av det som sker i unionen. Det 
gäller förstås även landsbygdsutveckling i allmänhet och jordbruksutveckling i synnerhet. … Tv-
serier bidrar till att fördjupa klyftan mellan stad och land. Serierna framställer särskilt män på 
landsbygden som utanför normen.” (Bruzelius B. 5-6/2008) 
 
”Stadens motor behöver landsbygdens bränsle: ”Landsbygden genererar liksom staden 
skatteintäkter. För att kunna fortsätta med det behöver även landsbygden utvecklingsinsatser. 
Infrastruktur och service som kopplar samman stad och landsbygd är en förutsättning för att vi 
ska kunna ta tillvara på landsbygdernas resurser. Men, om vi vid varje investering vill ha ut mest 
effekt, mätt i användning, kommer alla investeringar att hamna där det bor flest människor. Just 
på den punkten kommer landsbygden aldrig att kunna mäta sig med staden.” 
 
”Detta leder oss till två slutsatser. För det första att vi behöver fler studier kring hur offentliga 
resurser investeras, för att kunna säga mer om vad som driver utveckling. Satsas de offentliga 
resurserna i centralorten är det mest rimligt att det också är där och i det närmaste omlandet 
utvecklingen sker.”(Gustavsson C. 2013) 
 

Bruzelius artikulationen om landsbygden ”där slumrar möjligheter för nya varor och tjänster” 
ger läsaren en bild av att utvecklingen har stått still på landsbygden. Artikelförfattarna har 
makten att ge läsarna en föreställning och antydan om vilken uppfattning som accepteras i 
samhället.  
 
Formuleringar som ”Stadens motor behöver landsbygdens bränsle”, ”På landsbygden, där skogen 
och jordbruket mest producerat mat och timmer, slumrar möjligheter för nya varor och tjänster”, 
”primärproduktion” och ”Plocka ut råvaror, visst, men sedan då?” framställer landsbygden som ett 
lager av enkla varor om det inte handlar om vissa mer attraktiva område under en begränsad 
period som det antyds om i formuleringarna ”Stadspräglade ställen som förklätts till genuin 
landsbygd. Jag ser det på Österlen som spelar upp en tillrättalagd bild av sig själv under 
turistsäsongen”. 
 
 Den objektiva diskursen handlar dels om att man kommer att satsa mer på centralorten 
eftersom det bor mest människor där. Landsbygden behöver utvecklas men att satsa på 
landsbygden har inte lika stor effekt, skriver Gustavsson. I den närmsta omgivningen till 
centralorten kan landsbygden få ta del av framtidens utveckling. Tyvärr inkluderas inte 
glesbygderna i den kalkylen. Tack vare fritidshusägarna överlever glesbygdsbutiken och på 
så vis ger artikelförfattaren läsarna en uppfattning om att staden försörjer landsbygden. 
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Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering 
Landsbygdsnätverket startades 2007. tillsammans med aktörer från flera olika myndigheter 
och organisationer hade de som mål att effektivt kunna nå och genomföra målen i 
Landsbygdsprogrammet 2007-2013. De olika arbetsgrupperna i Landsbygdsnätverket 
arbetar för att stödja en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling på landsbygden. 
En av grupperna riktar in sig på det fysiska planeringsarbetet på landsbygden. Andra grupper 
har teman som också har kopplingar till Landsbygdsprogrammets mål. Motivet till bildandet 
av arbetsgruppen för fysisk planering är framför allt den ökade efterfrågan av landsbygdens 
resurser i kombination med avsaknaden av planering av kommunernas landsbygd i 
översiktsplanerna. Landsbygdsnätverket ska vara ett stöd, ge motivation och kontaktpunkt i 
arbetet med landsbygden. Utifrån frågorna hur och varför man ska planera i landsbygder, har 
arbetet resulterat i en motivationsfilm, en fiktiv artikel (om hur det kan se ut i den bästa av 
världar), en enkätundersökning, en debattartikel samt sex lärande kommunexempel. 

 

I artikulationen om landsbygden tolkas den som ett område för; 

1. Agrar produktion, oekonomisk, bör utvecklas 
2. Rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt 

 

Exempel från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk planering som visar hur man 
förhåller sig till landsbygden. 

Från debattartikeln:  

1.  (2.)  ”I samma takt som samhället blir alltmer urbaniserat försämras kunskapen om människans 
beroenderelation till naturen, landskapets förvaltning och de faktorer som driver på landskapets 
utveckling. Förvaltningen av den ytmässigt största delen av våra landskap står lantbruket för. 
Detta "vardagslandskap" betyder produktion för vissa och rekreation för andra ... Landsbygden 
och staden förenas alltså bland annat i beroendet av landsbygdens resurser.” 

 
2. (1.) ”Regeringen lyfter i propositionen även det ömsesidiga beroendet mellan landsbygder och 

städer och betonar den kommunala översiktsplanen som verktyg för att samordna tillväxtarbetet 
lokalt och regionalt. Den hållbara staden kan inte stå för sig själv utan är beroende av 
landsbygden runtomkring. Det är i landsbygder som mat och förnybar energi kan produceras i 
stor skala. Såväl landsbygdsboende som turister mår bra av att vistas i olika typer av landskap.” 

 

Från den fiktiva artikeln: 

(1.) ”Ett tydligt mål med planen var att arbeta för att tätortens energi i framtiden till 50 procent ska 
kunna produceras med hjälp av omgivande vindkrafts- och biogasanläggningar men också att 
tillgången på närproducerade livsmedel ska öka.”  

(1.) ”Leadergruppernas uppgift är att genom ökad samverkan starta processer som bidrar till 
landsbygdens utveckling.” 
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Kommunexempel, Kramfors: 

(1.) ”Generellt har en stor del av bakgrundsmaterialet till översiktsplanen tagits fram i samverkan 
med lokala grupper. Många av grupperna har tydliga kopplingar till landsbygden och flera frågor 
har lyfts som är avgörande för landsbygdens utveckling. Översiktsplanen har blivit det 
planeringsdokument där frågor som rör landsbygdens utveckling lyfts. … (2.) En viktig fråga för 
landsbygden är möjligheterna till strandnära boende, vilket också förts fram under 
medborgardialogen där såväl politiker som tjänstemän har medverkat. I arbetet med 
översiktsplanen har man tagit fram ett antal lämpliga områden för strandnära bebyggelse på 
landsbygden.” 

 

Kommunexempel, Olofström: 

(2.) ”Flera av utvecklingsgruppernas fokusområden har koppling till kommunens LIS-arbete 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). I utvecklingsplanerna har grupperna tagit ställning till 
hur man vill utveckla sjöar/åar i sin närmiljö, vilket har fungerat som ett planeringsunderlag i 
kommunens arbete med att klassa vilka sjöar som är lämpliga och olämpliga att utveckla i LIS-
arbetet. 

 

Kommunexempel, Tranemo: 

(2.) ”Det pågår även arbete sedan cirka två år tillbaka att upprätta s.k. Mötesplatser på landsbygden. 
... På det här sättet ges möjlighet till ökad attraktivitet och kreativitet för att skapa bättre 
förutsättningar för människor och företag att bo kvar.” 
 

(1.) ”Kommunen anser att det är mycket viktigt att bevara det lantbruk som idag är levande och att 
behålla ett öppet landskap med ängar och hagar.” 

 

Kommunexempel, Tjörn: 

(1.) ”Landsbygden karaktäriseras i två olika typer; tätortsnära landsbygd och övrig landsbygd. Det 
finns ingen ambition om omfattande byggnationer på landsbygden, maximalt 10 procent av 
kommunens nybyggnation ska ske där. … Motiven handlar om att vilja hålla det lokala landskapet 
öppet men lokal mat ställs också i ett klimatperspektiv.” 

 
 

Kommunexempel, Tranås: 

(1.) ”Sommens samhällsförening arbetar med: LiS-frågor, att få till ett pendelstopp i Sommen, frågor 
som rör utveckling av hamnområdet, samt att skapa nya bostadsområden. På höjderna väster 
om nuvarande bebyggelse pågår planläggning för nya bostäder. Här vill man kunna tillämpa LIS 
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och utveckla strandmiljön för att göra samhället än mer attraktivt för de som redan bor där och 
potentiella nyinflyttare.” 
 

(1.) ”Både livsmedel och energi är globala bristvaror samtidigt som efterfrågan på lokalproducerat 
ökar vilket talar för en stor tillväxtpotential inom de areella näringarna. Jord- och 
skogsbruksföretagen är grunden för en levande landsbygd och har stor betydelse för (2.) 
utveckling landsbygdsturism och friluftsliv.” 

 

Sammanfattning av framställningen av landsbygden i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 
fysisk planering och övrigt empiriskt materiel. 

Det mest framträdande och det som är mest önskvärt är en ökad tillväxt, lönsamhet, 
utveckling och ökad attraktionskraft. Landsbygden som begrepp kopplas främst samman 
med ett område för agrar produktion som bör utvecklas och ett område som ska vara 
attraktivt och där man ska vilja bo eller ha sitt fritidshus. Ofta nedskriver man värdet av 
landsbygden och artiklarna ger också en bild av att flera saker behöver förbättras på 
landsbygden. Bland annat bör kommunikationerna öka, utbyggnaden av bredband och 
samarbeten öka för att bättre koppla stad och land. Artiklarna förstärker skillnaderna och 
klyftan mellan landsbygden och staden. De är varandras motpoler.  

Kommunerna ska främja produktionen av förnybar energi samt främja tillvaratagande av 
landsbygdens övriga resurser. Genom att jobba mer med översiktsplanens innehåll och 
prioriteringar och ta fram snabbare beslutsprocesser ska man underlätta utvecklingen på 
landsbygden. Det som framkommer tydligare i texterna från Landsbygdsnätverkets 
arbetsgrupp för fysisk planering jämfört med övrig empiriskt materiel är det uttalade behovet 
av medborgardialog och förståelsen mellan stad och land. Alternativa forum ska öppna upp 
dialoger och öka engagemang för att ge en bättre helhetsbild av landsbygden. Med 
samarbete med medborgare, byalag, intresseorganisationer etc. ska landsbygden och 
orterna på landsbygden förnyas, utvecklas och rustas upp. Som i Landsbygdsprogrammet 
vill man öka kunskaperna om landsbygden. Fler och attraktivare bostäder och utökning 
turismen ska motverka avfolkningen på landsbygden. Genom att öka produktionen av lokal 
mat, förbättra kommunikation, service och öka antalet mötesplatser ska livskvaliteten öka på 
landsbygden. 
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Intertextualitet och interdiskursivitet 
Hur ser intertextualiteten ut emellan Landsbygdsprogrammet och de utvalda 
översiktsplanerna i Västra Götalands Län? 

Första spår av intertextualitet har hittats i Alingsås översiktsplan där man har förslag på 
landsbygdsutveckling i form av attraktiva boendemiljöer, LIS landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. Alingsås kommun skriver eller uppmuntrar ingen nybyggnation på 
landsbygden utan är snarare mån om den sammanhållna bebyggelsen i översiktsplanen från 
1995. I nya handlingar från 2013 är man fortfarande mån om kultur-, jord- och 
skogsbruksmark men vill bygga nytt för att bidra till arbetsplatser, inflyttning och för att stärka 
serviceunderlaget. Idén om LIS i Alingsås planförslag del a anser jag är hämtat från 
Landsbygdsprogrammet s. 13 samt s. 17 där man skriver att attraktiva boendemiljöer kan 
påverka näringslivets och företagens lokalisering och att det bedöms finnas en stor 
utvecklingspotential för denna typ av turism i många gles- och landsbygder. 

De kommuner som enligt Sveriges kommuner och Landstings klassas till kommungrupp 1, 
Storstäder eller kommungrupp 2, Förortskommuner till storstäder nämner ingenting om 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Det gör de övriga kommunerna i Västra Götalands 
Län. Eftersom bebyggelsetrycket där inte är lika lågt vill kommunerna attrahera fler invånare.  

Alla kommuner uppskattar och framhäver vikten av frilufts- och rekreationsområden. 
Tätortens närhet till dessa områden värderas i samtliga översiktsplaner.  

Betydelsen av att framstå som attraktiv syns såväl i Landsbygdsprogrammet som i 
kommunernas översiktsplaner.  

Om attraktivitet i Landsbygdsprogrammet: 

”Landsbygdens värde som attraktiv miljö för boende har ökat, vilket visas genom be-
folkningsökningen i den tätortsnära landsbygden.”(s.12) 
 
 
”Attraktiva boendemiljöer och bostadens ökade betydelse för den enskildes välbefinnande 
kan påverka näringslivets och företagens lokalisering.”(s.12) 
 
”Skog och skogsbruk påverkar indirekt ekonomin på landsbygden och dess attraktionskraft 
genom möjligheterna till jakt, fiske och naturturism.”(s.27) 
 
”En ökad diversifiering av lantbrukets företag bidrar också till ett större utbud av tjänster och 
produkter som är viktiga för landsbygdens samlade attraktionskraft, både när det gäller 
möjligheterna till bosättning och att locka till sig externa besökare.”(s.34) 
 
”En rik och stimulerande kulturmiljö samt ett rikt kulturutbud är ett viktigt konkurrensmedel 
ifråga om olika glesbygdsregioners attraktivitet.”(s.58) 
 
”Att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera 
omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan för att 
bidra till att gemensamma och nationella miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås.”(s.66) 
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Om attraktivitet i översiktsplanerna 

Dals-Ed: 

”Kommunen skall bli mera attraktiv. Den skall bli mera trivsam för dem som bor här samt 
locka fler att flytta hit och att stanna här.”(s.11) 
 

Kungälv: 

”Serviceorterna ska också stå för en attraktiv boendemiljö med möjligheter till ett rikt kultur- 
och friluftsliv, med särskild hänsyn till de yngres möjligheter till en meningsfull och aktiv 
fritid.”(s.5) 
 
Lidköping: 

”Lidköping skall vara attraktivt för verksamheter och boende. Antalet arbetstillfällen skall 
öka.”(s.21) 
 

Lysekil: 

”en god tillgång till attraktivt boende”(s.7) 
 
Skövde: 

”Vi behöver också stärka Skövderegionens attraktivitet och konkurrenskraft.”(s.2) 
 
 

I Landsbygdsprogrammet lyfter man ofta fram flera möjligheter att stärka näringslivet och 
utöka turistverksamheten: 

”Sammantaget sker en utveckling där användningen av landsbygdens möjligheter successivt 
förändras och där närvaron på landsbygden i form av deltidsboende, turism m.m. 
tillsammans med en befolkningsökning i den tätortsnära landsbygden som väger upp den 
gängse bilden av befolkningsutvecklingen även i våra glesbygdskommuner.”(s.13) 
 
”Landsbygdsturism har blivit en allt viktigare komponent i utvecklingen av landsbygdens 
näringsliv. Den landsbygdsturism som bedrivs i kombination med lantbruk beräknas omsätta 
ca en miljard kronor per år (€ 0,1 miljarder).”(s.17) 
 
”Redovisade satsningar på besöksnäringen och fritidsaktiviteter kommer tvärtom att bidra till 
en positiv landsbygdsutveckling.”(s.102) 
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Om prioriterade insatsområden som ska öka Mariestad kommunens attraktionskraft och öka 
befolkningen: 

”Aktuella undersökningar visar att det inte endast är storstäder och högskoleorter som lockar 
människor, utan att alltfler uppskattar småstadens charm och dynamik eller en attraktiv 
landsbygd som kvaliteter i boendet … näringslivet i ökad utsträckning kommer att etablera 
sig och växa fram där människor vill bo.”(s.103) 
 
I Landsbygdsprogrammet uttrycker man sig på detta sätt: 

”Att skapa en helhetssyn på landskapet är viktigt för landsbygdens attraktionskraft som 
boendemiljö och utgör en betydelsefull resurs för utvecklingen av företag som kan bidra till 
sysselsättning och tillväxt på landsbygden.”(s.66) 
 

I debattartikeln från Landsbygdsnätverket uttrycker man sig på detta sätt: 

”Kommunerna har också möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), där dispens från strandskyddet lättare kan 
ges om åtgärden bidrar till landsbygdens utveckling.” (s.2) 

 

Interdiskursiviteten om landsbygden handlar främst om huruvida skribenter uttrycker sig om 
landsbygden. Sättet man skriver om landsbygden skiljer sig inte åt i de empiriska materialen. 
Jag anser att Landsbygdsprogrammet sätter ramarna för hur andra uttrycker sig om 
landsbygden. Till stor del bygger diskursen om landsbygden på den diskursiva praktiken där 
diskursen reproduceras. Det tyder i sig på att det inte sker någon förändring av diskursen. 
Jag ser en modalitet när man pratar om landsbygdens natur- och kulturområden eller 
glesbygd som anses vara attraktiv. Man har en önskan om att ta till vara på det attraktiva i 
glesbygden för att attrahera besökare, invånare och företag. Eventuellt kommer man att anse 
att även glesbygden har sina attraktiva värden. 
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DISKUSSION 

 
Den avlagrade diskursen om landsbygden kommer ur hur den beskrivs. Beroende på vem 
som beskriver landsbygden ser förhållandet mellan landsbygden och tätorten olika ut. 
Definitionen av landsbygden är beaktansvärd. Begreppet landsbygd grundar sig på 
avståndet till tätorten vilket begränsar aktiviteterna på landsbygden i det empiriska 
materialet. Att man inte tror på glesbygdernas överlevnad förstärker det faktum att staden 
står som norm när man beskriver förutsättningarna för utveckling. I det empiriska materialet 
framkommer det varifrån författarna utgår och de som utformar diskursen om landsbygden 
har också makten att bestämma betydelsen av landsbygden för läsarna. De utsedda 
författarna som ska bestämma betydelsen av landsbygden utgår från avståndet till 
staden/tätorten, hur landsbygden skiljer sig från den och vad den saknar.  

Ju längre bort från storstaden eller tätorten man kommer tycks både attraktiviteten och 
möjligheterna till utveckling bli.  Detta framställs som självklart och obestridligt om man inte 
talar om företag inom turistbranschen. Möjligheterna att bedriva företag på landsbygden tros 
ha större förutsättningar om man talar om den tätortsnära landsbygden. Närheten till tätorten, 
service och jobb gör landsbygden attraktivare. Förutsättningarna både utgår ifrån staden och 
beskrivs av dem som är verksamma i staden. De som har makten och uppgiften att beskriva 
landsbygden har utgått från att möjligheterna till entreprenörskap och företagande är ytterst 
begränsade på glesbygden. Detta med utgångspunkt från att det är större avstånd på 
glesbygden. Landsbygdens möjligheter och förutsättningar till utveckling varierade i de olika 
empiriska materialen. I Landsbygdsprogrammet tycktes det knappast finnas något hopp för 
näringslivet på glesbygden då avstånden försämrade de ekonomiska och sociala 
förutsättningarna. Närheten till storstaden ansågs vara attraktivt både för invånare och för 
företag. Samtidigt bjöd glesbygden på vackra naturområden och boendemiljöer som med sin 
attraktivitet skulle locka både invånare och företag. Det är notabelt att man stundtals 
beskriver hur mycket entreprenörskapet är beroende av avståndet. Om jordbrukspolitiken har 
förändrats så tycker jag att man inte skylla på avstånden då de ekonomiska villkoren har 
försämrats. Då man låter befolkningsminskningen stå som orsak för de försvagande villkoren 
har man nominaliserat en hel process.  

Landsbygden som begrepp är fragmenterat ty landsbygden definieras på olika sätt. 
Begreppet glesbygd tycks vara sammankopplat med fler problem än de öppna landskapen 
eller natur- och kulturmiljöerna som beskrivs mer positivt. I den avlagrade diskursen om 
landsbygden syns fler alternativa definitioner ”traditionella näringar”, ”historiskt sett har de 
areella näringarna dominerat företagandet på landsbygden” och ”bevara kulturhistoriskt 
värdefulla agrara miljöer”.  Dessa uttryck har med dåtiden att göra. Nu är företagen inte 
tillräckligt anpassade till marknaden. Företagen behövde stärka sin konkurrenskraft, 
moderniseras, öka förädlingen av olika råvaror och diversifieras. Samtidigt såg inte utsikterna 
så ljusa ut eftersom det behövdes omfattande investeringar som de flesta företag på 
landsbygden inte hade någon möjlighet till. Landsbygden framställs ibland som att den har 
så många tillgångar möjligheter och på andra ställen som att det inte finns några möjligheter 
där alls. Man menar också att globaliseringen, den ökade konkurrensen och nedläggningen 
av många företag har gjort att människor har valt att flytta till en större stad – man pekar på  
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globaliseringen och låter det stå som en förklaring till utvecklingen i Sveriges landsbygd som 
kopplas samman med dess agrara produktion, glesare befolkning och sämre service.  

Jag spår en hegemonisk kamp eftersom en rationalisering och ökad stordrift i lantbruket 
ställs emot bevarandet av gamla natur- och kulturmiljöer. Man föreslår en förändrad 
användning av landsbygden i Landsbygdsprogrammet och översiktsplanerna där man vill 
framhäva det attraktiva som kommunen har att erbjuda. En ny möjlighet har öppnats upp då 
användandet av landsbygden möjliggörs genom turism och attraktivt boende i strandnära 
lägen.  

Författarnas beskrivning av landsbygden blev mer positiv då de öppna landskapen och miljö- 
och kulturvärdena beskrevs. Då föreföll avstånden inte ha lika stor negativ betydelse. Vidare 
uppskattade författarna landsbygdens tillgångar i form av råvaror och friluftsområden. De 
utvalda artiklarnas mest dominerande tolkning av landsbygden är ett område utanför staden 
där man har sitt fritidshus eller åker på semester då landsbygden närmast storstäderna 
föreföll mest attraktiv.  Beroende på vilket begrepp man använde i beskrivningen av 
landsbygden föreföll den vara en tillgång ömsom ett problem. 

I de fall man såg på landsbygden som ett besöksmål såg man den mer som en tillgång och i 
de fall den skulle ge avkastning såg man den mer som ett problem som krävde en rad 
åtgärder. Det är tack vare hävden av landsbygden som vi har våra natur- och kulturmiljöer. 

Störst skillnad i hur landsbygden beskrevs var mellan hur Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp 
för fysisk planering beskrev stadens beroende av landsbygden och artikelförfattarnas 
tveksamma inställning till om vad man ska landsbygden till överhuvudtaget. Lyckligtvis fanns 
där också en gemensam uppfattning om att det fanns ett kunskapsbehov för att minska 
klyftan mellan stad och land. De exempel som Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ville 
framhålla påvisar att flertalet samarbeten mellan kommunen och landsbygdsborna 
genererade både ökade kunskaper, fler invånare och fler företag. Författarna till flera artiklar 
ville ha mera kunskap om landsbygden för att motverka tendensen med en 
befolkningsminskning. 

 I de senast uppdaterade översiktsplanerna förekom ordet ”attraktiv” i allt större omfattning 
jämfört med de äldre översiktsplanerna. Om målet var att vara en attraktiv kommun med 
befolkningstillväxt så var verktyget att bygga i attraktiva lägen för att locka till sig företag och 
invånare.  

Det finns en utpräglad misstro om framtiden på landsbygden. Bristen på jobb, unga, kvinnor, 
personer med utländsk bakgrund och sjunkande skatteintäkter blir i längden ohållbar. 
Kommuner som krymper eller stagnerar har svårare att upprätthålla servicen och välfärden. 
Som landsbygdsstrategen Niclas Fällström poängterar så får man tänka på att landsbygden 
inte är det samma som staden men den kan bli likvärdig.  
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SLUTSATSER 

 
Syftet med diskursanalysen var att se om det fanns skillnader i hur landsbygden beskrivs och 
om det finns några brister i hur planeraren tolkar landsbygdsprogrammet. De mest centrala 
tolkningarna av landsbygden föll ut i fyra teman: 

1. Miljön, natur- och kulturmiljöerna och öppna landskap som man ska värna om. 

2. Agrar produktivitet, oekonomisk, bör utvecklas. 

3. Område för rekreation, där man har sitt fritidshus, ska vara attraktivt. 

4. Resursområde för utvidgning av staden. 

 

Tanken med att välja ut flera översiktsplaner ur de olika kommungrupperna var för att se om 
landsbygden hade olika betydelse eller framställdes på olika sätt. Farhågorna besannades till 
viss del i och med att översiktsplaner från kommuner med stor efterfrågan på bostäder 
medgav bebyggelse på landsbygden. I storstadskommunen samt i förortskommunen till 
storstaden finns det visserligen en efterfrågan på bostäder men där är landsbygden mer 
sällsynt vilket gör att man värdesätter och vill bevara den. I dessa kommuner värdesatte man 
de öppna landskapen samt natur- och kulturmiljöerna och uppskattade de 
rekreationsmöjligheter landsbygden erbjöd. 

Om landsbygden benämns som naturmiljö, kulturmiljö eller öppet landskap värderade 
samtliga textförfattare den högt och hade flera argument till varför den skulle bevaras. Men 
utgjordes landsbygden av exempelvis betesmarker eller hade en areell benämning var den 
istället olönsam och i ett behov av utveckling. De som tydligast anmärkte på behovet av 
utveckling på landsbygden var artiklarna och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för fysisk 
planering. De såg och anmärkte mer än de övriga textförfattarna på bristerna men 
uppskattade å andra sidan även landsbygden som ett område för rekreation.  

De glesa förhållandena på landsbygden var ett hinder för en hållbar utveckling vilket 
nedskriver utsikterna för i stort sett hela Sverige. De stora avstånden framställdes vara ett 
hinder för ekonomisk utveckling och entreprenörskap på landsbygden.  

I de äldre översiktsplanerna fanns det inte ett lika stort behov av att bygga bostäder och de 
areella näringarna hade större betydelse för kommunen. Att bygga på landsbygden ansågs 
vara ett mer enskilt intresse än ett allmänt. Idag behöver man stärka serviceunderlaget och 
förordar att man ska planera för att peka ut områden i kommunen för 
landsbygdsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

Det mest framträdande i diskursen om glesbygden är den minskande befolkningen. 
Befolkningen ger ett underlag för service och välfärd. Givetvis uppskattar både invånare och 
turister vackra miljöer och attraktiviteter. Men som allt fler kommuner poängterar måste vi ha 
något att leva på. Kopplingen mellan stad och land måste återtas och förstärkas. 
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I de nyare översiktsplanerna värdesätter man landsbygden på ett annat sätt i och med att 
brukandet, närvaron och användningen av landsbygden har förändrats. Lantbrukarnas 
närvaro har minskat och turisternas närvaro har ökat. Landsbygden föreföll framförallt vara 
en producent av basvaror, ett semestermål, plats för rekreation eller stället där man har 
fritidshuset. Man tydliggör vad staden har och vad landsbygden saknar. Bland annat så 
fattas det sociala mötesplatser, caféer, kultur, handel, attraktiva arbetsgivare. Vissa delar av 
landsbygden är mer attraktiva än andra. Populära semestermål som Öland, Åre och 
skärgården utanför storstäderna uppskattas mer. Däremot är inte Norrlands inland lika 
attraktivt. Även i artiklarna framstår Norrland som ett område med problem. En satsning på 
turismen ska stärka landsbygden och ge ett större underlag för service och till viss del 
försörjning.  

Översiktsplanernas ökade fokus på turismnäringen ser jag som en del i utvecklingen. 
Framställningen av landsbygden som turistmål har ökat avstånden mellan stad och land. De 
kommuner som främst ser landsbygden som ett område för utvidgning av staden har 
bostadsbyggande som ett verktyg för att utveckla kommunen. De kommuner som helst ville 
bebygga landsbygden var de kommuner som klassades som glesbygdskommun, större 
städer, pendlingskommun och kommun i tätbefolkad region. Dessa kommuner har en stor 
efterfrågan på bostäder förutom glesbygdskommunen som har en större efterfrågan på fler 
invånare. 

Översiktsplanerna är en del i utvecklingen och påverkar alla som läser dem. I en allt högre 
konkurrens om invånarna är det viktigt för kommunerna att vara attraktiva. Dock är det inte 
den fysiske planerarens främsta roll att sälja sin kommun utan att planera långsiktigt och 
hållbart.   
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