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FÖRORD 

 

 
Så var dagen kommen då jag sätter punkt för mitt examensarbete och 
därmed för mina studier vid BTH. En omvälvande, lärorik och rolig tid är 
över. Uppsatsen har varit ett verktyg för reflektion, många tankar om vad 
planering är och vad en planeringsarkitekt är har väckts under skrivandets 
gång. Jag tror och hoppas att jag kommer att fortsätta reflektera över det i 
framtidens yrkesliv också. 
 
Jag vill tacka min handledare Ebba Högström som redan från start varit en 
klippa som avdramatiserat skrivandeprocessen och hanterat min 
prestationsångest. Ett stort tack till Umeågänget och arkisekten som gjorde 
min vår till något alldeles speciellt. Och framför allt: Tack Sofie Granberg. 
Utan dig, ingen uppsats.  
 
Hoppas du som läser får liknande tankeställare som jag fick under 
skrivarprocessen. Trevlig läsning! 
 
 
Karolina Wendel 
Umeå 23 juni 2016 
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SAMMANFATTNING 

 

 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur maktrelationer mellan stad och 
land samverkar med maktrelationer mellan kvinnor och män samt vad det 
möjligen kan få för konsekvenser för den fysiska planeringen. Uppsatsens 
huvudsakliga syfte är att söka förståelse för hur tjänstepersoner som arbetar 
med fysisk planering kopplat till glesbygd i norra Sveriges inland förhåller 
sig till dessa maktrelationer. För att göra detta görs en fallstudie av Åsele 
kommun i Västerbottens län.  
 
Uppsatsen utgår ifrån att det finns ett urbant tolkningsföreträde som medför 
att det urbana uppvärderas gentemot det rurala. Genom detta perspektiv 
studeras Åsele kommun och intervjuer görs med tjänstepersoner och 
konsulter som på olika sätt är knutna till den fysiska planering som bedrivs 
i kommunen. Den analytiska tolkningsramen utgörs av fyra dikotoma 
begrepp: 1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) 
utveckling/problem. Det material som analyseras är Åsele kommuns 
översiktsplan samt transkriberat material från ovan nämnda intervjuer. 
 
I uppsatsen framkommer det att den planering som bedrivs i glesbygd till 
stor del präglas av ett utifrånperspektiv. Då utifrånperspektivet är 
lokaliserat i städer och staden är priviligierad i förhållande till glesbygd kan 
detta få konsekvenser för det förhållningssätt som finns gentemot den 
planering som bedrivs i glesbygd. 
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Det framkommer att det finns en kedja av parallella maktordningar som ger 
dubbla utslag, mot såväl förmågan att planera i glesbygd som involveringen 
av genus och jämställdhet i planeringen. I detta är könsmaktsordningen 
något som har begreppsliggjorts. I uppsatsens diskussion och slutsats 
myntar jag begreppet platsmaktsordning som jag menar kan begreppsliggöra 
maktrelationer mellan stad och land. Ett begreppsliggörande kan ge 
planerare ett verktyg att arbeta med dessa frågor. Jag hävdar att ett 
erkännande av att det existerar en platsmaktsordning genererar möjligheter 
till nya och utmanande perspektiv på planering i glesbygd.  
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1. INLEDNING 

 

 
BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 
 
På senare år förefaller frågan om stad och land och gapet däremellan fått 
alltmer utrymme. I Sveriges Radio har programserien Kluvet land (Sveriges 
Radio 2016) uppmärksammat just det programtiteln antyder från olika delar 
i Sverige. I Sveriges Television har såväl Uppdrag granskning (Sveriges 
Television 2015a) som Kobra (Sveriges Television 2015b) och 
specialproducerade programserier som Delat land med Niklas Källner 
(Sveriges television 2015c) fokuserat på glappet mellan stad och land under 
de senaste två åren. Förra året, 2015, sände Uppdrag granskning ett program 
där de skickat en reporter till Värmländska Grums ”för att försöka 
undersöka hur levande den svenska landsbygden egentligen är”. I 
programmet intervjuades Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, 
som då hävdade att en person som växer upp i en förort som Rosengård har 
större möjligheter att lyckas än en person som växer upp i en ort som Grums. 
Hon säger att det är det geografiska läget, och närheten till saker, som avgör 
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huruvida det går bra för ett samhälle eller inte Enligt detta resonemang går 
det att dra slutsatsen att ju längre bort från ”saker” ett samhälle ligger, desto 
sämre går det för det (Sveriges Television 2015a). Och att ligga långt från 
”saker” drar tankarna till glesbygdskommuner. Många av 
glesbygdskommunerna är belägna i norra Sverige och under de senaste 40 
åren har nästan hälften av Norrlands kommuner förlorat mer än en fjärdedel 
av sina invånare (Lidström 2012: 5). Po Tidholm skriver i boken Norrland att 
urbaniseringen framstår som en kraft som inte går att stoppa. Han påstår att 
Sveriges huvudstad växer med ett helt Skellefteå per år och förfasas över att 
ingen förefaller göra något åt saken (Tidholm 2014: 135). 
 
När stad och land beskrivs inkluderas i många fall kvinnor och män i samma 
framställning. Hur kommer det sig? Det verkar ofta handla om att kvinnor 
väljer att bosätta sig i städerna och männen i större utsträckning väljer att bo 
kvar i glesbygd. I Västerbotten har detta uppmärksammats bland annat 
genom att Västerbottens-Kuriren i januari 2016 publicerade en artikelserie 
som handlade om att kvinnor flyttar från glesbygdskommuner. I en av 
rubrikerna som lyder ”Kvinnorna föredrar tätorterna” anges att kvinnor är 
minoritet utanför tätorten i Västerbottens samtliga kommuner. I samma 
artikel står det att läsa att det i Västerbottens inland finns ett överskott på 
unga män mellan 20-30 år (Västerbottens-Kuriren 2016). I en rapport från 
Nordregio anges följande: 

When it comes to gender balance, women tend to move to 
the larger cities at an earlier age than men and they tend 
also to move to a much lesser extent than men to rural 
municipalities. This creates a significant surplus of men in 
some municipalities.  

(Hörnström m fl 2015: 45) 

Det förefaller alltså skapas ett överskott av män i vissa samhällen. Men vad 
händer med kvinnorna då? Nordström och Schlingmann hävdar i en 
debattartikel med rubriken ”Feminiserade storstäder dominerar snart 
världen” att städerna alltmer domineras av kvinnor då de är fler, bättre 
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utbildade och lever längre än män. De påstår här också att kvinnors ställning 
är starkare i staden än på landsbygden (Nordström & Schlingmann 2014). 
Staden anses kunna erbjuda kvinnor frihet (Wilson 1992: 7; Larsson & Jalakas 
2008: 23). 
 
I Sveriges Radios serie Kluvet land intervjuas Malin Rönnblom som är 
docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap. Hon säger då att hon 
tror att det tittas ner på landsbygden – ”eller i alla fall de som bor där”. Hon 
menar att det finns maktrelationer mellan stad och landsbygd, som 
undermedvetet talar om för oss vad vi ska värdera högre och lägre (Sveriges 
Radio 2016). 
 
Det förefaller alltså finnas två maktrelationer som parallellt äger rum i dessa 
framställningar; det handlar om relationen mellan stad och land samt 
relationen mellan män och kvinnor (Forsberg 2010 93-94; Rönnblom 2014: 4-
5). Hur förhåller sig då egentligen den fysiska planeringen till detta? 
Boverket anger följande i Vision för Sverige 2025: 

Ålders- och könsfördelningen varierar över landet. Många 
av dem som är yrkesverksamma bor i storstadsregionerna 
medan andelen äldre är högre på glesbygden. Glesbygden 

förlorar dessutom många unga vuxna, da ̊ den ålders- 
gruppen flyttar till storstadsregioner eller 
universitetsorter. Det är framför allt unga kvinnor som 
flyttar.  

(Boverket 2012: 21) 

 
Citatet ovan beskriver en framtida bild av en tänkt verklighet som 
tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering väntas förhålla sig till. Det 
beskriver alltså en framtidsbild där kvinnor och män väljer att bo på olika 
ställen. Vad innebär detta för den planering som bedrivs? Hur förhåller sig 
de tjänstepersoner som planerar till denna beskrivning?  
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Det är färre kvinnor än män som deltar i dialogprocesser gällande 
exempelvis detalj- och översiktsplanering (Wide & Hudson 2008: 7). 
Kvinnors specifika behov och intressen riskerar att osynliggöras om de inte, 
i samma utsträckning som män, deltar i såväl politik som samhällsplanering 
(Wide & Hudson 2008: 9). Larsson och Jalakas (2008: 151) menar att det är 
planerarna själva som måste vara drivande och sakkunniga för att arbeta 
med jämställdhet i planeringen. Men hur kan jämställdhet i planeringen 
betraktas i relation till maktrelationen mellan stad och land? Hur samverkar 
dessa relationer och hur samverkar planeringen inom dessa områden?  
 
Forskning tenderar behandla antingen genusperspektivet eller det 
geografiska perspektivet men genom att studera dessa genom fysisk 
planering ämnar denna uppsats sammanslå de två delarna till en helhet. 
 

SYFTE 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur maktrelationer mellan stad och 
land samverkar med maktrelationer mellan kvinnor och män samt vad det 
möjligen kan få för konsekvenser för den fysiska planeringen. Uppsatsens 
huvudsakliga syfte är att söka förståelse för hur tjänstepersoner som arbetar 
med fysisk planering kopplat till glesbygd i norra Sveriges inland förhåller 
sig till dessa maktrelationer.  
 

FORSKNINGSFRÅGOR 
För att uppnå syftet ställs följande frågor: 
 

1. Hur förhåller sig tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering i 
glesbygd till det maktförhållande som finns mellan stad och land?  

 
2. Hur förhåller sig tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering i 

glesbygd till jämställdhet och kvinnors flyttmönster?  
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3. Vilka konsekvenser kan dessa förhållningssätt medföra för den 
fysiska planeringen i glesbygdskommuner? 

 

AVGRÄNSNING 
Frågeställningen kommer att besvaras genom en fallstudie av fysisk 
planering som är knuten till Åsele kommun i Västerbottens inland.  
 
Uppsatsen fokuserar på hur tjänstepersoner och konsulter, det vill säga 
planerare, arkitekter och liknande yrkesgrupper, påverkas av och förhåller 
sig till maktrelationen mellan stad och land. Politiker intervjuas således inte 
och det gås inte heller in djupare på den politiska situationen i aktuell 
kommun. För att placera uppsatsen i en kontext redovisas exempelvis 
mandatfördelningen mellan de lokala politiska partierna, men det görs 
ingen analys som fokuserar på detta. Att uppsatsen lägger fokus på 
tjänstepersonernas förhållningssätt till olika maktordningar innebär också 
att det inte anses vara relevant att intervjua medborgarna i den aktuella 
kommunen.  
 
Självklart är det av intresse att kartlägga medias konstruktion av stad och 
land samt demografiska flyttmönster. Uppsatsen ämnar dock inte att göra 
detta då den istället studerar hur tjänstepersoner som arbetar inom den 
fysiska planeringen påverkas av sin egen bild av stad och land. Uppsatsen 
förhåller sig till den fysiska planering som bedrivs i anknytning till Åsele 
kommun och medias rapportering finns enbart med som en bakgrund till 
denna. Mediabilden som sådan analyseras inte i denna uppsats. Uppsatsen 
studerar således inte om det finns en medial bild som påverkar 
tjänstepersonerna, utan det studeras hur de själva ser på Åsele utifrån de 
maktförhållanden som nämns i syftet. Huruvida denna bild skapats av 
media eller inte undersöks således inte djupare. 
 
Uppsatsen avgränsas tidsmässigt till att upprättas under våren 2016. Detta 
har reducerat möjligheterna till att göra en djupare jämförande studie av 
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flera fall. Därför har det empiriska materialet avgränsats till att enbart 
behandla en kommun.  
 

DISPOSITION 
Denna uppsats består av de sju kapitlen 1) Inledning, 2) Forskningsöversikt, 3) 

Teori, 4) Metod, 5) Empiri, 6) Diskussion och 7) Slutsats. 

 

Detta första kapitel har nu lagt grunden för syftet med uppsatsen och 
redogjort för vilka frågor som ställs för att uppnå syftet. Härnäst följer det 
andra kapitlet med uppsatsens forskningsöversikt som ämnar ge en inblick i 
tidigare forskning gällande glesbygd, avfolkning, flyttmönster, 
genusperspektiv samt hur detta har relevans för den fysiska planering som 
bedrivs. I det tredje kapitlet redogörs det för uppsatsens teoretiska perspektiv 
ur vilket fyra dikotoma begreppspar genereras. Dessa begrepp är 1) 
stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) utveckling/problem. 
I uppsatsens fjärde kapitel redogörs det för uppsatsens metod; hur 
framtagandet av det empiriska materialet skett samt hur analyserandet av 
det har gått till. Det empiriska materialet redovisas och analyseras därefter i 
det femte kapitlet. Här läggs först en kontext till det fall som studeras och 
därefter analyseras det empiriska materialet. Uppsatsens sjätte kapitel utgörs 
av en diskussion som åtföljs av det sjunde kapitlet i vilket slutsatser dras. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

 
INLEDNING 
Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning inom uppsatsens 
ämnesområde. Denna redogörs för enligt följande ordning: glesbygd, 
urbanisering och avfolkning, demografi och flyttmönster, genus och 
jämställdhet, kvinnor och män i stad och glesbygd och slutligen relevans för 
fysisk planering. 
 

GLESBYGD 
I Sverige finns idag en (stor)stadsnorm som medför att ett 
uppmärksammande av glesbygdsfrågor ses som en avvikelse. Det avsätts 
inte speciellt stora medel för landsbygdsforskning och den forskning som 
bedrivs är relativt osynlig. Detta kan tyckas underligt med tanke på hur stor 
yta av landet som faktiskt består av glesbygd och landsbygd (Forsberg 2010: 
174-175).  
 
Så, hur hamnade vi här? På 1960-talet rådde framtidstro och ekonomisk 
tillväxt. Människor lämnade landsbygd för städer och urbaniseringen tilltog. 
Särskilt utsatta för detta blev de regioner som präglades av skogsbruk och 
jordbruk eftersom de här näringarna efter rationaliseringar inte behövde lika 
stor mängd arbetskraft. När detta uppstod drev staten en 
lokaliseringspolitik som innebar att exempelvis företag i norra Sverige 
kunde få såväl lån som bidrag. Då detta inte avhjälpte ”problemen” fattade 
staten beslut om att utlokalisera myndigheter, från huvudstaden till andra 
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kommuner ute i landet. I och med oljekrisen på 1970-talet avtog tillväxten 
och den politik som fördes förvandlades i mångt och mycket till att bedrivas 
som en allmän välfärdspolitik. De strukturomvandlingar som sedan skedde 
på 1980-talet kom att drabba industrin och således även städer i södra 
Sverige. Statens insatser tvingades därför bli en fråga om 
arbetsmarknadspolitik och att bilda exempelvis regionala utvecklingsbolag 
(Friberg 1993: 11). 
 
1974 års kommunreform medförde också vidgade kommungränser och 
bidrog till att makten geografiskt sätt försvann längre bort från invånarna. 
Detta kunde  försvåra invånarnas upprätthållande av identitet och 
minskade möjligheten till att ha inflytelse över beslut som påverkade dem 
(Forsberg 2010: 18). Men invånarna har bedrivit en kamp för att hålla 
landsbygden vid liv. Sedan 1980-talet har det lokala utvecklingsarbetet 
framstått som en strategi för upprätthållandet av landsbygder. Politiker har 
omnämnt detta i positiva ordalag, såsom lokal kraft och lokal demokrati – 
begrepp som döljer det som för invånarna själva kan upplevas som kamp 
och konflikt (Forsberg 2010: 5). Aktörer på landsbygden som kämpar för sin 
bygds utveckling vittnar om att deras kamp i mångt och mycket handlar om 
rätten att synliggöras (Forsberg 2010: 151). De som väljer att bo i glesbygd 
anses utgöra ett större problem för samhället än de som väljer att bo i staden. 
Stadsbor tilldelas mer av samhällets gemensamma resurser men ändå ses de 
som bor på landsbygden vara i behov av mer stöd än de som bor i staden. 
Landsbygden ses alltså inte som någonting som är värt att investera i 
(Rönnblom 2014: 5). Det finns en bild av att landsbygdsområden är mer 
bakåtsträvande än stadsområden (Rönnblom 2002: 3) och glesbygden 
definieras idag utifrån staden – tät bygd skapar en bild av gles bygd 
(Forsberg 1996 i Rönnblom 2002: 32). 
 
Idag finns dock ett ifrågasättande gällande den uppdelning som skapats 
mellan stad och land. Rurala och urbana miljöer anses förutsätta varandra. 
De kategoriseras av människors sätt att se på miljöer och påverkar också hur 
det ageras och resoneras kring dem (Hedfeldt 2008: 28-29). 
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URBANISERING OCH AVFOLKNING 
Under de senaste decennierna har det i Norrland pågått en 
koncentrationsprocess. En jämförelse med 1960-talet visar att enbart sju av 
de 44 norrlandskommunerna har haft en befolkningsökning. Dessa är 
Haparanda, Luleå, Piteå, Sundsvall, Timrå, Umeå och Östersund. Umeå i 
Västerbotten är den kommun som expanderat mest (Wiberg & Lind 2012: 
161). De kommuner som har yngre befolkning och där de flesta medborgare 
bor i tätorten är de kommuner som ökar mest (Lidström 2012: 5). I flera av 
de övriga Norrlandskommunerna har det skett en märkbar 
befolkningsminskning (Wiberg & Lind 2012: 161). Nästan hälften av dem har 
förlorat mer en än fjärdedel av befolkningen under de senaste 40 åren. De 
kommuner som minskar mest är de som redan är minst, har flest äldre och 
har en stor andel av invånarna som bor i glesbygd. Detta är särskilt tydligt i 
Åsele kommun i Västerbotten som har tappat 43 procent av sina invånare 
under denna period, tätt följt av Norrbottenskommunerna Pajala som tappat 
42 procent och Överkalix som tappat 41 procent (Lidström 2012: 5). I 
Västerbotten finns det en en tydlig uppdelning mellan kust, fjäll och inland 
(Lidström 2012: 3-4). 
 
Vad får det då för konsekvenser att en kommuns invånare väljer att flytta 
därifrån? Att människor rör på sig ofta bidrar generellt till en reducerad 
platsanknytning men främst bidrar det till att kommunen genom sina 
förlorade invånare också förlorar skatteintäkter och därmed möjligheterna 
att bygga upp och bibehålla en god service för sina medborgare (Hedfeldt 
2008: 44-45). Under 1900-talet det skett samhällsomvandlingar som i stor 
skala påverkat den svenska landsbygden; den har avfolkats och blivit 
glesare. Den utbyggda välfärden och servicen som den medförde tycks avta 
alltmer (Forsberg 2010: 30).  
 
Faktumet att landsbygden har mött avfolkning, sämre service och 
arbetslöshet, som en följd av strukturomvandlingar i efterkrigstidens 
Sverige, har dock inte stilla betraktats av de invånare som bor kvar. På flera 
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platser finns en pågående kamp för bygdens överlevnad (Forsberg 2010: 5), 
en kamp som kan förstås om den relateras till de samhällsomvandlingar som 
alltså har skett och sker än idag (Forsberg 2010: 31). Men att engagera sig på 
ideell basis lokalt kan också vara en tudelad upplevelse; Forsberg ger i sin 
avhandling ”Kamp för bygden” uttryck för att det finns en uppfattning om 
att invånare större orter inte behöver ”arbeta gratis för att upprätthålla sin 
närmiljö” (Forsberg 2010: 57). Ett upprätthållande av närmiljön kan således 
bli en fråga om vad invånarna förmår göra och vad de ges förutsättningar 
för att göra (Forsberg 2010: 173). 
 

DEMOGRAFI OCH FLYTTMÖNSTER 
Kvinnor är generellt sett mer benägna att flytta än vad män är. Att kvinnor 
flyttar oftare har tolkats som att kvinnor inte i lika hög grad som män 
upplever sig bundna till vissa orter (Berger 1997 i Hedfeldt 2008: 44-45). 
Westin visar dock på att hos norrlänningar som undersökts är känslan av 
hemhörighet densamma för såväl kvinnor som män. Dessutom visar hon på 
att denna känsla är densamma för tätorts- och landsbygdsbor samt för kust- 
och inlandsbor (Westin 2012: 129). Ändå flyttar kvinnor generellt sett vid 
yngre år än vad män gör. De flyttar också oftare själva, innan de har bildat 
familj eller skapat en karriär (Hedfeldt 2008: 43).  
 
I media går det att urskilja en allmän debatt om att det finns ett problem med 
kvinnor som flyttar från glesbygd. Det tas exempel på byar i Västerbotten 
där det finns flera män per kvinnlig invånare. Det här fenomenet brukar 
omtalas som kvinnounderskott. Att fokusera på detta underskott kan tolkas 
som att det är kvinnorna som görs till det problematiska (Rönnblom 2002: 
76). För tjugo år sedan präglades debatten om kvinnors flytt från glesbygd 
av att de kommuner från vilka de valde att flytta skulle arbeta för att de 
skulle stanna kvar. Detta är ett resonemang som har nyanserats och idag ses 
det som naturligt att unga människor vill flytta och skapa sig erfarenheter 
och utbildning, men tyngden läggs istället på att de ska vilja flytta tillbaka 
till sin hemort (Rönnblom 2002: 77). Inom politiken ges projektpengar till 
kvinnogrupper med motiveringen att kvinnor som inte trivs i en kommun 
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flyttar därifrån (Rönnblom 2002: 79). Pengar ges också till projekt som syftar 
till att få kvinnor som flyttat att flytta tillbaka (Rönnblom 3003: 78). 
 
Vad gäller kvinnors flyttmönster går det att se att kvinnor oftare flyttar från 
kommuner där det finns få kvinnliga politiker, en mer segregerad 
arbetsmarknad och där det förväntas att kvinnor ska lägga mer tid på det 
obetalda omsorgsarbetet (Hedfeldt 2008: 43). Kvinnor flyttar alltså från 
platser som kännetecknas av att vara samhällen med patriarkal struktur där 
arbetsfördelningen mellan könen har sin grund i ett ensidigt företagsklimat 
och där religion haft stor inverkan. Dessa orter finns bland annat i 
bruksbygd, fjäll- och skogsbygd samt religiösa bygder (Larsson & Jalakas 
2008: 104). Kvinnor flyttar hellre till platser som präglas av att de är mer 
jämställda (Hedfeldt 2008: 43). Ändå framkommer röster om att kvinnors 
benägenhet att flytta från glesbygd inte tas på allvar (Hudson & Rönnblom 
2012: 185). 
 
I och med utbredningen av internet finns idag större chanser att arbeta 
hemifrån. I kombination med bland annat framväxten av servicesektorn 
skulle det kunna erbjuda kvinnor en möjlighet att bo kvar i glesbygd 
(Hudson & Rönnblom 2012: 191).  
 

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET 
Jämställdhet innebär att det ska råda jämlikhet mellan kvinnor och män 
(Larsson & Jalakas 2008: 34). Bilden av Sverige är att vi lever i ett jämställt 
land, åtminstone om vi ska tro de utmärkelser som landet fått, exempelvis 
FN:s mätningar gällande bra länder för kvinnor att bo i. Svenska politiker 
lyfter gärna fram denna bild av Sverige och reproducerar på så sätt bilden 
av Sverige som det jämställda landet. Detta riskerar medföra en uppfattning 
av att jämställdhet inte längre är en relevant fråga då det är ett tillstånd som 
redan har realiserats. De återstående problemen blir därför svårare lyfta 
fram och arbeta med. Människor ser generellt inte att det skulle vara 
problem med exempelvis fördelningen av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. När det väl diskuteras lyfts ofta frågan om delad 
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föräldraförsäkring som nyckeln till att komma in i jämställdhetens rum 
(Rönnblom & Hudson 2012: 140).  
 
Idag är det förvisso allt fler män som tar ut föräldraledighet och aktivt deltar 
i det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Det är också fler kvinnor som är 
politiskt aktiva och yrkesarbetar (Larsson & Jalakas 2008: 63). Det är dock 
fortfarande kvinnor som lägger mest tid på såväl hemarbete som 
barnpassning och förändringen mot att det ska bli mer jämnt fördelat går 
långsamt (Rönnblom & Hudson 2012: 140). Kvinnor och män uppfattar alltså 
sig själva som jämställda trots att studier av utförda sysslor visar på en annan 
bild. Denna självuppfattning kan tyda på att svenska kvinnor och män 
förhåller sig till den normativa bild som finns av att vara jämställd. Det 
innebär således att ett erkännande av att det levs ojämställt ses som ett 
avvikande från normen (Rönnblom & Hudson 2012: 141). Tidigare 
undersökningar har visat på att kvinnor underskattar sina utförda sysslor 
medan män överskattar sina. Generellt går det att säga att uppdelningen 
innebär att mäns arbete syns när det utförs medan kvinnors arbete först blir 
synligt när det inte utförs (Rönnblom & Hudson: 141-142).  
 
Vissa tankar om kvinnors ”plats” i samhället lever dock kvar och dessa är 
tröga att ändra på eftersom de ofta finns med undermedvetet i bakgrunden 
(Larsson & Jalakas 2008: 15). Feministisk forskning har påvisat hur kvinnor 
och män placeras in i samhällets privata respektive offentliga sfärer baserat 
på könstillhörighet. Att placera kvinnor i en privata sfären är att avpolitisera 
deras röst (Rönnblom 2002: 2).  
 
Så varför är detta relevant i detta sammanhang? För att jämställdhet är en 
kunskapsfråga (Larsson & Jalakas 2008: 14). Genom att belysa ovan nämnda 
skillnader mellan kvinnor och män så genereras kunskap om gårdagens och 
dagens samhälle och verklighet (Larsson & Jalakas 2008: 96). I 
sammanhanget bör dock ”den feministiska paradoxen” belysas. Om vi 
påstår att kvinnor är underordnade män i samhället bidrar vi också till att 
denna bild (re)produceras. Dock måste denna maktordning lyftas, belysas 
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och benämnas om förändring ska kunna ske. Det är då viktigt att 
medvetandegöra riskerna med benämnandet (Rönnblom 2014: 15). 
 

KVINNOR OCH MÄN I STAD OCH GLESBYGD 
I början av 1990-talet sattes jämställdhetsfrågan och kvinnor i relation med 
situationen på landsbygden i ”Den andra sidan av myntet – om 
regionalpolitikens enögdhet” av Tora Friberg. Skriften framtogs för 
dåvarande Glesbygdsmyndigheten 1993 och beskriver regionalpolitiken ur 
ett jämställdhetsperspektiv (Friberg 1993: 3). Friberg uppmärksammar i här 
att den regionalpolitik som dittills förts inte i särskilt hög grad präglats av 
jämställdhetspolitiken (Friberg 1993: 9). 
 
Frågan om norra Sveriges framtid kanske avgörs av huruvida det skapas lika 
villkor för män och kvinnor eller inte (Rönnblom & Hudson 2012: 147). Att 
skapa en god regionalpolitik för norra Sveriges landsbygdskommuner 
innebär att skapa bra villkor för invånarna att leva och verka där. Vidare 
handlar det om att identifiera vilka områden som kan bidra till att 
befolkningsminskningen avtar (Lidström 2012: 7). En viktig faktor för den 
regionala utvecklingen är exempelvis företag som drivs av kvinnor. Det är 
dock viktigt att dessa synliggörs och att det finns en infrastruktur som 
möjliggör fortsatt företagsverksamhet (Hedfeldt 2008: 190).  
 
Den politik som förs idag sätter i allt högre utsträckning sin tillit till att de 
personer som bor i glesbygd själva ska bedriva lokalt utvecklingsarbete 
(Forsberg 2010: 188). Att tänka att det är landsbygdsborna själva som ska 
bedriva förändringsarbetet går att relatera till tanken om att kvinnor kan ge 
en ”kvinnlig” bild och därigenom bidra till bättre jämställdhet. Att sätta sin 
tillit till att kvinnor ska bidra med ett genusperspektiv är att frånta männen 
ansvar (Larsson & Jalakas 2008: 44).  
 
Rönnblom och Hudson (2012) har genomfört en studie av det obetalda 
arbete som utförs av män och kvinnor i landets fyra nordligaste län. Bland 
annat framkommer följande ur deras resultat: 
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Oavsett om man bor i en stad eller på landsbygden, om 
man tjänar mycket eller lite, om man har hög eller låg 
utbildning så reproduceras traditionella könsmönster när 
det gäller ansvar för hem och barn.  

(Rönnblom & Hudson 2012: 145) 

 
Det finns förvisso indikatorer på att kvinnor i mindre kommuner tar ett 
större ansvar för det arbete som utförs i hemmet, men att skillnaden mot 
större städer inte är stor. Det finns en bild av att kvinnor och män som lever 
i staden och har högre utbildning än de som lever på landsbygden skulle 
leva mer jämställt men detta är alltså något som inte framträder i ovan 
nämnda undersökningsmaterial (Rönnblom & Hudson 2012: 145).  
 

RELEVANS FÖR FYSISK PLANERING 
På vad sätt är detta relevant för den fysiska planeringen då? Eftersom 
jämställdhet innebär att det ska råda jämlika förhållanden mellan kvinnor 
och män och att jämlikhet är inskrivet i plan- och bygglagens (2010: 900) 
portalparagraf har planeringen i uppdrag att inkludera jämställdhet 
(Larsson & Jalakas 2008: 36). Att kvinnor väljer att flytta till platser som har 
mer jämställda genuskontrakt visar att frågan är platsrelaterad (Hedfeldt 
2008: 44).  
 
Den fysiska planeringen lägger grund för långlivade strukturer och en 
planering som är omedveten om genusperspektiv försvårar möjligheten för 
kvinnor och män att leva jämställda liv (Larsson & Jalakas 2008: 155). 
Gårdagens samhällsbyggande har satt upp gränser varav vilka vissa är 
synliga och andra är dolda. Dessa påverkar det sätt på vilket vi rör oss i 
byggd miljö (Larsson & Jalakas 2008: 16). 
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Trots att arbetet med jämställdhet generellt har kommit långt i Sverige släpas 
det inom fysisk planering efter på området (Larsson och Jalakas (2008: 7). I 
planeringsdokument hör det inte till vanligheten att inkludera 
genusperspektiv (Larsson & Jalakas 2008: 115). Det finns tendenser att den 
samhällsplanering som idag bedrivs ser kvinnor som offer eller 
omsorgsgivare (Larsson & Jalakas 2008: 23). Ett införande av 
vardagslivsperspektivet i planeringen kan ge planerare ett verktyg att arbeta 
med att synliggöra kvinnors traditionella erfarenheter och samtidigt skapa 
möjlighet att sammanbinda produktion med social reproduktion (Larsson 
och Jalakas (2008: 82). Till detta kan det tidsgeografiska perspektivet fogas, 
det vill säga hur kvinnors respektive mäns tidsanvändning av stadens 
fysiska rum ser ut (Larsson & Jalakas 2008: 83). Det är av vikt att dessa 
perspektiv kontinuerligt inkluderas i hela planprocessen (Larsson & Jalakas 
2008: 106). Detta innebär således att det inte räcker att anlägga ett 
genusperspektiv på detaljplaneringen utan det också måste inkluderas i den 
översiktliga och regionala planeringen (Larsson & Jalakas 2008: 152). 
 

SAMMANFATTNING FORSKNINGSÖVERSIKT 
Sammanfattningsvis går det att urskilja att svensk lands- och glesbygd blivit 
föremål för omfattande omstrukturaliseringar vilka har bidragit till 
avfolkning. Av de som flyttar förefaller en stor del utgöras av kvinnor. 
Jämställdhetsfrågan har inte i så stor utsträckning relaterats till 
glesbygdsforskning men kvinnors företagande ses av vissa forskare som ett 
sätt att möjliggöra för kvinnor att stanna i glesbygd – om detta synliggörs. 
Invånarna själva förefaller dock ofta bli ålagda att upprätta och bibehålla en 
levande glesbygd. Att arbeta med kvinnor i planeringsprocesser har 
påpekats vara ett sätt att synliggöra dem och således  uppmärksamma deras 
behov och önskemål. Det är av vikt att jämställdhetsperspektivet 
genomsyrar hela planeringsprocessen och således läggs grund för tidigt i 
planeringsskedet. 
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3. TEORI 

 

 
INLEDNING 
I följande avsnitt grundläggs uppsatsens teoretiska perspektiv. Uppsatsen 
utgår från ett övergripande teoretiskt perspektiv som genererar ett antal 
begrepp som kommer att ligga till grund för uppsatsens analys. 
 

MAKTEN ATT IFRÅGASÄTTA VEDERTAGNA SANNINGAR 
Vad är möjligt att ifrågasätta och vad ter sig så självklart att vi inte ens 
funderar på det? Att sätta agendan för detta innebär att ha makt (Rönnblom 
2014: 4). Feministisk teori dekonstruerar de kunskaper som anses självklara 
och naturliga. Detta görs genom att visa att kunskap är konstruerad och att 
den grundar sig på makt och sociala konstruktioner. På så sätt påvisas hur 
kunskapen konstrueras till fördel för det som traditionellt setts som manligt 
(Langermann & Niebrugge 2009: 371). Att dekonstruera kunskap är ett 
belysande av att de begrepp som används som förgivettagna också är socialt 
konstruerade. Dessutom vittnar användande av begrepp om vad som också 
utelämnas, att det finns en binär logik som utgör ett antingen/eller 
(Langermann & Niebrugge 2009: 396). Att lyfta frågan om vems kunskap 
innebär alltså att lyfta en fråga om makt – men det utgör också ett 
ifrågasättande av vem som gör anspråk på att besitta kunskap (Langermann 
& Niebrugge 2009: 395). Kunskap produceras i kontexter. Vilken kunskap 
som produceras är beroende av från vilken vinkel jag som forskare studerar 
kontexten, det vill säga vilket perspektiv jag antar (Rönnblom 2002: 42). För 
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att tydliggöra detta följer här en redogörelse för uppsatsens teoretiska 
perspektiv.  
 
Feministisk teori utgår från kvinnor på två sätt: 1) Kvinnors erfarenheter 
utgör utgångspunkt i de analyser som görs och 2) den sociala värld som 
beskrivs gör det således ur kvinnors perspektiv (Langermann & Niebrugge 
2009: 369). Drivkraften till feminismen som idag existerar kan härledas till, 
såsom Lengermann och Niebrugge uttrycker det: 

”Och kvinnorna då?” I vilken situation man än undersöker 
kan man med andra ord fråga sig: Var finns kvinnorna? 
Om de inte är närvarande – varför? Exakt vad gör de om 
de är närvarande? Hur upplever de situationen? Vad 
bidrar de med till den? Vad betyder den för dem? 

 
(Lengermann och Niebrugge 2009 369) 

 
Begreppet feminism har många olika definitioner men en som de flesta 
brukar kunna ställa sig bakom är att kvinnor är underordnade män och att detta 

förhållande bör förändras (Gemzøe 2002: 13). Idén om att denna ordningen bör 
förändras har drivit på kvinnorörelsen genom olika vågor. Dessa vågor gått 
från att 1) få formella rättigheter, såsom rösträtt, till att 2) få dessa formella 
rättigheter att få genomslag i praktiken, för att slutligen landa i 3) dagens 
fokus på ”kvinnor” och ”genus” (Langermann & Niebrugge 2009: 372). 
Sedan 1970-talet har feministiska teoretiker påvisat att det finns en skillnad 
mellan det som biologiskt kan härledas till kvinnor respektive män och de 
beteenden som vi socialt har lärt oss att betrakta som förknippat med 
kvinnor respektive män (Langermann & Niebrugge 2009: 370). Från 
engelskans gender har svenska språket fått en benämning på det sociala 
könet: genus (Friberg 1993: 23). Genus används för att kunna skilja på 
människans biologiska kön och det som är socialt skapade, det vill säga 
genus (Mark 2007: 38). Att genus är socialt skapat innebär också att det kan 
omskapas och är i en ständig skapandeprocess (Mark 2007: 39). Genus 
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används ofta för att förstärka det som av samhället och den tid vi lever i 
anses vara manligt eller kvinnligt (Larsson & Jalakas 2008: 49). 
 
Kvinnor och män delas upp i grupper baserat på könstillhörighet och 
däremellan uppstår ett maktförhållande. Män som grupp ses vara 
överordnade kvinnor som grupp. Denna maktordning benämns inom 
feministisk forskning som ”könsmaktsordning” och den är något som 
konstant produceras och upprätthålls av såväl män som kvinnor (Rönnblom 
2002: 5). Makten uppstår alltså i relation mellan kvinnor som grupp och män 
som grupp och kan på så sätt beskrivas som relationell (Rönnblom 2002: 24). 
Kopplat till detta skapas också ”genuskontrakt” som innebär att det skapas 
normer om vad som anses manligt och kvinnligt. Dessa genuskontrakt 
förändras dock över tid (Hedfeldt 2008: 42).  
 
Idag har detta dock utvecklats till att innefatta fler subjektspersoner än just 
kategorierna kvinnor och män. I detta sammanhang förekommer begreppet 
intersektionalitet som innebär att vi som subjekt befinner oss i en 
skärningspunkt mellan olika positioner. Detta innebär att upplevelsen av 
makt kan vara olika för exempelvis en heterosexuell man och en lesbisk 
kvinna. Det är alltså olika former av makt som placerar oss i olika positioner 
(Börjesson & Rehn 2009: 36-37). 
 

PLATS OCH GENUS I SAMVERKANDE MAKTORDNINGAR 
Massey förde i början på 1990-talet fram ett resonemang om att 
konstruktionen av genus också påverkas av geografi, att det finns 
geografiska skillnader i de genusrelationer som uppstår. Detta, hävdar hon, 
har stor betydelse för reproduktionen av de föreställningar som finns om 
geografi och ojämlik utveckling (Massey 1994: 2). Detta innebär alltså att 
föreställningar om olika platser konstrueras på samma sätt som genus 
konstrueras (Massey 1994: 4). Och på samma sätt som genus är en ständig 
skapelseprocess så går det alltså också att omskapa platser. Massey menar 
således att platser är öppna och porösa (Massey 1994: 5). Precis som 
människors identiteter tenderar att skifta kan också platsers identiteter göra 
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det (Massey 1994: 7). Att det finns föreställningar om platser är något som 
också Rönnblom håller med om. Hon menar att det råder maktrelationer 
mellan stad och land. Detta föranleder att fördelningen av samhällets 
gemensamma resurser mellan stad och land sker till stadens fördel. Det finns 
också en syn på att de resurser som fördelas till staden är investeringar 
medan det som fördelas till landsbygd utgörs av bidrag. Landsbygden ses i 
allmänhet som mer problematisk än staden (Rönnblom 2014: 5). Hon 
uttrycker detta på följande sätt: 

Jag menar att det är centralt att få fatt i de förståelser av 
landsbygd som produceras i offentlig politik utifrån att 
relationen mellan stad och land förstås i termer av makt. 
Att staden intar en priviligierad position i relation till 
landsbygden, precis på samma sätt som män intar en 
priviligierad position i relation till kvinnor. Det betyder 
varken att stadsbor förtrycker landsbygdsbor eller att 
enskilda män medvetet förtrycker kvinnor, utan att vårt 
samhälle präglas av maktordningar som ger vissa effekter 
och där vissa positioner vidmakthålls på andras 
bekostnad, oavsett om detta är medvetet eller inte. […] 
Min utgångspunkt är att det är nödvändigt att tala om ett 

urbant tolkningsföreträde, ett ställningstagande som kan 
betyda flera saker. Att boende i städer får mer av 
samhällets gemensamma resurser än boende på 
landsbygden. Eller att landsbygden betraktas som mer 
problematiskt än staden, mer i behov av stöd och inte som 
en plats för framtida ”investeringar”. Att landsbygden får 
förkroppsliga problem medan staden per automatik är 
platsen för framtida utveckling.  

(Rönnblom 2014: 4-5) [egen fetmarkering] 

 
Rönnblom (2014: 4-5) gör alltså gällande att relationen mellan landsbygd och 
stad utgörs av makt, där staden är den överordnade parten. Hon menar 
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alltså att denna maktordning fungerar på samma sätt som den maktordning 
som uppstår mellan kvinnor och män. Detta, hävdar hon, utgör grunden till 
ett urbant tolkningsföreträde. 
 
Kvinnor på landsbygd har alltså olika maktordningar att förhålla sig till. I 
denna uppsats är det maktordningarna mellan  stad och land samt mellan 
kvinnor och män som kommer att ligga i fokus. I båda dessa maktordningar 
är landsbygdkvinnorna underordnade vilket föranleder att de står under ett 
dubbelt förtryck i förhållande till staden och männen (Forsberg 2008: 93). 
Citatet av Rönnblom (2014: 4-5)  gällande det urbana tolkningsföreträdet 
innehåller ett antal dikotomier som kommer att användas för uppsatsens 
analys. Uppsatsens teoretiska perspektiv utgår från det urbana 

tolkningsföreträdet och de diktotoma begrepp som kommer att tas fasta på är 
1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) utveckling/problem. Dessa 
begrepp är markerade i fetstil i citatet. 

det 
urbana 

tolknings-
företrädet

kvinna

stad

land

utveckling

problem

stöd

investering

man

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgår från att det finns ett urbant 
tolkningsföreträde. Ur detta har fyra dikotoma begrepp härletts som tas fasta på. 
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SAMMANFATTNING TEORI 
Uppsatsen utgår från att det finns ett antal maktordningar som samspelar, 
samverkar och förstärker varandra. De maktordningar som kommer att 
fokuseras i uppsatsen är de maktrelationer som uppstår mellan stad och land 
och de som uppstår mellan män och kvinnor. I båda fallen antas det 
föregående vara i priviligierad position gentemot sin motpart.  
 
Uppsatsen utgår från antagandet att det finns ett urbant tolkningsföreträde 
som definierar de rurala miljöerna. Detta utgör således uppsatsens teoretiska 
perspektiv. Det urbana tolkningsföreträdet genererar fyra dikotoma 
begreppspar som kommer att ligga till grund för uppsatsens analys. Dessa 
begrepp är 1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) 

utveckling/problem.  
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4. METOD 

 

 
INLEDNING 
För att kunna orientera sig bland olika forskningsdesigner är det viktigt att 
återgå till vilken typ av fråga som uppsatsen ämnar undersöka (Yin 2009: 
11). För att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess forskningsfrågor 
kombineras hermeneutisk metodansats med fallstudie. Dessa bedöms vara 
adekvata angreppssätt då fallstudie möjliggör en djuplodande studie av ett 
specifikt fall (Denscombe 2009: 60) och hermeneutiken ger stort utrymme för 
tolkning (Westlund 2015: 72). Eftersom frågeställningen behandlar 
tjänstepersoners förhållningssätt möjliggör en begränsning till ett specifikt fall 
ett adekvat urval av tjänstepersoner. Vidare möjliggör alltså hermeneutiken 
för tolkande av dessa personers upplevelser och erfarenheter.  
 
Inom ramen för detta kommer undersökningen genomföras genom att olika 
metoder att kombineras. Detta benämns som metodtriangulering och 
innebär att det som studeras betraktas ur flera perspektiv. Anledningen till 
att olika metoder används i denna uppsats är att det på ett mer grundligt sätt 
går att ”komma åt” kärnan i materialet och därmed få djupare förståelse för 
det (Denscombe 2009: 185). Nedan redogörs för metodansatser, urval och 
avgränsning, val av empiri, metoder, analytiskt ramverk samt forskarens 
”jag”. Vidare avslutas avsnittet med att metodkritik diskuteras. 
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FALLSTUDIE 
För forskningsfrågor som rör hur är fallstudie lämplig som forskningsdesign 
(Yin 2009: 11). Fallstudie möjliggör ett mer djuplodande studerande av ett 
särskilt fall. Poängen med att studera ett fall mer specifikt är att få förståelse 
för företeelser som kan ge vidare konsekvenser – det vill säga att den 
specifika studien kan möjliggöra ett belysande av generella företeelser 
(Denscombe 2009: 60). Att göra en fallstudie är i allmänhet förknippad med 
mer kvalitativa undersökningar snarare än kvantitativa och det är vanligt att 
inom fallstudien kombinera flera olika metodverktyg för att nå ett djupare 
studerande av fallet (Denscombe 2009: 62). Det är av vikt att det fall som 
studeras är relevant för den fråga som undersöks (Denscombe 2009: 64). Hur 
ett fall definieras är dock avhängigt logiken i forskningsfrågan, t ex kan en 
hel nation (med alla sina medborgare) ses som ett enda fall enligt en 
forskningsfrågas logik medan varje medborgare som sådan kan ses som ett 
fall enligt en annan logik (Seale 2012: 557).  
 

HERMENEUTISK METODANSATS 
För att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess forskningsfrågor antas en 
hermeneutisk metodansats. Eftersom forskningsfrågorna behandlar 
tjänstepersoners förhållningssätt till maktrelationer anses just denna 
metodansats vara ett adekvat angreppssätt då hermeneutiken innebär att 
förstå, tolka och förmedla upplevelser av olika företeelser. Vidare möjliggör 
hermeneutiken att informanterna får stort utrymme att med egna ord 
förmedla sina upplevelser och erfarenheter (Westlund 2015: 71). Det finns 
dock ingen enhetlig metod som anger hur tolkningsprocessen ska gå till 
(Westlund 2015: 72). 
 
Inom hermeneutiken är det generellt olika texter som agerar empiriskt 
material och det är således dessa som ska analyseras och tolkas. De 
tolkningsbara texterna kan utgöras av såväl uppsatser, skönlitteratur och 
dagböcker som dokument eller nedskrivna intervjuer (Westlund 2015: 74-
75). I denna uppsats utgörs det empiriska materialet av de två senare 
exemplen vilket redogörs för under avsnittet Urval och avgränsning.  
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Så, hur går då tolkningsprocessen egentligen till om det inte finns några 
klara riktlinjer? Generellt går det att säga att hermeneutikens lärprocess inte 
är linjär utan ständigt byggs upp. Något som kännetecknar detta sätt att se 
på tolkningsprocessen är Den hermeneutiska spiralen. Denna anger att 
tolkningen och därmed förståelsen för texten som ska tolkas byggs upp 
genom en ständigt inlyssnande dialog mellan forskare och empiri. Enligt 
Frid (2004 i Westlund 2015: 83) bör forskaren läsa det empiriska materialet 
från A till Ö ett flertal gånger för att lära känna det och på så sätt komma 
över de egna fördomar som forskaren besitter. Westlund (2015: 83) påminner 
om vikten att låta bli att överösa texterna med frågor utan att istället låta 
berättelserna själva utveckla sig.  

 

Den hermeneutiska spiralen. Tolkningen och därmed förståelsen för texten som 
ska tolkas byggs upp genom en ständigt inlyssnande dialog mellan forskare och 
empiri. 
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För att möjliggöra ett tolkande av texten kan det ändå vara nödvändigt att 
strukturera upp dess beståndsdelar. Kvantitativa inslag kan därmed 
förekomma i en kvalitativ studie, exempelvis ett registrerande av hur många 
utsagor med viss inriktning som förekommer (Trankell 1973 i Westlund 
2015: 78). Det kan också göras genom att skapa kvantifierbara kategorier som 
möjliggör ett stärkande av studiens tolkning (Westin 1981 i Westlund 2015: 
78) eller genom att uppmärksamma ett ord eller begrepp som används med 
hög frekvens i en text (Ricoeur 1988 i Westlund 2015: 78).  
 
De texter som tolkas i uppsatsen utgör självständiga enheter men de är 
skapade under speciella omständigheter som utgör en del av en verklighet. 
Texten tolkas mot denna holistiska verklighet och därför är det viktigt att det 
sammanhang i vilket texten produceras förstås (Westlund 2015: 75-76). 
Därför redogörs i avsnittet ”Intervju” för hur dessa genomförs. 
 

URVAL OCH AVGRÄNSNING 
Denna uppsats avser att avgränsa ett ”fall” till en kommun. Motiveringen till 
detta är att fysisk planering är beroende av det kommunala planmonopolet 
och att varje kommun enligt plan- och bygglagen (2010: 900) är skyldig att 
upprätthålla en kommunal planering.  
 
För att besvara forskningsfrågorna kommer således en kommun att 
studeras. För att finna relevanta kommuner att studera har urvalet gjorts 
med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, 
kommungruppsindelning (2011). Då frågeställningen rör glesbygd gjordes 
en första avgränsning till att studera kommuner som ingår i grupperna 
”Glesbygdskommuner” och ”Kommuner i glesbefolkad region”.  
 
SKL definierar Kommungrupp 8, Glesbygdskommuner på följande sätt: 

I ”Glesbygdskommunerna” ingår kommuner med en 
tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta 

invånare per kvadratkilometer. Pa ̊ sa ̊ sätt tas hänsyn både 
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till kommunens tätortsgrad och till dess yta. I gruppen 
ingår 20 kommuner.  

(Sveriges Kommuner och Landsting 2011: 32) 

 
SKL definierar Kommungrupp 10, Kommuner i glesbefolkad region på 
följande sätt: 

Gruppen består av kommuner med mindre än 300 000 
personer inom en radie på 112,5 km. Gruppen innehåller 
16 kommuner.  

(Sveriges Kommuner och Landsting 2011: 34) 

 
Uppsatsen avgränsas även till att studera glesbygd i Västerbottens län. 
Därför har de kommuner som är belägna där markerats inom SKL:s två 
kommungrupper som berör glesbygd. Detta ger ett urval om sju kommuner: 
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vilhelmina, Åsele, Sorsele och Lycksele.  
 
Efter ett studerande av kommunernas antagna översiktsplaner kunde det 
konstateras att det enbart är Åsele och Vindeln som har översiktsplaner som 
är nyare än tio år gamla. Både Åseles och Vindelns översiktsplaner är 
antagna 2014 och näst därefter är Lyckseles översiktsplan antagen 2006. 
Övriga fyra kommuner har äldre översiktsplaner än så. För att det ska vara 
en relevant analys som görs av kommunalt planmaterial anses det vara mer 
intressant att studera de kommuner som har nyare översiktsplaner.  
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Av kommunerna Åsele och Vindeln anses Åsele vara mer intressant att 
studera då Åsele  är beläget längre från större städer än vad Vindeln är; det 
anses det vara intressantare att studera just dikotomin stad/land i den 
fysiska planering som bedrivs där. Likaså motiveras intresset att studera 
kommunen med att kommunen under lång tid har haft en negativ 
befolkningsutveckling, under de senaste fyra decennierna har kommunen 
förlorat 43 procent av sina invånare (Lidström 2012: 5). Åsele har också på 
grund av detta under senare tid har uppmärksammats i media, exempelvis 
i Kluvet land i Sveriges radio P1 (Sveriges Radio 2016).  
 

VAL AV EMPIRI 
Den studie som görs avgränsas till att behandla Åsele kommun i 
Västerbottens län. Uppsatsen ämnar studera tjänstepersoners 
förhållningssätt och därför anses det lämpligt att genomföra intervjuer med 
tjänstepersoner som på olika sätt är knutna till den fysiska planering som 
bedrivs i Åsele kommun. Intervjupersonerna beskrivs närmare under 

Åsele kommun är belägen i Västerbottens inland. 
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avsnittet ”Intervjuer”. Vidare anses det relevant att studera gällande 
översiktsplan samt övriga aktuella planhandlingar. Gällande översiktsplan 
(Åsele kommun 2014a; Åsele kommun 2014b) antogs av Åsele 
kommunfullmäktige 2014-03-10 och aktuell detaljplan, som finns att tillgå på 
kommunens hemsida, är detaljplan för Åsele 2:177 och 2:154 (Åsele kommun 
2015a). Efter att undersökningen genomförts bedömdes dock inte 
detaljplanen ge fruktbart material att använda i analysen eftersom de sökord 
som användes inte gav några relevanta träffar i den. Det vill säga att 
detaljplanen alltså inte behandlade frågor som ansågs tillföra något för att 
besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor. För att placera den fysiska 
planering som bedrivs i Åsele behöver kommunen placeras in i en kontext. 
Detta görs genom redogöra för statistik som berör exempelvis det 
demografiska och politiska läget i kommunen. För att ytterligare placera in 
de frågor som undersöks i en regional kontext redogörs det även för 
flyttmönster enligt Bostadsmarknadsanalysen (Länsstyrelsen 2014a) samt 
länsstyrelsens strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016 ”Ett jämställt 
Västerbotten” (Länsstyrelsen Västerbotten 2014b). 
 

INTERVJUER  
För att få reda på människors värderingar och attityder, det vill säga sådant 
som inte går att observera utifrån, är det lämpligt att genomföra kvalitativa 
intervjuer. Flexibla och öppna frågor möjliggör ett mer övervägt svar och det 
är lättare att få ta del av den intervjuades åsikter och erfarenheter. Därmed 
är det inte sagt att intervjuformen medför ett grävande i människors tankar 
– den möjliggör enbart en representation av en människas åsikter eller 
synpunkter (Byrne 2012: 209). 
 
Att använda sig av intervju som tillvägagångssätt har bland annat blivit 
populärt bland feministiska forskare, då de anser att det kan ge en röst åt de 
kvinnor som tidigare inte har blivit hörda (Byrne 2012: 210). Eftersom den 
teoretiska ingång som denna uppsats bygger på hävdar att det finns samma 
maktförhållande mellan stad och land som mellan män och kvinnor 
(Rönnblom 2014: 4-5) kan det argumenteras för att kvalitativ intervju, på 
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samma sätt som för feministisk forskning, är ett adekvat sätt att undersöka 
attityder och värderingar gällande Västerbottens inland. 
 
Kvalitativ intervju för oftast tankarna till ostrukturerad-, semistrukturerad-, 
eller djupintervju. Alla dessa tre intervjuer kan beskrivas som att de är samtal 

med ett syfte (Burges i Byrne 2012: 208). Det finns många olika sätt att 
genomföra kvalitativa intervjuer på, exempelvis kan de förberedas och 
genomföras utifrån ett schema eller genom en lista med ett antal ämnen 
(Byrne 2012: 209). De flesta intervjuer som görs landar dock någonstans 
mellan att göra en lista med samtalsämnen och att ställa enskilda frågor. Det 
ställer krav på att den som intervjuar är förberedd på hur intervjun kan 
inledas och hur det kan göras möjligt att alla ämnen kommer att hinnas med 
(Byrne 2012: 220). Intervjuerna som genomförs i denna uppsats är 
semistrukturerade och utgår just från olika teman, men med ett antal 
underliggande frågor vars syfte är att vara ett stöd i intervjusituationen. 
Frågorna utformades så att de lämnades öppna för svar och således krävde 
mer än ett ”ja” eller ett ”nej” (se Byrne 2012: 220). 
 
För att kunna göra en hermeneutisk tolkning av intervjuerna var det viktigt 
att ge de intervjuade utrymme att själva tala om sina upplevelser och 
erfarenheter. Det hade inte varit lämpligt att genomföra en strikt 
strukturerad intervju då informanterna då inte getts tillräckligt utrymme 
utan i stor utsträckning enbart förhållit sig till de frågor som ställts 
(Westlund 2015: 82). 
 
För att kunna analysera intervjuerna ur det teoretiska perspektivet gällande 
”det urbana tolkningsföreträdet” ställdes direkta frågor gällande stad och 
glesbygd samt jämställdhet och demografi. Frågorna delades in i fyra 
övergripande kategorier som alltså inkluderade ett antal underliggande 
frågor. De övergripande kategorierna var association till begrepp, demografiskt 

läge, jämställdhet i planeringen samt Åsele i framtiden. Dessutom blev samtliga 
intervjuade tillfrågade om det var något övrigt de ville tillägga vid intervjuns  
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INTERVJUFRÅGOR 

ASSOCIATION TILL BEGREPP
Vad är det första du tänker när du hör begreppet Norr-
ländsk glesbygd?
Om jag säger kvinnor och stad, vad tänker du då?
Om jag säger kvinnor och glesbygd, vad tänker du då?

DEMOGRAFISKT LÄGE
Det har i media skrivits och talats en del om att unga – och 
framför allt kvinnor – flyttar från glesbygd till städer. Vad är 
din bild av hur detta ser ut i Västerbotten? (Varifrån tror du 
att den bilden kommer?) Får bilden du beskrev genomslag 
i planeringen som bedrivs?

JÄMSTÄLLDHET I PLANERINGEN
Hur arbetar ni på länsnivå med jämställdhet i planeringen? 
Skiljer sig arbetet med fysisk planering i glesbygdskommu-
ner från planering i större kommuner när det gäller denna 
demografiska fråga? På vilket sätt? Vilka utmaningar och 
möjligheter skiljer?

ÅSELE I FRAMTIDEN
Om du tänker på Västerbottens inland och i synnerhet 
Åsele kommun 25 år framåt i tiden. Hur tror du att situatio-
nen ser ut då? (Demografi, arbetstillfällen, skola osv)

ÖVRIGT
Är det något du vill tillägga?

Ett frågeformulär i vilket frågorna kategoriserades under olika teman utarbetades 
för att agera stöd i intervjusituationerna, samt för att säkerställa att det empiriska 
materialet skulle kunna komma att bli jämförbart i vidare analys. 
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slut. Intervjuerna genomfördes som ett samtal med ett syfte (se (Burges i 
Byrne 2012: 208) där målet var att låta informanterna tala fritt kring dessa 
ämnen. För att intervjuerna ändå skulle kunna jämföras med varandra 
ansågs det vara viktigt att alla frågor och ämnen dryftades. Skillnaden 
mellan intervjuerna är att vissa frågor inte ställdes i vissa intervjuer då de 
intervjuade självmant besvarade frågan utan att den ställts. Alla intervjuade 
har dock berört samtliga frågor.  
 
De personer som intervjuas i uppsatsen valdes ut baserat på att de på olika 
sätt har varit och är kopplade till den fysiska planering som genomförs i 
Åsele. De tjänstepersoner som intervjuades på lokal nivå är den 
konsultbaserade stadsarkitekten, chefen för samhällsbyggnadssektionen 
samt en samhällsplanerare som arbetat med upprättandet av en plan på 
konsultbasis. Chefen för samhällsbyggnadssektionen kontaktades av 
naturliga skäl då han är den som på plats i Åsele kommun arbetar med dessa 
frågor. De två konsulterna, samhällsplaneraren och stadsarkitekten 
återfanns i en planbeskrivning tillhörande en aktuell detaljplan som 
återfanns på kommunens hemsida. De två sistnämnda var till en början 
osäkra på om de var ”rätt personer att svara” då de inte ansåg sig ha arbetat 
så mycket i Åsele. Då de ändå arbetat med fysisk planering i Åsele kommun 
anses det än dock vara mycket relevanta för uppsatsen – speciellt den person 
som innehar stadsarkitekttjänsten. För att inkludera det regionala 
perspektivet intervjuas även länsarkitekten samt en samhällsplanerare på 
länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsarkitekten kontaktades för att han 
ansågs vara representant för det regionala perspektivet på fysisk planering i 
Västerbottens län. Via honom inkluderades även den samhällsplanerare som 
intervjuades vid samma tillfälle. Det är alltså sammanlagt fem personer som 
intervjuas.  
 
Intervjupersonerna kontaktas via mail och telefon för att stämma träff. 
Intervjuerna skedde vid fyra tillfällen i april 2016. De två tjänstepersonerna 
från länsstyrelsen intervjuas alltså vid samma tillfälle. Samtliga intervjuer 
sker på intervjupersonernas arbetsplatser, utom en som sker via telefon. 
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I samband med att intervjuer upprättas är det viktigt att överväga hur de ska 
dokumenteras och sparas (Byrne 2012: 214). I denna uppsats har intervjuerna 
spelats in och sedan transkriberats. Samtliga deltagare har blivit tillfrågade 
om godkännande av inspelande. Vidare har de godkänt att bli citerade i 
uppsatsen. 

KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 
Vid en hermeneutisk tolkning av material är det viktigt att ha förståelse för 
vilket material som lämpar sig för tolkning. Material där informanterna varit 
fria att uttrycka sig lämpar sig bäst (Westlund 2015: 82). Därför analyseras 
de semistrukturerade intervjuer som genomförts, samt aktuella planer som 
upprättats i Åsele kommun.  
 
Det är vanligt att intervjuer behandlas som empiriskt material när kvalitativa 
innehållsanalyser genomförs (Byrne 2012: 222). En hermeneutisk tolkning av 
en intervjutext förutsätter dock som sagt att forskaren inte hållit sig för strikt 
till frågeformuläret (Westlund 2015: 82). De kvalitativa intervjuer som därför 

I uppsatsen intervjuas fem tjänstepersoner och konsulter  som på olika sätt är 
knutna till den fysiska planering som bedrivs i Åsele kommun. 
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genomfördes möjliggjorde för respondenterna att tala med egna ord. Detta 
fria förhållningssätt till de frågor som ställdes  kräver således en mer 
komplex efterföljande analys (Byrne 2012: 209). 
 
Eftersom det är lättare att förhålla sig till kvalitativ data om den struktureras 
har det empiriska materialet delas upp enligt olika teman. Detta hjälper 
forskaren att reducera materialet och på så sätt skapa något mer meningsfullt 
av det hela. I denna uppsats delas materialet upp så att det är möjligt att 
snarare studera vad de olika informanterna och dokumenten säger om olika 
teman, istället för att det redogörs för varje intervju eller dokument för sig 
(se Rivas 2012: 367). Det finns två huvudsakliga sätt att närma sig den 
tematiska kodningen på, endera ett induktivt sätt eller ett deduktivt. Att 
arbeta induktivt innebär att ha en bred ingångsfråga som tillåter ett sökande 
i empirin efter ett mer precist definierande av vad som undersökts. Det är 
alltså en process där läsningen av det empiriska materialet efter hand ger 
frågor och svar (Rivas 2012: 368). Att istället närma sig materialet deduktivt 
innebär att på förhand ha ställt upp ett antal teman som ska undersökas och 
analyseras. Det empiriska materialet har studerats och lästs ett antal gånger 
innan det analyserats för att skapa en större förståelse och känslighet inför 
det (Rivas 2012: 368). Tematisk kodning utgörs ofta av en iterativ process där 
insamlandet av empiriskt material och tematisk kodning löper om vartannat 
(Rivas 2012: 369). I uppsatsen har en bedömning gjorts att det är bra att 
kombinera de två olika angreppssätten, alltså att närma sig materialet såväl 
induktivt som deduktivt (se Rivas 2012: 371). Analysen som görs i uppsatsen 
är således utförd på det sättet. 
 

ANALYTISKT RAMVERK 
Det teoretiska perspektivet i uppsatsen styrde analysens grund men de 
begrepp som har plockats ut har alltså framtagits i en iterativ process där 
läsning av det empiriska materialet har möjliggjort för framtagandet av 
adekvata begreppspar. Fyra begreppspar bildades utifrån det teoretiska 
perspektivet i kombination med läsning och fördjupad förståelse av det 
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empiriska materialet: 1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) investering/stöd samt 4) 

utveckling, problem. 
 
Uppsatsen ämnar alltså undersöka hur det empiriska materialet talar om 
vardera begreppspar. För att underlätta sökning i materialet och för att 
bredda träffytan bildades ett antal underkategorier till varje begrepp. 
Stad/land utökades med begreppen urban, städer, inland, landsbygd och 
glesbygd. Kvinna/man utökades med begreppen kvinnor, kvinnlig, män, 

manlig, genus  och jämställd. Investering/stöd utökades med satsning, 

resurser, kompetens och bidrag. Utveckling/problem utökades med tillväxt och 
avveckling.  
 
För att tydliggöra de olika kategorierna som utgör analysens grund har ett 
spindeldiagram upprättats (se Rivas 2012: 374). Den innersta ”ringen” i 
spindeldiagrammet utgörs av de dikotoma huvudbegrepp som är kopplade 
till det teoretiska perspektivet ”det urbana tolkningsföreträdet”. Dessa 
begrepps underkategorier har även synliggjorts som yttre ringar kopplade 
till huvudbegreppen i spindeldiagrammet.  
 
Det har alltså gjorts sökningar på samtliga dessa begrepp i det empiriska 
materialet. Utifrån detta har citat plockats ut som ansetts vara relevanta för 
undersökningen. Träffar som inte har bedömts varit relevanta är sådana som 
ansetts ligga helt utanför det område som undersöks, exempelvis träffar i 
översiktsplanen som berört markförhållanden eller energiförsörjning. Då 
uppsatsen inte avser undersöka denna typ av utveckling eller dessa problem 
så har bedömningen gjorts att de inte är relevanta för undersökningens 
analys.   
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Det teoretiska perspektivet genererar fyra dikotoma begreppspar som utgör 
grunden för den kvalitativa innehållsanalysen. 

De fyra dikotoma begreppsparen har vardera utökats med sökbara ord för att 
”bredda träffytan”. 
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Tillvägagångssättet för uppsatsens undersökning har alltså till viss del varit 
kvantitativ, då sökningen gjorts via uppställda sökord. Träffarna har 
däremot behandlats kvalitativt och det sammanhang i vilka de återfinns är 
vad som har analyserats. Det har inte varit uppsatsens syfte att exempelvis 
räkna frekvensen av begreppens förekommande, såsom är brukligt vid en 
kvantitativ analys (se t ex Denscombe 2009: 333). Det har alltså enbart varit 
ett verktyg för att närma sig hur informanterna talar om de dikotoma 
begreppsparen – således hur de förhåller sig till det teoretiska perspektiv 
som uppsatsen har.  
 

FORSKARENS ”JAG” 
Under arbetets gång är det därför nödvändigt att reflektera över och 
redogöra för det så kallade forskarens ”jag”. Det går inte att bortse från att 
jag som skriver uppsatsen också har inflytande över dess resultat. Mina 
föreställningar, värderingar och min identitet inverkar på såväl resultat som 
process (Denscombe 2009: 100).  
 
I feministisk forskning tar forskaren plats. Forskaren uppvisar förståelse för 
forskningens komplexitet och redogör för sina beslut. Den feministiska 
forskningen ställer därför krav på att forskaren i högre utsträckning ska 
kunna stå till svars för de tolkningar som görs utifrån forskningsmaterialet 
(Rönnblom 2002: 47). Det kräver att forskaren praktiserar reflexivitet och 
analyserar sin egen position i forskningen (Rönnblom 2002: 57). Jag kommer 
att bli inplacerad i kontexter där jag verkar (Forsberg 2010: 55) och måste 
således vara uppmärksam på hur jag påverkar dem. Den forskare som 
dekonstruerar verkligheten deltar också i att skapa en verklighet (Wenneberg 
2001: 66). 
 
När det empiriska materialet framtas genom en intervjusituation är det 
viktigt att jag som forskare tillämpar reflexivitet och är självkritisk såtillvida 
att jag ifrågasätter hur jag själva har tagit del i och således möjligen påverkat 
intervjusituationen och intervjupersonen. Att vara reflexiv strider alltså mot 
den klassiska uppfattningen om att en forskare antar en objektiv position, 
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det innebär att jag som forskare måste vara medveten om att jag påverkar de 
situationer jag befinner mig i. Detta är något som framför allt feministiska 
forskare har uppmärksammat i sitt arbete (Byrne 2012: 213). Reflexivitet 
innebär att jag som forskare behöver redovisa såväl skillnader som likheter 
med de personer jag intervjuar eftersom jag som intervjuare positionerar mig 
i förhållande till de jag intervjuar (Byrne 2012: 214). 
 
När det empiriska materialet tolkas är det viktigt att vara medveten om den 
förförståelse som kan lägga sig som ett lager mellan forskaren och det som 
beforskas. Alla människor bär med sig fördomar och övertygelser som det 
gäller att medvetandegöra så att tolkningen som görs kan stå i relation till 
dem. Den förförståelse vi bär med oss kan vara en tillgång vid tolkningen 
men den kan också ställa till problem om vi inte är uppmärksamma 
(Westlund 2015: 80). 
 
För att kommunicera de ingångsvärden jag som upphovsperson till 
uppsatsen är det viktigt att jag  redovisar de erfarenheter och den 
förförståelse jag bär med mig in i processen (se Westlund 2015: 80). För att 
göra detta så transparent som möjligt följer nu en redogörelse för forskarens 
”jag”, det vill säga ett synliggörande av relevanta delar hos mig som skribent 
vilka kan antas påverka uppsatsen och framtagandet av den. 
 
Jag är en kvinna som närmar mig 30 år, uppvuxen i Umeå och Sollefteå. Jag 
har således erfarenhet från uppväxt i Västerbottens största kuststad men 
även erfarenhet från uppväxt i en mindre ort i Västernorrlands inland. Jag 
har också en stark relation till Västerbottens inland då min fars släkt 
härstammar därifrån samt att jag spenderat mycket av min lediga tid i byn 
Fäboliden som ligger i Lycksele kommun. Åsele är grannkommun till 
Lycksele och är den ort genom vilken jag med min familj passerat varje gång 
jag rest mellan Sollefteå och Fäboliden. Jag känner flyktigt till Åsele och har 
alltså skapat mina förutfattade meningar genom baksätets bilruta.  
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Under min utbildning på Blekinge Tekniska Högskola har jag inriktad mina 
studier mot ett genusperspektiv. Detta innebär att jag har byggt upp en 
förförståelse för genusfrågor som har givit mig ett synsätt genom vilket jag 
beskådar världen. Det har naturligtvis påverkat det sätt på vilket jag valt att 
angripa arbetet med masteruppsatsen samt hur jag uppfattar, analyserar och 
drar slutsatser kring såväl uppsatsens process som resultat.  
 
Under uppsatsskivandets gång har min uppfattning om Västerbottens 
inland i allmänhet och Åsele kommun i synnerhet förändrats. Jag anser mig 
ha blivit mer medveten om den ”problematik” jag angripit och därför har 
jag också kommit att se med nya ögon på platsen och dess förutsättningar. 
Detta spelar naturligtvis in i de slutsatser jag kommer fram till i uppsatsens 
avslutande del.  
 

METODKRITIK 
Att genomföra intervjuer tar mycket tid från övrigt forskningsarbete men i 
detta fall har ett övervägande gjorts att nyttan av dem överväger den tid som 
behöver läggas på att intervjua och att bearbeta intervjumaterialet (se Byrne 
2012: 215). Det kan vara problematiskt att genomföra intervjuer eftersom den 
som intervjuar interagerar med den som blir intervjuad och således kan 
påverka utfallet. Vidare finns en inbyggd problematik i att föra en 
konversation då det aldrig går att vara säker på att det som mottagaren 
uppfattar i samtalet är detsamma som avsändare avser (Byrne 2012: 212).  
 
När intervjuer genomförs är det vanligt att den som intervjuar erbjuder 
anonymitet till sina informanter (Byrne 2012: 214). I denna uppsats är det 
svårt då de personer som intervjuas befinner sig i en kontext där det är lätt 
att förstå vilka de är, även om deras namn plockas bort. Det är få personer 
som arbetar med fysisk planering i en kommun av Åseles storlek vilket gör 
att de som intervjuas blir relativt utsatta. Att skriva ”en byggnadsinspektör” 
eller ”en planerare” på Åsele kommun skulle således röja identiteten på den 
intervjuade eftersom det enbart finns en enda person som arbetar med dessa 
frågor i kommunen. I denna uppsats ses det dock som en styrka att inte 
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anonymisera de intervjuade då det är viktigt att se om de svar som ges skiljer 
sig åt beroende på om de som uttalar sig gör det från ett inifrån- eller 
utifrånperspektiv. Faktumet att de som intervjuas är medvetna om att de 
sitter i denna position kan möjligen göra att de är mer återhållsamma i sina 
utsagor än om de varit garanterade full anonymitet. Det är viktigt att ingen 
ska fara illa av att delta i ett forskningsprojekt (Denscombe 2009: 193) och 
därför är det av etiska skäl viktigt att de som intervjuas känner sig bekväma 
med att bli omskrivna. Därför har samtliga intervjuade fått godkänna de 
avsnitt i intervjuerna som har valts ut för att analyseras extra i uppsatsen. 
 

 

SAMMANFATTNING METOD 
För att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess forskningsfrågor 
kombineras hermeneutisk metodansats med fallstudie. Fallet som studeras 
är Åsele kommun. Fem tjänstepersoner och konsulter intervjuas och 
intervjumaterialet tolkas genom att en kvalitativ innehållsanalys genomförs. 
De fyra dikotoma begreppspar som utgör den analytiska ramen är hämtade 
från uppsatsens teoretiska perspektiv om det urbana tolkningsföreträdet. Till 
dessa begrepp har ytterligare begrepp fogats för att möjliggöra mer 
träffsäkra sökningar och således en bättre analys. Det finns en inbyggd 
problematik i att genomföra intervjuer i en kommun av Åseles storlek 
eftersom identiteten på informanterna är lätt att ”avslöja”. De intervjuade 
har av etiska skäl fått godkänna de delar av det transkriberade materialet 
som används i analysen. 
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5. EMPIRI 

 

 
INLEDNING 
I detta kapitel redovisas och analyseras de resultat som framkommit genom 
uppsatsens undersökning. Enligt hermeneutiken är det dock viktigt att 
förstå att den text (intervjuer, dokument osv) som analyseras har 
uppkommit i en kontext med speciella situationer (Westlund 2015: 75).  För 
att ge en bakgrund till den situation i vilken såväl dokument som intervjuer 
har upprättats redogörs i det för statistik och information om Åsele kommun 
samt om demografi och flyttmönster. Därefter ges en redogörelse för den 
jämställdhetsstrategi som finns i Västerbotten. Sedan avhandlas resultat och 
analys som framkommit genom studerande av översiktsplan och i 
genomförda intervjuer. I slutet av kapitlet ges en sammanfattning. 

 

OM ÅSELE KOMMUN 
I Åsele finns två tätorter, Fredrika och Åsele, varav den senare är 
kommunens huvudort. Åsele kommun utgörs av en yta om 4 224 km2 och 
befolkningstätheten i kommunen är 0,67 invånare per km2. Från Åsele är det 
165 km till Umeå, 220 km till Östersund, 265 km till Sundsvall och 650 km 
till Stockholm.  
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Åsele kommun är beläget i Västerbottens län. 

I Åsele kommun finns två huvudorter: Åsele, som är huvudort, och Fredrika.  
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DEMOGRAFI OCH FLYTTMÖNSTER 
Flyttningsbenägenheten och flyttströmmar ändras inte speciellt snabbt. 
Västerbottens län följer i stort de generella flyttmönstren i Sverige. Generellt 
domineras en stor del av de inrikes flyttningar som görs av unga. I detta 
sammanhang går flyttlassen oftast till högskole- eller universitetsstäder och 
det är främst de som är 19 till 23 år som flyttar. I Västerbottens län går således 
dessa flyttningar till Umeå som är en universitetsstad. Efter detta, när 
personer är 24-28 år flyttas det från högskole- eller universitetsstaden till 
större städer och efter att människor passerat 30 år och bildat familj går 
många flyttlass ut till förorter. Människor byter kommun i störst 
utsträckning när de är mellan 19 och 30 år. Därefter avtar denna benägenhet 
till att bli något sällsynt för de som passerat 70 år (Länsstyrelsen Västerbotten 
2014a: 23). 
 
I Västerbotten finns det dock tydliga skillnader mellan flyttningsnettot i de 
olika kommunerna. I Umeå ökade år 2013 antalet invånare mellan 20 och 24 
år med 727 personer. Samma år minskade Umeås invånare mellan 25 till 34 
år med 630 personer. Detta ger dock ett positivt flyttnetto till Umeå. I 
Västerbottens inland är utflyttningen dock större än inflyttningen och de 
som flyttar domineras också av unga vuxna vilket också bidrar till att 
andelen äldre i inlandskommunerna ökar (Länsstyrelsen Västerbotten 
2014a: 23). 
 
Statistik från Statistiska centralbyrån visar att Åsele under de senaste 25 åren 
minskade sin befolkning från 4 114 invånare 1990 till 2 832 invånare 2015. 
Det innebär alltså en minskning med 31,2 procent. Detta kan jämföras med 
Västerbottens län i stort som ökade sin befolkning med 4,5 procent under 
samma tidsperiod och mellan samma årtal ökade Sveriges befolkning med 
14,7 procent. I november 2015 var det totalt 2 831 invånare som bodde i Åsele 
kommun. Av dessa utgjordes 1367 invånare av kvinnor respektive 1 464 
män. I Västerbottens län är ligger Åsele på topp tre-listan över de kommuner 
vars befolkning minskat i störst utsträckning under denna period 
(Regionfakta 2016).  
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Förändringen av folkmängden i Åsele från 1990 till 2015. 

Andel kvinnor och män i Åsele år 2015. 
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POLITIK I ÅSELE KOMMUN 
Vid senaste valet år 2014 var valdeltagandet i Åsele 82,36 procent av de 2352 
röstberättigade. Detta innebär att 1937 personer valde att rösta år 2014. 
Utfallet blev 3 mandat till centerpartiet, 1 mandat till Folkpartiet liberalerna, 
9 mandat till Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, 2 mandat till 
vänsterpartiet, 11 mandat till Åselepartiet samt 5 mandat till Opinion.  
 
Idag finns det en valteknisk samverkan mellan Åselepartiet, Centern, 
Folkpartiet liberalerna och opinion samt mellan Arbetarpartiet-
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (Åsele kommun 2015b). 
 
 
  

Mandatfördelning i Åsele kommun efter valet 2014. Idag finns det en valteknisk 
samverkan mellan Åselepartiet, Centern, Folkpartiet liberalerna och opinion samt 
mellan Arbetarpartiet-Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (Åsele kommun 
2015). 
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Vad gäller fördelningen mellan män och kvinnor i kommunfullmäktige har 
Åsele en mindre jämn fördelning än såväl Västerbotten som riket i stort. I 
kommunfullmäktige i Åsele är 35,5 procent kvinnor respektive 64,5 procent 
män av ledamöterna. Detta kan jämföras med genomsnittet för Västerbotten 
där 46,0 procent är kvinnor medan 54,0 procent är män, samt riket där 43,7 
procent av ledamöterna utgörs av kvinnor medan antalet män utgörs av 56,3 
procent (Regionfakta 2016b). 
 
 
 

  

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige i Åsele. 
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JÄMSTÄLLDHET I VÄSTERBOTTEN 
På uppdrag av riksdag och regering har länsstyrelsen i Västerbotten arbetat 
fram en ”Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för 
jämställdhetsintegrering 2014-2016”. Visionen för strategin lyder: 

”2016 ska länet ha samsyn om att jämställdhet är en 
förutsättning för ett rättvist samhälle och en nödvändighet 
för hållbar regional utveckling i Västerbottens län.”  

(Länsstyrelsen Västerbotten 2014b: 9) 

 
Det anges att det är genom att verksamheterna i Västerbotten 
jämställdhetsintegreras som det ges samma möjligheter för kvinnor och män 
att utveckla och att utvecklas i länet (Länsstyrelsen Västerbotten 2014b: 4).  
 
Länsstyrelsen har även framtagit en sammanställning av statistik i syfte att 
skapa underlag för att göra aktiva val för ökad jämställdhet i Västerbotten 
(Länsstyrelsen Västerbotten 2014b: 4). I Västerbottens alla kommuner var 
kvinnors ohälsotal högre än mäns 2012. I länet är sjukskrivningar bland 
kvinnor vanligare än bland män. Men både kvinnor och män ligger över 
rikets snitt vad gäller sjukdagar. Det framgår dock att Västerbotten har den 
jämnaste fördelningen av föräldrapenningsuttag i landet. Papporna i 
Västerbotten tar ut 28 procent av föräldraledigheten medan genomsnittet i 
Sverige ligger på 24 procent. Däremot anges att papporna i Åsele 
tillsammans med papporna i Dorotea är de som tar ut minst andel av 
föräldradagar, endast 18 procent (Länsstyrelsen 2014b: 16). 
 
I statistiken framgår att det i samtliga kommuner i Västerbotten bor fler män 
än kvinnor (Länsstyrelsen Västerbotten 2014b: 4). Dessutom visar statistiken 
att det i samtliga Västerbottenskommuner bor fler kvinnor än män i 
kommunernas centralorter och att det bor fler män än kvinnor utanför 
kommunernas centralorter (Länsstyrelsen Västerbotten 2014b: 6). I strategin 
uppmärksammas att det är fler kvinnor som väljer att flytta från 
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Västerbotten. Strategin anger att detta kan bidra till demografiska problem 
och att det är viktigt att både landsbygden och städerna i länet ska attrahera 
såväl män som kvinnor. Detta gäller enligt strategin fritidssysselsättningar, 
stöd till personer som är utsatta för våld i nära relationer, att det ska finnas 
möjligheter till arbete och att det ska finnas en god trygghetskänsla 
(Länsstyrelsen 2014b: 12). I Västerbotten är det länsstyrelsen som ansvarar 
regionalt för det jämställdhetsarbete som bedrivs (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2014b: 6). 
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ANALYS 
 
I det närmaste följer en kvalitativ innehållsanalys som struktureras enligt de 
dikotoma begreppspar som hämtats ur citatet om Det urbana 

tolkningsföreträdet (Rönnblom 2014). Begreppsparen 1) stad/land, 2) 

kvinna/man, 3) Investering/stöd samt 4) utveckling/problem kommer 
inledningsvis analyseras separat två och två. Avslutningsvis sammanfattas 
dessa i en sammanslagen analys.  

 
 
 

  

det 
urbana 

tolknings-
företrädet

kvinna

stad

land

utveckling

problem

stöd

investering

man

Till grund för analysen ligger det teoretiska perspektivet och som verktyg anges 
de dikotoma begreppspar som genererats utifrån det. 
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STAD/LAND 
År 2014 vann en ny översiktsplan laga kraft i Åsele kommun. I den beskrivs 
inledningsvis kommunens geografiska läge i förhållande till omgivningen. 
Det är tydligt att kommunen definierar sin placering i förhållande till 
omkringliggande städer. Under rubriken ”Avsides och centralt” i 
kommunens översiktsplan anges avstånden 14,5 respektive 16 mil till 
närmaste städer: 

Närmast större städer (14,5 resp. 16 mil ) från Åsele tätort 
sett är Örnsköldsvik i Västernorrlands län samt länets 
residensstad, Umeå, med universitet och regionsjukhus. 
Lycksele, med gymnasium och lasarett, ligger knappt 9 mil 
bort och till Östersund i Jämtlands län är sträckan ca 22 
mil. Till Vilhelmina, längs E45 norrut, med gymnasium 
och South Lapland Airport är det ungefär 7 mil. Med flyg 
från South Lapland Airport är Stockholm inte mer än tre 
timmar bort från Åsele tätort. Det geografiska läget gör att 
avstånden till vissa funktioner inom den offentliga sektorn 
är relativt långa, särskilt då tillgången till kollektivtrafik är 
begränsad. Å andra sidan är detta läge, centralt mellan 
flera större städer i olika län, gynnsamt för näringslivet sett 
ur ett inlandsperspektiv.  

(Åsele kommun 2014a: 5) 

 
Att det är 14,5 respektive 16 mil till närmaste städer kan upplevas som 
oändligt långt ur ett urbant perspektiv men här tycks kommunen vara 
noggranna med att tillägga att Åsele ligger centralt sett ur ett 
inlandsperspektiv. Det verkar som att de drar kopplingen att näringslivet 
också gynnas av detta läge och att näringslivet således kan anses vara 
beroende av närheten till det urbana – och enligt detta resonemang ligger 
Stockholm ”bara” tre timmar bort. Västerbottens län är stort och 
länsarkitekten berättar att han, för att förklara detta för en utomstående 
statlig myndighet, klippt ut Västerbottens län från en karta och lagt  



 
 

 
 
 57 

 
 

Det geografiska läget gör 

att avstånden till vissa 

funktioner inom den 

offentliga sektorn är relativt 

långa, särskilt då tillgången 

till kollektivtrafik är 

begränsad. 

” 



 
 

 
 
 58 

urklippet på en annan karta, med kusten vid Stockholmsområdet. Detta 
resulterade i att delar av Västerbotten sträckte sig ända till Osloområdet 
(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Han fortsätter att berätta 
följande: 

[…] om vi åker till alla våra fjorton städer utanför, eller 
huvudorter, utanför Umeå... nu kommer jag inte ihåg 
exakt men jag tror att det var runt 350 mil om du åkte fram 
och tillbaka.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Åseles gällande översiktsplan vann alltså laga kraft år 2014 men föregående 
översiktsplan hade tjänat kommunen ända sedan 1991. I ett avsnitt som 
handlar om ”Åsele kommun i världen” påtalas att det under denna tid – 1991 
till 2014 – har hänt mycket inom samhällsutvecklingen som kommit att 
påverka Åsele: 

Samhällsutvecklingen har varit kraftig, där det mest 
påtagliga är utvecklingen inom informationsteknik. 
Beslutsfattande har både regionaliserats och 
internationaliserats och samverkan över gränser får allt 
större betydelse.  

(Åsele kommun 2014a: 5) 

Att informationstekniken har utvecklats kan tyckas vara till fördel för 
mindre orter som ligger avsides och centralt, det som är beläget avsides kan 
alltså genom informationstekniken hamna mer centralt rent virtuellt. 
Däremot påvisas också en utveckling mot att besluten har regionaliserats och 

internationaliserats och detta kan för Åseles del antas innebära att makten 
över beslutsfattandet hamnat längre från orten. Att beslutsfattandet hamnar 
längre bort kan således antas placera Åsele kommun ännu mer avsides från 
maktens epicentrum. I översiktsplanen verkar Åsele kommun ha för avsikt 
att reducera avståndet till omkringliggande städer genom att satsa på bra 
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förbindelser och god kommunikation till de omkringliggande städerna. 
Detta avspeglas i en av kommunens visioner för år 2030 som anger att: 

Informationsteknologi och telekommunikation fungerar 
väl över hela Åsele kommun. Elförsörjningen är stabil. 
Vägarna inom och till/från kommunen har god standard 
och resande och transporter sker med energi från ”rena” 
bränslen. En utbyggd och samordnad transport-, samt 
kollektiv-/pendlingstrafik ger bra förbindelser med 
kringliggande kommuner och de närmsta städerna, vilket 
även ger god möjlighet att nyttja flyg och tåg.  

(Åsele kommun 2014a: 5) 

 
Att se Åsele som en kommun i världen verkar alltså i mångt och mycket handla 
om att tillgängliggöra världen för kommunens invånare, men också att att 
tillgängliggöra Åsele för de världsmedborgare som befinner sig längre bort. 
Att satsa på goda kommunikationer till omkringliggande städer verkar ses 
som en språngbräda för kontakt med diverse destinationer runt omkring i 
världen. Det kan tolkas som att det handlar om att placera Åsele i en kontext 
och att Åsele får en synligare plats på kartan.  Men vilken kontext vill 
kommunen egentligen framhäva? I översiktsplanen beskriver kommunen 
kort sitt samarbete med andra inlandskommuner. Dessa är dock inte 
framhävda i löptext, såsom beskrivningen av närheten till omkringliggande 
städer, utan listas i punktform under rubriken ”Samverkan över gränser”. 
Ett exempel på sådan samverkan beskrivs på följande sätt i en av punkterna:  

Region 8 (Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, 
Storuman, Vilhelmina och Åsele). Forum för strategiska 
frågor i inlandskommunerna med syfte att skapa 
utveckling och tillväxt i regionen och att vara en stark part 

i dialogen med olika samhällsaktörer. ��

(Åsele kommun 2014a: 12) 
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Att kommunen väljer att lista dessa samarbeten i punktform kan tolkas som 
att dessa sju inlandskommuner inte ger lika mycket värde till 
översiktsplanen som den relativa närheten till större städer. Kanske kan det 
tolkas som att kommunen inte ser ett så stort värde av att framhäva detta 
samarbete? Möjligen beror det på att Åsele kommun vill framhäva sin 
existens, sprunget ur en känsla av att vara mindre synlig i förhållande till de 
större städerna; i några intervjuer uttrycks en känsla av att det hos 
”utomstående” finns en oförståelse inför vad som sker i glesbygden. 
Länsarkitekten för ett resonemang om att det går att se, som han uttrycker 
det, ett typiskt Stockholmsperspektiv i exempelvis lagstiftningen. Han tar 
strandskyddet som exempel: 

Dom förstår inte det här med glesbygd och allt det här och 
det.. Vi kan ju bara titta på nya 
strandskyddslagstiftningen. Den är inte rolig för 
glesbygden här. Den har blivit hårdare.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Dom tycks i detta fall kunna tolkas som ett allmänt begrepp som syftar på de 
personer som sitter vid makten (läs: i större städer) och stiftar lagar. Det ges 
alltså uttryck för att dessa personer inte förstår att glesbygdsperspektivet är 
ett annat än storstadsperspektivet. Strandskyddslagstiftningen verkar i 
mångt och mycket få utgöra en symbol för detta resonemang och en 
upplevelse av marginalisering. I Åseles översiktsplan behandlas således 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Det redogörs för att det inom 
strandskyddsområdet exempelvis är förbjudet att uppföra byggnader. 
Sedan följer en förklaring till detta: 

Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller 
glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag 
eller inte och oavsett vilka naturtyper och arter som finns  
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Dom förstår inte det här med 

glesbygd och allt det här och det.. 

Vi kan ju bara titta på nya 

strandskyddslagstiftningen. Den är 

inte rolig för glesbygden här. Den 

har blivit hårdare.  
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i området. Naturen behöver inte vara skyddsvärd utöver 
det vanliga.  

(Åsele kommun 2014b: 18) 

 
Det tycks vara så att kommunen anser sig behöva informera klart och tydligt 
om vad det är som gäller i och med den nya lagstiftningen. Förklaringens 
tydlighet kan i första hand tolkas som att den är just tydlig för att undvika 
möjliga missförstånd och onödiga frågor om vad det är som gäller i Åsele 
kommun. Å andra sidan, vid en djupare läsning, kan det tolkas som att 
kommunen i någon mån raljerar över den nya strandskyddslagstiftningen, 
vilket medför att det är svårt att förstå varför lagändringen trädde i kraft. Att 
ange att naturen inte behöver vara mer skyddsvärd, att det inte spelar någon 
roll vilka arter eller naturtyper som finns i området eller om området är tät- 
eller glesbebyggd kan tolkas som ett sätt att underminera lagens syfte. Det 
är svårt att förstå vad syftet med lagen är genom denna beskrivning och 
lagändringen kan därför uppfattas som märklig eller onödig. Detta kan 
tolkas som ett sätt för kommunen att ge uttryck för det typiska 
Stockholmsperspektiv som länsarkitekten talade om. Under rubriken 
”Bebyggelseutveckling” anges att 

[d]en nya strandskyddslagen, som trädde i kraft 2010-02-
01, har dock medfört svårigheter att få 
strandskyddsdispens för uppförande av bebyggelse i 
strandnära områden. Idag krävs att kommunen pekat ut 
strandnära landsbygdsutvecklingsområden, s.k. LIS-

områden, vilket ännu ej påbörjats i Åsele kommun. ��

(Åsele kommun 2014a: 29) 

Åsele kommun verkar alltså uppfatta den nya strandskyddslagstiftningen 
som problematisk i och med att de uttryckligen skriver att den medfört 

svårigheter att få dispens. Kommunen väljer att ange att det är svårt (för 
medborgarna) att få dispens men det kan också tolkas som att lagen har 
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skapat problem för kommunen och dess tjänstepersoner, i och med att de 
anser sig ha svårare att ge dispens. Det medför alltså högre arbetsbelastning 
för dem. Som en av visionerna för år 2030 anges som övergripande mål att 
kommunen ska upprätta en LIS-plan (Åsele kommun 2014a: 30). Kommunen 
verkar alltså acceptera den nya lagen och tycks vilja spela efter dess regler 
för att verka för att möjliggöra landsbygdsutveckling. Chefen för 
samhällsbyggnadssektionen ger en bild av att invånarna verkar uppleva 
strandskyddslagstiftningen som besvärlig, men att den inte behöver vara 
det. Han ger uttryck för vad han verkar uppfatta som en vanlig kommentar 
i kommunen: 

”Fasen, här går det en person per sjö, varför ska vi ha 
strandskyddsdispens och varför får man inte bygga? Låt 
folk bygga!” Jo, visst. Visst är det så men det är en nationell 
lag. Vi kan inte göra nå.. vi kan inte säga att ”nämen vi tar.. 
alla sjöar […] och alla vattendrag i Åsele kommun är 
undantagna. Fjopp. Färdigt! Löst! Vi fixar det!” Även om 
det skulle vara jättesmidigt för mig som 
byggnadsinspektör.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han besvarar själv den kommentar han gav uttryck för: 

”Sök!”. Vi har fortfarande fem, sex särskilda skäl för att 
kunna ge en dispens. För att kommun får ju ändå ge 
dispenser. Det är bara det att vi får ett skäl till om vi då har 
LIS-plan, men det är.. det är lite okunnighet och sen är det 
då nån tongivande som har sagt att ”så här är det”. Och 
sen är det som att folk bara lyssnar och sen blir det.. det 
ordet blir sanning.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 
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”Jamen det är ju Stockholm 

och det är Umeå som har 

tagit besluten.” Jo visst är det 

så men det spelar ingen roll. 

Dom gäller för alla.  

 

” 
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Chefen för samhällsbyggnadssektionen pekar här på att kommunen inte kan 
ställa sig över nationella lagar och det verkar vara så att han har 
inställningen att ”göra det bästa av situationen”. Det tycks alltså vara så att 
chefen för samhällsbyggnadssektionen upplever sig arbeta litegrann i 
motvind när det gäller strandskyddslagstiftningen. Han verkar uppleva att 
det har målats upp en bild i kommunen där strandskyddslagen är 
besvärligare än vad han själv upplever den. Han verkar acceptera att lagen 
ser ut som den gör och tycks förhålla sig till den genom att uppmuntra 
människor till att spela efter dess regler. Liksom länsarkitekten pekar han på 
medborgarnas uppfattning om att det finns ett stadsperspektiv på 
lagstiftningen: 

”Jamen det är ju Stockholm och det är Umeå som har tagit 
besluten.” Jo visst är det så men det spelar ingen roll. Dom 
gäller för alla.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen ger här alltså uttryck för 
kommentarer som han upplever sig få höra i sitt arbete. Dessa kommentarer, 
om att besluten fattas i städerna, förefaller innehålla en underliggande ton 
som ger uttryck för en känsla av marginalisering i glesbygden. Att säga att 
det är i Umeå eller i Stockholm besluten fattas inkluderar en föreställning 
om att beslutsfattarna har en verklighetsuppfattning som skiljer sig från 
glesbygdsinvånarnas egna vardag. Det verkar finans en inbyggd känsla av 
ett dom och ett vi i dessa kommentarer och ett försök att gå emot 
beslutsfattarnas uppfattning om hur landsbygdsutvecklingen ska bedrivas. 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen förefaller behöva försvara 
lagstiftningens rättsliga verkan som gäller oavsett vad medborgarna anser 
om den.  
 
Att det är mycket som skiljer sig mellan de större städerna och de mindre 
inlandskommunerna är det många av de intervjuade som ger uttryck för. 
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Men de sätt på vilka skillnaderna beskrivs skiljer sig åt en aning. Det handlar 
bland annat om att en jämförelse i många fall inrymmer en inbyggd hierarki 
som på ett eller annat sätt kommer till uttryck i jämförelsen. I vissa stycken 
framhävs fördelarna med att bosätta sig i mindre inlandskommuner, 
exempelvis betonar chefen för samhällsbyggnadssektionen att det finns 
ekonomiska fördelar med att bo i Åsele. Han säger att det är ”relativt billigt 
att leva och bo i inlandet också, […] det är lätt att köpa hus och så vidare” 
(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). Att det är 
relativt billigt att leva och bo i inlandet kan ses som en outtalad jämförelse 
med de större städerna. Han ger alltså en bild av att det är lätt att köpa bostad 
i inlandet, vilket kan uppfattas som anmärkningsvärt i bostadsbristens 
Sverige år 2016.   
 
Länsarkitekten berättar om ett seminarium som handlade om flyttkedjor, 
där det berättades att det kunde uppstå sex händelser till följd av att en enda 
person flyttade (Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Hans 
kollega, som arbetar som samhällsplanerare på länsstyrelsen, relaterar detta 
uttalande till Västerbottens inland och ger uttryck för att äldre personer vill 
flytta in till centralorten för att de ”kan behöva ha närhet till vård och 
service” (Samhällsplanerare Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Hon ger 
alltså uttryck för att det finns en vilja att flytta inom inlandskommunerna. 
Det kan tolkas som att det kan vara svårt att bo hela livet i samma hem, att 
avstånden till service och vård gör att personer vill eller  måste flytta till 
centralorten. Men samtidigt menar hon att eftersom marknadsvärdet är så 
pass lågt i inlandskommunerna finns det ingen anledning att sälja husen. 
Hon konstaterar att  

”Du får inte mycket för det. Varför ska du sälja när du kan 
behålla det i släkten?”  

(Samhällsplanerare Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Hon säger att husen står tomma för att människor behåller dem i släkten och 
att de ursprungliga ägarnas barn, som numera bor söderöver, använder dem 
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som fritidshus (Samhällsplanerare Länsstyrelsen Västerbotten 2016).  Det 
verkar alltså vara så att de flyttkedjor som länsarkitekten nämnde kan vara 
svåra att få till i inlandets mindre kommuner. Om den som flyttar inte vill 
eller kan sälja sitt hus stannar alltså flyttkedjan av redan efter första ledet. 
Återigen verkar det finnas en verklighet i glesbygd som skiljer sig från den 
urbana. Kanske är flyttkedjor något som det talas om ur ett 
(stor)stadsperspektiv? Det låga marknadsvärdet verkar alltså innebära att 
det är svårt att göra bostadskarriär i inlandet, då det är svårt att bygga upp 
ett kapital genom försäljning. När de två tjänstepersonerna vid länsstyrelsen 
diskuterar inflyttning och bredbandsutbyggnad tycks domen falla hårt över 
inlandsglesbygdens framtid. Länsarkitekten konstaterar att har inte tror att 
landsbygden ”kommer blomstra i våra jättestora småkommuner” utan att 
det enbart är centralorten som kommer att göra det (Länsarkitekt 
Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Det tycks alltså råda en relativt 
pessimistisk framtidssyn gällande vad som är möjligt för inlandets framtid. 
Vid ett förtydligande av länsarkitektens uttalande visar det sig dessutom att 
de centralorter som åsyftas egentligen är kustkommunernas centralorter 
(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Det verkar alltså som att 
länsstyrelsens tjänstepersoner har svårt att se en ljus framtid för inlandets 
glesbygd, att den inte kommer att blomstra. Det är värt att notera att 
länsarkitekten väljer att omnämna kommunerna som ”våra jättestora 
småkommuner” vilket kan verka innehålla en inbyggd motsägelse. Det kan 
tolkas som att han menar att de kommuner som är geografiskt jättestora är 
små såtillvida att de har få invånare och skralt med resurser som skulle 
kunna möjliggöra blomstring. Är det alltså fler invånare och mer resurser som 
är enda vägen att gå för att en kommun ska blomstra? Chefen för 
samhällsbyggnadssektionen i Åsele ger en tydlig bild av hur han upplever 
situationen: 

Alltså, vi har ju en urbanisering i stort i samhället som gör 
att det är studieorterna som blir dom stora.. om man ska 
kalla dom vinnarna egentligen i det långa loppet. Titta på 
Umeå stad. Umeå, dom har en ambition om att bli två 
hundra tusen invånare på femton, tjugo år till. På väldigt 
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kort tid. […] Och i och med att vi har studenterna så följer 
det ju mycket annat med. Forskning, utveckling, vi har 
NUS, vi har så mycket runt omkring. Det får ju bieffekter. 
[…] Det centraliseras ju runt dom här orterna. […] [A]lltså 
folk som vill ha karriärer, det är klart dom flyttar. För dom 
vill ju få en möjlighet. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han verkar uppleva att det är starka krafter kring urbaniseringen som gör 
att det är svårt för en mindre kommun som Åsele att konkurrera med de 
större städerna. Det kan tolkas som att han upplever det som ett naturligt 
steg i människors liv att flytta om de vill få en möjlighet att göra karriär och 
så vidare.  Han tycks prata om spinn off-effekter och exemplifierar detta 
bland annat med att ett universitet inte enbart inrymmer sina studenter, utan 
så mycket mer runtomkring. Han berättar om det mål Umeå har satt upp 
gällande invånarantal och drar slutsatser kring varför de gör det. Det tycks 
vara så att han ser det som att orsaken till att kommuner blir fler helt enkelt 
är att de genererar mer resurser. I det hänseendet går det att se ett liknande 
resonemang som länsarkitekten förde angående möjligheten för de jättestora 
småkommunerna att blomstra. Men vid en jämförelse verkar chefen för 
samhällsbyggnadssektionen ändå tycka att Åsele kan erbjuda något mer 
unikt än många större städer: 

Det kanske är skillnad mot glesbygd, […] att flyttar du från 
ett mindre ställe […] så kan kanske fler har kvar tanken att 
jag ska flytta hem nångång. Än att, flyttar du från en 
storstad till en annan så är det inte så jädra stor skillnad. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 



 
 

 
 
 69 

Detta uttalande kan tyckas vara intressant på flera sätt. Det mest uppenbara 
är att det uppvärderar glesbygdens kvalitéer och ser den mindre orten som 
något mer unikt än en stor stad. Det andra är att han utmanar den urbana 
blicken som i mångt och mycket tycks definiera det som ligger utanför det 
urbana som ”ett och samma”. När politiker talar om ”Stockholm” och ”ute i 
landet” så görs distinktionen mellan stad och land genom att all landsbygd 
och alla Sveriges mindre städer sammanslås till en enhet medan storstaden 
omnämns vid namn. Det som kan tyckas vara intressant med chefen för 
samhällsbyggnadssektionens uttalande om att det inte är ”så jädra stor 
skillnad” att flytta från en stad till en annan är att han då sammanslår allt 
urbant liv till en enhet medan han i samma anda gör glesbygd och mindre 
kommuner till något unikt.  
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KVINNA/MAN 
Vilka är det som bor i staden och vilka bor i glesbygd? Det tycks finnas en 
tydlig bild av att det är olika personer som bor i staden respektive 
glesbygden. Den konstultbaserade samhällsplaneraren ger sin bild av vad 
hon tänker på när hon hör begreppen kvinnor och stad i samma mening: 

Karriärkvinnor. Det är hon som bor i staden. […] Det är 
större möjligheter för kvinnan i staden. Det är jämlikt i 
staden för män och kvinnor. På glesbygden är det lättare 
för männen att komma fram. Det beror på arbetstillfällen. 
Man lever kvar... skogsbruk och intressen som gör att det 
är mer män. Skoter, jakt, industrier...  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 

 
Det verkar alltså finnas en bild av att de större städerna och 
inlandskommunerna i Västerbotten erbjuder olika möjligheter för olika 
personer – baserat på kön. Enligt samhällsplaneraren är det lättare för män 
att ta sig fram på arbetsmarknaden som ligger utanför staden än vad det är 
för kvinnor. Det verkar finnas en bild av att de kvinnor som vill lyckas i 
arbetslivet måste flytta in till städer medan männen har lättare att slå sig 
fram i sin hembygd. Detta tycks dock vila på en uppfattning om att 
arbetsmarknaden är strikt uppdelad på kön, att män hellre vill och har 
möjlighet att arbeta inom skogsbruk och industrier. Dessutom tycks de på 
grundval av att de är män ha intressen som lämpar sig för de aktiviteter som 
inlandet anses erbjuda; skoter och jakt. Men de kvinnor som väljer att bo 
kvar i Åsele och andra inlandskommuner, vilka är de personerna? 
Samhällsplaneraren ger följande bild av vilka som väljer att stanna kvar i sin 
hembygd i inlandskommunerna: 

Såna som bor kvar är såna som fått barn tidigt, inte har 
utbildat sig och jobbar inom vården. De som vill nåt annat 
måste flytta. […] Eller, många kompisar och så flyttar  
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tillbaka. Det är ju tryggt när man ska bilda familj själv.  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 

 
Det förefaller vara så att samhällsplaneraren inledningsvis ger uttryck för en 
allmän uppfattning om hur en kvinna som väljer att bo kvar är: hon arbetar 
inom vården och har fått barn tidigt. Därefter verkar det hända något i 
resonemanget, hon tycks komma på att det faktiskt är ganska många av de 
som lämnat hemorten som väljer att flytta tillbaka när det blir dags att bilda 
familj. Det kan tolkas som att det är ett reflexmässigt svar som inledningsvis 
ges men att det vid närmare eftertanke nyanseras en aning. Men varför är 
det mer nyanserade svaret inte det första hon ger? Det verkar finnas en 
uppfattning om att Åseles demografiska sammansättning inte är densamma 
som andra orters. Länsarkitekten säger följande om den:  

Jamen titta på den här demografiska pyramiden så är den 
upp- och nervänd. Men det gäller ju dom flesta 
inlandskommuner. […] Åsele kanske har den som är mest 
upp- och nervänd, höll jag på att säga.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

Bilden av den demografiska sammansättningen i Åsele verkar vara att den 
står i total motsats till hur den ska vara. I klartext säger länsarkitekten om 
Åseles demografiska utveckling att ”[d]et dör mer än vad det föds och flyttar 
in” (Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Men chefen för 
samhällsbyggnadssektionen i Åsele kommun tycks ha en mer positiv bild av 
kommunens demografi:  

[D]om säger det att jomen det är kvinnorna som flyttar för 
dom söker andra jobb och så vidare. Här är det ju... här är 
det fortfarande samma blandning. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 



 
 

 
 
 73 

 
Han anser sig alltså inte märka någon större skillnad i hur den demografiska 
sammansättningen ser ut i Åsele. Han tillträdde förvisso bara för ett par år 
sedan, vilket kan göra att han inte ser den utveckling som ligger längre 
tillbaka i tiden. Men här tycks han utgå från den situation han ser, upplever 
och arbetar utifrån idag. Och den situationen verkar alltså vara en annan än 
den andra berättar om. Han säger att unga människor per automatik inte 
flyttar från Åsele, att ”[m]ånga försöker nog hitta skäl till att få stanna kvar” 
(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). Att hitta skäl att 
stanna kvar kan tolkas som att hitta en möjlighet att stanna kvar, att hitta 
något som möjliggör ett fortsatt leverne på orten. Däremot beskrivs en 
situation där yngre människor är tvungna att flytta på grund av att det inte 
finns någon gymnasieskola inom kommunens gränser: 

Sen är det ju klart att många yngre far.. eftersom vi har ju 
inga gymnasieskolor här, utan då blir det ju Lycksele eller 
Umeå eller ner till Övik eller nånstans. Och till andra orter. 
[…] Och det är klart att det försvinner ju folk, yngre. Men 
samtidigt… […] många försöker ju ändå flytta tillbaks. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det finns ingen gymnasieskola inom Åsele kommuns gränser och det 
innebär alltså att bygdens unga tvingas flytta hemifrån vid unga år. Det är 
ett antal mil till Lycksele, Umeå och Örnsköldsvik som nämns som möjliga 
studieorter. Men återigen ser chefen för samhällsbyggnadssektionen en vilja 
från människor att bo på orten. Han menar att det är många som väljer att 
flytta tillbaka till Åsele när de blir äldre. Dock uppmärksammas ändå den 
höga medelåldern i kommunen: 

[D]et är en relativt hög medelålder i den här kommun. 
Vilket gör att.. eh, den äldre befolkningen kräver rätt 
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mycket vård. Vilket gör att största arbetsgivaren är ju det 
sociala. Där då kvinnorna är överrepresenterade. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han beskriver alltså en situation där kommunens invånare innehar en 
relativt hög medelålder men han väljer att se det som en möjlighet. Han 
hävdar att eftersom kvinnorna är överrepresenterade inom vårdyrkena och 
kommunens sociala verksamhet så ger den höga medelåldern möjlighet till 
arbete för kvinnor på orten. Han visar också på ett traditionellt könskodad 
arbetsmarknad i Åsele:  

[J]amen kvinnor dom hamnar inom vården och dom 
jobbar inom vården eller inom sociala... inom dom här 
mjukdelarna och karlarna, det blir ju åkerier eller inne i 
skogen.. mycket skog och skogsbruk och så vidare. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det beskrivs alltså att kvinnor arbetar inom vården och den sociala sektorn 
medan män arbetar inom skogsindustrin eller på åkerier. Chefen för 
samhällsbygngnadssektionen tycks se en arbetsmarknad som är 
sedimenterad, att människor bara ”hamnar” på en viss plats i en viss sektor. 
Den konsultbaserade samhällsplaneraren säger att hon tror att bilden av att 
kvinnor flyttar från inlandet stämmer. 

Jag tror att mediabilden stämmer. Det är ju inte så lätt att 
få jobb i Lycksele... det blir typ handel vård eller dagis. Det 
är egentligen det som finns för kvinnor. Det är mest män 
som jobbar i industrin. Vill man inte nåt av dom så måste 
man ju flytta.  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 
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I mindre kommuner i inlandet verkar det finnas få alternativ på 
arbetsmarknaden. Det framstår som att olika personers framtida yrkesbana 
är utstakad baserad på könstillhörighet. Det tycks alltså vara så att om en 
person inte ställer upp på den rådande könskodade arbetsmarknaden så 
måste den personen flytta från kommunen. Det verkar således vara lättare 
och mer aktuellt att flytta från orten än att arbeta med ett yrke som inte är 
förväntat. Chefen för samhällsbyggnadssektionen vill dock ge en annan bild:  

[D]et finns ju lika många kvinnor och tjejer som håller på 
med teknik och datorer som män. […] [A]lltså IT och det.. 
vi har mycket i den här kommun. Det är väl det vi är 
absolut bäst på egentligen. Men det är en sån här 
outnyttjad resurs.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det framgår inte riktigt vad han grundar detta uttalande på, om han vet att 
det är lika många kvinnor och män som arbetar med datorer och teknik eller 
om det är en egen bild som han vill ska stämma. Men oavsett vad han 
grundar det på är uttalande intressant såtillvida att han fastställer att de icke 
könskodade arbetsgivarna är outnyttjade resurser i Åsele. Det kan tolkas 
som att han upplever att de inte framhävs i samma utsträckning som de 
traditionellt könskodade yrken som tidigare beskrivits. Däremot menar han 
att det är männen i arbetslivet som syns och hörs mest: 

Och om man jämför en bullrig man som kör skogstraktor 
eller […] en kvinna som jobbar på ett ålderdomshem. 
Alltså... vilken tror du syns? Och hörs?  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 
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De bullriga männen som kör skogstraktor hörs alltså mer än kvinnorna som 
arbetar på ålderdomshem. Detta kan tolkas som att chefen för 
samhällsbyggnadssektionen uppmärksammar att kvinnor inte ges lika 
mycket utrymme som män. Men det kan också ses som ett exempel på hur 
han återigen upprepar synen en traditionellt könsuppdelad arbetsmarknad. 
Dessutom beskrivs männen generellt vara på ett sätt medan kvinnorna 
beskrivs på ett annat. Uttalande kan alltså också vara ett sätt att befästa de 
könsroller som finns i Åsele. Den konsultbaserade samhällsplaneraren 
sammanfattar den könsuppdelade arbetsmarknaden genom att säga att 
”[k]vinnor kan ju också köra lastbil men det är ju mansdominerade yrken” 
(Samhällsplanerare konsultbolag 2016). Detta kan tolkas som ett slag mot 
argumentet att det ju också finns kvinnor som jobbar inom de 
mansdominerade yrkena – eller att män jobbar inom de kvinnodominerade 
yrkena. Hon ger här uttryck för ett uppmärksammande av de övergripande 
generella strukturerna på arbetsmarknaden i inlandskommunerna. Det finns 
undantag, men de stannar alltså enbart vid att vara undantag, enligt detta 
resonemang. Åsele kommun synliggör i sin översiktsplan att det också finns 
skillnader gällande hur kvinnor respektive män väljer att utbilda sig: 

Det är i huvudsak kvinnor som använder sig av 
möjligheten till vuxenstudier. De kortare 
uppdragsutbildningarna inom näringslivet har en större 
andel manliga deltagare.  

(Åsele kommun 2014a: 19) 

Kommunen visar här på att kvinnor och män väljer olika utbildningsnivåer. 
Männen i Åsele verkar enligt denna uppgift i större utsträckning satsa på 
mer specifika och kortare utbildningar kopplade till befintlig 
arbetsmarknad. Chefen för samhällsbyggnadssektionen tror att det är svårt 
att behålla de kvinnor som vill utbilda sig. Han säger följande om det: 

[U]nga tjejer, eller kvinnor som vill ha en högre utbildning 
eller vill göra nånting... göra karriär.. Nä, dom blir nog inte 
kvar. Men dom blir nog inte kvar oavsett vars dom bor. 
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[…] Men det märks ju så mycket mer i en liten ort. […][D]et 
är nog inte bara det ena eller det andra utan det är nog 
båda två som flyttar. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han förefaller tycka det är mer eller mindre lönlöst att satsa på att kvinnor 
som vill utbilda sig ska vara kvar. Han verkar tro att de flyttar hur som helst 
– och från vad som helst. Det kan tolkas som att han inte ser Åsele som något 
unikt i detta fall. Däremot menar han att det märks mer på en liten ort. Alltså 
verkar det som att han tror att dessa personer skulle ha flyttat oavsett storlek 
på kommunen om den utbildning de vill gå inte finns på orten. Men Åsele 
kommun sätter sätter upp mål i sin översiktsplan om att det ska satsas på 
utbildningar (Åsele kommun 2014a: 20). Det kan tolkas som ett medvetet sätt 
att arbeta för att kunna erbjuda en möjlighet för kvinnor att utbilda sig men 
ändå stanna kvar i hemkommunen. Gällande hur kvinnor och män flyttar i 
Västerbotten säger länsarkitekten dock att planenheten på länsstyrelsen 
aldrig riktigt kommer i kontakt med de demografiska frågorna när det gäller 
glesbygden  (Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Däremot 
förefaller det vara så att han får en uppfattning ändå, genom media: 

Det är ju mer vad man läser i tidningarna, att kvinnorna 
flyttar snabbare än karlarna gör, för dom har ju andra 
intressen, som skoter och jakt.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Länsarkitekten ger uttryck för att tidningarna gett honom en bild av att 
kvinnorna flyttar snabbare än vad karlarna gör. Det är intressant att det inte 
behövs definieras vad de flyttar från och till vad de flyttar. Det verkar vara 
underförstått att det handlar om att flytta från glesbygd till stad. Och att 
han säger att kvinnor flyttar snabbare än karlarna ger intrycket av att alla 
kommer att flytta – det är bara en fråga om när. Och kvinnorna är först ut. 
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Så vad är det som orsakar detta enligt länsarkitekten? Han verkar vara av 
uppfattningen att kvinnor flyttar för att de är intresserade av andra saker 
än skoter och jakt. Men angående vad som skrivs i tidningarna är chefen för 
samhällsbyggnadssektionen i Åsele kommun skeptisk. Han exemplifierar 
detta med hur Norrbotten beskrivs: 

[J]amen som det här med Norrbotten och det har varit dom 
här programmen om att dom skulle importera ryskor, och 
dom kommer med busslaster och.... Om man tittar 
statistiskt i dom kommunerna så är det mer kvinnor än 
män.. […] [D]et är ju en väldigt skev bild. Men det är väl 
att sälja lösnummer och det drar blickarna till sig men 
verkligheten är nog inte sån.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

Han menar alltså att bilden som målas upp är väldigt skev. Han tycks 
uppenbarligen tänka att tidningarna skriver detta för att sälja lösnummer 
och att detta lösnummer gör att människor får en felaktig bild av norra 
Sveriges inland. Denna bild av inlandet är alltså enligt honom en bild som 
nog inte stämmer. Det verkar alltså vara så att han inte känner igen sig i den 
bild som målas upp i media. Han förefaller dessutom misstänka att inlandet 
utnyttjas för att tidningarna ska slå mynt av det; att det är jakten på sålda 
lösnummer som medför att utomstående personer får en negativ 
uppfattning om bygden. Han ser dock genusaspekten som något som 
kommer in i politiken, men att vilka frågor som drivs är beroende av vilka 
politiker som är förtroendevalda: 

[J]omen är det mycket tongivande […] män inom 
politiken, jamen då [...] kan det lätt bli mer hårdvara. 
Alltså.. jamen byggnationer, hur är det med infrastruktur 
och så vidare. Men är det kvinnor så kommer det även.. nu  
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kanske jag generaliserar också lite men då kommer ofta 
mjukdelarna in på ett annat sätt.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen ser alltså införlivandet av 
genusfrågor som avhängigt vilka som är förtroendevalda i kommunen för 
tillfället. Han tycks dock göra en snabb koppling mellan huruvida det är 
kvinnor eller män som styr politiken och vilka frågor som det aktivt arbetas 
med. Detta kan tolkas som att han i någon mån ålägger ansvaret för vilka 
frågor som drivs på respektive kön. Däremot tycks det vara så att han inte 
ser någon större koppling mellan genusaspekten och den fysiska planering 
som bedrivs i och av kommunen. Han ser inte att det är några problem med 
den och han hävdar att det inte är detaljplaneringen som hämmar 
utvecklingen (Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). 
Däremot förefaller han ändå hävda att planeringen kan möjliggöra för 
utveckling – att det går att ”fixa så att man får göra det man vill”:  

Alltså vill du hålla på med en verksamhet så går det göra 
det. Det går att bo överallt. Och det går att fixa så att man 
får göra det man vill.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Detta kan tolkas som att såväl kvinnor som män är välkomna att driva någon 
form av verksamhet och att han med planeringen som verktyg kommer att 
”fixa” så att det är möjligt. Det verkar vara så att han ser planeringen som en 
möjlighet att möjliggöra för att personer ska kunna stanna på orten. Det 
tycks vara så att han ser detta som sitt bidrag till att få såväl kvinnor som 
män att stanna i Åsele kommun. Från detta resonemang går det att dra 
paralleller till stadsarkitektens berättelse om ett projekt som pågår i 
Västernorrland: 
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Och då har det varit starka kvinnor som har startat företag 
och sånt ser man ju liksom att det absolut går att bo på 
landsbygden om man startar företag där man inte behöver 
vara på plats och ja, senast härom dan såg jag nån som... 
hon hade startat nåt bakföretag med skorpor som går 
jättebra.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

Ett sätt att arbeta för att kvinnor ska välja att bo i glesbygd verkar alltså vara 
att satsa på att möjliggöra för enskilt företagande. Det tycks råda en 
uppfattning om att det finns tydliga kopplingar mellan företagande och 
möjligheten för kvinnor att utvecklas och stanna kvar i inlandets 
glesbygdskommuner. Detta kan tolkas som att det är invånarnas eget ansvar 
att skapa sina arbetstillfällen och därmed möjliggöra för en levande 
glesbygd där det finns arbeten för både kvinnor och män. Däremot är 
stadsarkitekten inte av åsikten att det skulle vara skillnad mellan kvinnor 
och män i glesbygdskommuner. Hon tycks snarare vara av uppfattningen 
att förutsättningarna är desamma för såväl kvinnor som män (Stadsarkitekt 
Åsele kommun 2016). Att stadsarkitekten ser att det inte är några skillnader 
för kvinnor och män att leva i glesbygd tycks gå stick i stäv med chefen för 
samhällsbyggnadssektionens tidigare resonemang om den könsuppdelade 
arbetsmarknaden, där män arbetar med industri och skogsbruk och 
kvinnorna arbetar inom vård och social verksamhet. Han lyfter dock turism 
som en sådan näring där det går att satsa för att skapa fler arbetstillfällen 
utan genusproblematik: 

Så turistnäringen är ju det andra stora. Och där har du ju 
inget heller, egentligen, genusproblematik egentligen […] 
Och där har du fördelen att där kan du jobba i familjen. Så 
du kan skapa dina egna arbetsplatser […] men då måste vi  
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se till att det finns resurser och möjligheter för dom att 
dom ska kunna göra det.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Återigen förefaller detta vara ett uttryck för att kvinnor och män i glesbygd 
åläggs att skapa sin egen försörjning genom eget företagande. Det handlar 
alltså om att du själv ska skapa dina egna arbetsplatser. Här förutsätts det till 
och med att det ska arbetas tillsammans med den egna familjen. Men chefen 
för samhällsbyggnadssektionen verkar dock se det som kommunens uppgift 
att möjliggöra för att det ska finnas goda möjligheter och resurser för att 
enskilda individer ska kunna skapa dessa arbetsplatser. Dock påpekar han 
att det ju inte får bli ”High Chaparal” av det hela, att folk skulle ”jaga eller 
köra hundspann överallt” (Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele 
kommun 2016). Men så säger han: 

Men det är ju, det är ju samtidigt en positiv utv.. positiva 
problem om det skulle vara så. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det är intressant att han ändrar sin utsago från att vara på väg att säga att 
det är en positiv utveckling till att säga att det får efterföljande positiva problem.  
Det verkar således vara en mycket försiktig optimism som är välkommen att 
råda gällande inlandets framtid och utveckling. Åsele kommun uttrycker 
som vision till 2030 att kommunen ska ha en positiv hållning inför framtiden. 
Det uttrycker det dock på följande blygsamma sätt: ”Synen på framtiden är 
positivt realistisk, inte hopplöst pessimistisk.”(Åsele kommun 2014a: 40). 
Kommunens optimism verkar alltså vara tillåten att sträcka sig så långt som 
att inte vara hopplöst pessimistiskt. Det som är positivt måste tydligen ändå 
kunna anses vara realistiskt vilket kan ge intrycket av att det bör råda en viss 
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återhållsamhet gällande vad som är möjligt att uppnå i Åsele kommuns 
framtid.  
 
Hur ser det då ut gällande arbetsmarknadens varande och fortskridande? 
Länsarkitekten funderar kring hur det ser ut när tjänster på 
inlandskommunerna utlyses. Han säger att han inte vet hur det ser ut 
gällande vilka som söker tjänster i inlandet men han säger däremot att han 
vet om att det finns kvinnor som arbetar på de tekniska kontoren i inlandet 
(Länsarkitekten Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Att han uppmärksammar 
att det finns kvinnor som arbetar på tekniska kontoren kan tolkas som att 
det upplevs som en avvikelse från normen. Stadsarkitekten uttrycker dock 
också svårigheter att arbeta med jämställdhet i planeringen. Hon säger 
följande om det:  

[J]ag är också väldigt intresserad av jämställdhet och såna 
saker. Jag är medveten om att man som kvinna kanske får 
slåss i motvind ibland. Men i planeringen så… […] Vad är 
jämställd planering egentligen?  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

 
Stadsarkitekten anser sig alltså vara intresserad av jämställdhet men det 
verkar alltså vara svårt att definiera vad detta innebär inom den fysiska 
planeringen. Hon drar paralleller till att kvinnor ibland får slåss i motvind 
men kan inte riktigt kan sätta fingret på vad de skulle innebära för den 
fysiska planeringen. Hon tror att det är bundet till personligt intresse om 
någon väljer att ta upp frågan om jämställdhet: 

Jag tror att, när såna här frågor, att man tar upp det, då är 
det mer nån som är intresserad som börjar riva i frågan och 
sådär. Så att det är ganska personligt bundet.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 
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Att ha en vilja att arbeta med jämställdhet inom planeringen verkar alltså 
vara personligt bundet. Det tycks vara så att jämställdhetsfrågor inom 
planeringen är kopplade till enskilda individers engagemang, det vill säga 
de som brukar kallas eldsjälar. Gäller detta bara för mindre kommuner? 
Samtidigt säger stadsarkitekten nämligen att det är mer naturligt att arbeta 
med frågorna i större städer. Hon hävdar att det skulle bli märkbart om det 
inte togs tag i frågorna i de större städerna, att det skulle upplevas konstigt 
(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). Det verkar alltså finnas en uppfattning 
om att jämställdhet inom planeringen hanteras på olika sätt beroende på hur 
stor stad planeringen gäller. Att utläsa av detta verkar det inte bero på att 
det finns fler eldsjälar i staden, alltså de som har ett personligt intresse av att 
driva dessa frågor. Det verkar snarare vara så att det finns ett större tryck på 
att jämställdhetsperspektivet ska inkluderas. Stadsarkitekten menar alltså 
att det skulle bli märkbart om dessa frågor inte behandlades i större städer. 
Vad är det som gör att det inte blir märkbart i mindre kommuner? Och för 
vem är det märkbart? Det tycks vara så att det finns en högre förväntan att 
dessa frågor ska involveras i planeringen. Kanske finns det en plattform för 
frågorna i större städer som inte är utbyggd på samma sätt i de mindre 
kommunerna? Det kan också vara intressant att fundera över vikten av att 
skapa en motpol till inlandskommunerna i form av större städer. Är det 
genom att jämföra med hur det ser ut i de större städerna som vi förstår 
situationen i inlandets småkommuner? Även den konsultbaserade 
samhällsplaneraren beskriver en situation där det inte finns utrymme att ta 
upp jämställdhetsperspektivet i planeringen som bedrivs i 
inlandskommunerna: 

Det finns inte utrymme för det. Jag tror inte ens att man 
tänker på det. […] [J]u mer man ska tänka på desto dyrare 
blir det. De vill ha det minsta möjliga. Det blir ju 
annorlunda i Umeå. Jag har dock mest jobbat i inlandet. 
Det borde vara skillnad.  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 
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Samhällsplaneraren verkar alltså också misstänka att det är beroende av 
storlek på kommun huruvida jämställdhetsperspektivet inkluderas i den 
fysiska planeringen eller inte. Hon ger förklaringen att ”ju mer man ska tänka 

på desto dyrare blir det” så för hennes del verkar det vara så att hon kopplar 
det till en resurser; det finns alltså inte resurser att arbeta med dessa frågor i 
de mindre kommunerna. Att det inte finns resurser och utrymme för det 
bidrar enligt henne till att det helt enkelt blir en ickefråga. Stadsarkitekten 
beskriver också hur vissa frågor som är aktuella i större städer blir till icke-
frågor på landsbygden. Hon tar exemplet med snöröjning; att medvetet 
snöröja gång- och cykelvägar före bilvägar. Hon säger att det är en icke-fråga 
i landsbygd eftersom det helt enkelt inte finns några gång- och cykelvägar 
där. Hon menar att det är detsamma med kollektivtrafiken och hon hävdar 
att detta är frågor som det i städerna går att ta aktiva beslut om. På 
landsbygd förvandlas detta alltså till icke-frågor eftersom det är så mycket 
annat som tycks kräva resurser (Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). Att 
dessa frågor inte ens diskuteras kan å ena sidan tolkas som att det inte går 
att arbeta med dessa frågor i glesbygdskommuner, att det är en icke-fråga 
för att jämställdhetsperpektivet utgår från större städers problematik. Å 
andra sidan kan det tolkas som att det inte diskuteras för att det inte har 
identifierats vad som skulle kunna diskuteras och således arbetas med. 
Därför förefaller det vara en icke-fråga. Den konsultbaserade 
samhällsplaneraren gör kopplingen till att jämställd planering handlar om 
kunskap och resurser: 

Det är inget man lägger krut på. Om det beror på kunskap 
eller att man inte har pengar kan jag inte svara på. Men det 
känns som att dom vill ha det billigast möjliga alternativet. 
Jag förstår det. Man vill få befolkningen att bo kvar så då 
måste man satsa på att folk ska trivas, skolor osv. Om man 
skulle satsa på jämställdhet i Åsele.... Vad är svaret på att 
folk ska bo kvar?  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 
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Att jämställdhetsperspektivet inte diskuteras i inlandskommunerna kan 
enligt detta resonemang bero på att det inte finns tillräcklig kompetens inom 
området. Om det inte finns tillräcklig kompetens kan det alltså inte heller 
identifieras vad som skulle kunna arbetas med. Samhällsplaneraren menar 
också att det är viktigt att ställa sig frågan om vad som kan få människor att 
vilja bo kvar. Hon verkar göra kopplingen att jämställdhet i planeringen kan 
handla om att satsa på att människor ska trivas samt att satsa på service som 
skolor och så vidare. Hennes resonemang innebär alltså planeringsåtgärder 
som skulle komma många kommunmedborgare till dels. Däremot verkar 
länsarkitekten inte koppla samman jämställdhetsfrågan med att få folk att 
bo kvar i kommunen. Han säger: 

[D]en här avfolkningsfrågan är lite större än själva 
genusfrågan. Så den tar nästan överhand över det hela. 
[…] För skulle jag sitta i Åsele då skulle inte jag direkt 
fråga ”hur ska vi klara av genusfrågan”, utan ”hur ska vi 
klara av att minska den negativa befolkningstrenden. Vi 
måste ju ha en positiv befolkningstrend.”  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Att avfolkningsfrågan tar överhand verkar innebära att genusperspektivet 
försvinner, att den kan tyckas vara mindre viktig att prioritera. 
Länsarkitekten verkar genom detta uttalande nedvärdera genusperspektivet 
i inlandet. Det tycks vara så att han inte ser det som en integrerad fråga utan 
en fråga som ligger utanpå övriga frågor. Det kan tolkas som att han inte ser 
någon koppling mellan genus och demografisk utveckling, det vill säga att 
en genusanalys av den demografiska situationen inte skulle kunna bidra till 
en positiv befolkningstrend. Det verkar som att han menar att en genusanalys 
inte behöver göras förrän kommunen kommit tillrätta med övriga frågor, att 
det helt enkelt är en fråga som har lägre prioritet. Men hur skulle en 
genusanalys kunna implementeras i frågor gällande den fysiska 
planeringen? Tjänstepersonerna på länsstyrelsen talar om BME:n, det vill 
säga Boverkets bostadsmarknadsenkät, som ett verktyg som deras kollegor  
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Den här avfolkningsfrågan är lite 

större än själva genusfrågan. Så den 

tar nästan överhand över det hela. 

För skulle jag sitta i Åsele då skulle 

inte jag direkt fråga ”hur ska vi klara 

av genusfrågan”, utan ”hur ska vi 

klara av att minska den negativa 

befolkningstrenden. 

” 
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som arbetar med jämställdhet haft synpunkter på. Enkäten innehåller 
generella frågor om hur kommunerna bedömer läget på bostadsmarknaden 
men är idag inte könsuppdelad vilket de som arbetar med 
jämställdhetsfrågor på länsstyrelsen skulle vilja att den var.  
Samhällsplaneraren på länsstyrelsen säger dock att de gällande deras 
bostadsmarknadsanalysen bollar frågor med deras kollegor som arbetar med 
jämställdhet (Samhällsplanerare Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Hon 
funderar vidare kring vilka sammanhang det skulle kunna vara relevant att 
implementera ett genusperspektiv: 

[S]om nu när vi har ett uppdrag att vi ska underlätta 
inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga grupper 
och så. Och dom som har lite svårt att varaktigt etablera 
sig på bostadsmarknaden. Det är klart att det  kan ju ha 
betydelse där, alltså genusperspektivet med äldre kvinnor 
som kanske har varit hemmafruar, som har en lägre 
inkomst, som har större problem att efterfråga 
nyproduktion. Alltså det är klart att det har betydelse.  

(Samhällsplanerare Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Samhällsplaneraren verkar i detta uttalande övertygad om att 
genusperspektivet kan ha betydelse inom planeringen. Hon verkar se det 
som ett verktyg som kan användas för att länsstyrelsen ska kunna uppfylla 
sina uppdrag. Som exempel tar hon uppdraget om att underlätta inträdet på 
bostadsmarknaden för resurssvaga grupper. Hon verkar göra en koppling 
mellan resurssvaga grupper och äldre kvinnor och tycks se det som en 
självklarhet att ett applicerande av genusperspektiv på denna situation 
skulle kunna vara av betydelse. Länsarkitekten applicerar ytterligare en 
problematik på detta: 
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[K]ommer man då till dom här ensamma kvinnorna som 
oftast lever längre och sånt.. dom blir ju fast i sitt hus. Du 
får inte den här rörligheten på bostadsmarknaden.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Länsarkitekten verkar i och med detta uttalande anse att en genusanalys inte 
skulle kunna vara till nytta eftersom det inte genererar några större 
förändringar. De flyttkedjor som tidigare uppmärksammats skulle alltså 
enligt honom ändå brytas vid första ledet. Länsstyrelsens samhällsplanerare 
berättar om statistik från Statistiska centralbyrån som visar att Åsele för 
något år sedan hade största andelen ensamhushåll i Sverige. Hon säger att 
det är lätt att tänka sig att det skulle kunna vara Stockholm som toppar den 
listan (Samhällsplanerare Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Denna statistik 
är dock inte könsuppdelad men länsstyrelsens tjänstepersoner tycker att det 
skulle vara intressant att veta vilka som utgör dessa ”singelhushåll” 
(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016; Samhällsplanerare 
Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Det verkar alltså som att de anser att 
singelhushåll skulle kunna vara intressanta att analysera ur ett 
genusperspektiv. 
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INVESTERING/STÖD 

I samtliga intervjuer kretsar samtalen kring frågan om resurser. Den 
konsultbaserade samhällsplaneraren säger att hon i grunden tycker att 
Norrländsk glesbygd klingar positivt i hennes öron eftersom hon själv har 
vuxit upp där. Däremot blir svaret ett annat då hon associerar det till 
samhällsplaneringen. Hon säger: 

Jag kommer därifrån. För mig så är det positivt. Om jag 
tänker.. min uppväxt. […] Men när det gäller glesbygd i 
planeringssammanhang tänker jag nåt helt annat. Det är 
ont om resurser, ont om pengar. Man tar dom genvägar 
man kan och några fler också. Och hoppas på att ingen 
märker nåt.  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 

 
Det verkar alltså som att samhällsplaneraren skiljer på sin privata och 
professionella uppfattning om de mindre kommunerna i Västerbottens 
inland. Det förefaller som att hon personligen har en god uppfattning av 
glesbygden men att hon, när hon kom i kontakt med den via fysiska 
planeringen, bildade sig en ytterligare uppfattning. Hon framställer det som 
att det finns varken pengar eller övriga resurser och hon tycks se en direkt 
konsekvens för detta gällande det planarbete som utförs. Hon hävdar att de 
genvägar som går att ta gärna används. Det förefaller dessutom göras fullt 
medvetet i och med att hon beskriver det som att de hoppas på att ingen märker 

nåt. Detta kan tolkas som att det inte tycks finnas något behov av att följa de 
riktiga, längre vägarna. Skälet till detta kan enbart spekuleras i. Att Åsele har 
förlorat en stor del av sina invånare de senaste decennierna tror 
stadsarkitekten ger verkan. Hon säger att hon tror att ”absolut att det märks 
ändå, just för att man inte har nå resurser” (Stadsarkitekt Åsele kommun 
2016). Stadsarkitekten tycks alltså göra en direkt koppling mellan sviktande 
befolkningsunderlag och reducerade resurser och hon förefaller tycka att det 
inte finns några resurser i just Åsele. Det första hon associerar till när hon 
hör begreppet Norrländsk glesbygd är utflyttning och dålig ekonomi  



 
 

 
 
 90 

 
 
  

Men när det gäller glesbygd i 

planeringssammanhang tänker 
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hoppas på att ingen märker 

nåt. 

” 



 
 

 
 
 91 

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). Kopplat till den fysiska planeringen 
säger hon: 

Ja, att man inte har resurser att planera över huvud taget 
utan man... får man in en förfrågan så tar man tag i den 
utifrån bästa förmåga.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

 
Stadsarkitekten verkar ha en bild av Åsele som en kommun med mycket 
skrala resurser. Hon tycks framställa situationen i Åsele som att det knappt 
går att bedriva planeringsverksamhet över huvud taget. Länsarkitekten 
berättar att han en gång träffade en person från inlandet som beskrev 
situationen i de små inlandskommunerna som att de har problem med tre 
saker: ”det är resurser, resurser och resurser” (Länsarkitekt Länsstyrelsen 
Västerbotten 2016). Länsarkitekten och stadsarkitekten förefaller därmed ha 
ungefär samma bild av den situation inom vilken den fysiska planeringen 
bedrivs i Åsele kommun. De tycks se resursbrist som ett överhängande 
problem för bedrivande av planeringsverksamhet. Länsarkitekten fortsätter 
att beskriva konsekvensen av de bristande resurserna: 

För vet du i dom här små kommunerna så är det så att det 
är en person som sitter på fem stolar som dom gör i Umeå 
eller i Skellefteå. Och det gör ju det att allt när det gäller 
det här med planering och kunskap och allting sånt där.. 
[…] det är svårt för dom. […] Vi är faktiskt kommunernas, 
småkommunernas bästa vänner. För dom har ingen att 
bolla dom här frågorna med, utan det är ju vi som sitter 
här. 

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Länsarkitekten gör alltså en jämförelse mellan hur planeringen bedrivs i de 
mindre inlandskommunerna jämfört med hur det går till i de större 
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kustkommunerna. Att få personer förväntas bedriva motsvarande flera 
personers arbete befaras alltså få konsekvenser för det arbete som bedrivs. 
Länsarkitekten uttrycker att det är svårt att upprätthålla kunskap gällande 
planering när en person förväntas utföra motsvarande fem till sex personers 
arbete. Det verkar som att länsarkitekten ser en resursbrist även då det gäller 
kompetens inom planfrågor i inlandets mindre kommuner. Han menar att 
länsstyrelsen har blivit småkommunernas bollplank och det förefaller som 
att han har en bild av att de få personer som bedriver planering i inlandet 
helt enkelt inte har några andra att tala med än länsstyrelsen. Han säger att 
det är de som sitter på länsstyrelsen i Umeå som är de enda personer som de 
kan vända sig till. I Åseles översiktsplan uttrycks dock att de inte har varit 
svårigheter att anställa personal i kommunens verksamhet: 

Åsele kommun har hittills inte haft några större 
svårigheter att rekrytera personal. De som är anställda 
stannar också länge på sina tjänster. Vissa yrkeskategorier 
är nu svårrekryterade, de stora framtida 
pensionsavgångarna kan skapa ytterligare 
rekryteringsproblem.  

(Åsele kommun 2014a: 39) 

 
I översiktsplanen framgår det alltså att Åsele kommun själv inte ser att det 
har varit något större problem med rekrytering av resurser. Däremot anas 
en framtid där det kan komma att försvinna personal genom 
pensionsavgångar. Det tycks dock redan finnas en annan bild av situationen 
som råder kring att anställa rätt kompetens i de mindre kommunerna. 
Länsarkitekten beskriver situationen i Åsele på följande sätt: 

[B]åde Dorotea och Åsele har sökt byggnadsinspektörer 
och dom får ju ta hand om allt: plan, bygglov, inspektion, 
bostadsanpassning och allt det här. Och dom får ju inte 
folk.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 
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Den beskrivning som tidigare gavs, om att en person i inlandskommunerna 
får utföra motsvarande fem till sex personers arbete verkar alltså inte bara 
innebära en högre arbetsbelastning utan även högre krav på att den som 
arbetar i inlandet ska kunna flera olika yrkesgruppers arbete. Detta kan 
kopplas till oron för kompetensbrist i inlandskommunerna – den 
tjänsteperson som med bravur kan utföra det arbete som åläggs hen bör 
alltså vara någon form av allvetande renässansperson. Länsarkitektens 
möjliga förklaring till varför inlandskommunerna har svårt att anställa är att 
”det kan bero på att dom kan inte betala heller, jämfört med 
kustkommunerna” (Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). 
Länsarkitekten pekar alltså på en situation där de mindre 
inlandskommunernas ekonomi sätter käppar i hjulet för att kunna anställa 
rätt kompetens. Detta kan alltså tolkas som att den ekonomiska situationen 
försvårar kommunernas möjligheter att genomföra fysisk planering i 
inlandskommunerna. Chefen för samhällsbyggnadssektionen i Åsele säger 
följande om de resurser som finns till förfogande för planering i kommunen: 

Jag kan inte ta mer detaljplaneändringar från KS. Då måste 
det även komma ett beslut om att dom tillför pengar. För 
jag har ingen budget för att ta fram detaljplaner. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
I klartext säger han att ”[j]ag får ju trolla med dom pengar jag får” (Chef för 
samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). Detta tycks bekräfta 
stads- och länsarkitektens bild av att det är skralt med resurser 
inlandskommunerna. Han hävdar alltså att han i nuläget, med rådande 
resurser, inte kan arbeta med beslutade detaljplaneändringar. Han säger att 
han inte har någon budget för att ta fram detaljplaner vilket alltså får 
konsekvensen att Åsele kommun inte kan fullfölja sitt lagstadgade uppdrag 
att bedriva fysisk planering i kommunen. Stadsarkitekten berättar att hon 
inte känner sig så insatt i planeringen som bedrivs i de orter i inlandet där 
hon är stadsarkitekt. Hon uttrycker det på följande vis: 
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[J]ag ser ju inte planeringen i dom här mindre orterna på 
så sätt. Utan vi blir ju bara […] inkallade för att släcka 
bränder.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

 
Att stadsarkitekten säger att hon blir inkallad för att släcka bränder tycks 
tyda på att hon anser sig komma in i ett för sent skede i planeringen. Att hon 
uttrycker det som att släcka bränder kan tolkas som att hon anser att hon 
konsulteras för att rätta till sådant som skett, snarare än att arbeta 
framåtsyftande.  Hon berättar att hon inte känner att de utnyttjar henne som 
resurs. Hon exemplifierar det med hur en konsultkollega, som tidigare haft 
kontakt en kommun i vilken hon också är stadsarkitekt, fick en fråga om ett 
planärende trots att han själv arbetade med miljöfrågor. Hon berättar: 

Han jobbar ju inte alls med planering och visste inte hur 
han skulle bete sig som. Och då sa jag: Jamen, du kan ju 
säga till dom att dom skickar den till stadsarkitekten som 
kan dom här frågorna och ja.. bara för synpunkter!  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

 
Stadsarkitekten berättar alltså att en kommuntjänsteperson som saknar 
kompetens inom planområdet hellre vänder sig till en person med fel 
kompetens än till stadsarkitekten, på grundval av tidigare kontakt och 
relationer. Hon berättar att konsultkollegan framfört hennes kommentar 
men att det inte gett något resultat. Hon har inte hört något om det sedan 
dess och säger att ” dom tar ju inte mig till hjälp ens när det gäller” 
(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). Trots att hon tipsat om att de kan höra 
av sig till henne så förblir det alltså tyst från kommunen. Det kan å ena sidan 
vara lätt att tolka detta beteende som ignorans inför den utomstående part  
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som besitter adekvat kompetens. Å andra sidan kan det tolkas som en 
osäkerhet inför att den person som arbetar som stadsarkitekt i kommunen 
är en, för tjänstepersonen, okänd konsult. Men chefen för 
samhällsbyggnadssektionen tycks uttrycka det hela som en ekonomisk 
fråga. Han ger, vad som kan tolkas som, en förklaring till att stadsarkitekten 
upplever sig outnyttjad: 

Jag ska inte behöva ringa en arkitektbyrå för ex antal 
hundra kronor i timmen, för att jag måste ha konsulthjälp  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han beskriver en situation där pengarna tickar när han lyfter luren, vilket 
möjligen kan medföra att han avvaktar in i det längsta med att höra av sig 
trots att det kanske skulle behövas. Hur skulle denna situation kunna 
avhjälpas? Chefen för samhällsbyggnadssektionen berättar om sin egen 
vision, en dröm om att kunna anställa en egen planarkitekt. Han säger att 
han skulle vilja anställa en person som kan arbeta med såväl stadsplanering 
som inmätningar (Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016). Han uttrycker alltså en önskan om att kunna anställa en egen 
planarkitekt i kommunen. Detta tyder på att han inte undervärderar dess 
kompetens och att han ser att han behöver resursen men att han vill undvika 
en situation där han måste konsultera en konsult för att få hjälp. Han verkar 
ha funderat på detta och se det som ett sätt att lösgöra resurser även för 
övriga uppgifter, såsom inmätning. Den situation som tidigare beskrevs, 
med personer som får sitta på flera stolar, tycks han vilja avhjälpa genom att 
inkalla någon som förmår sitta på ett par av dem. I och med den kärva 
ekonomiska situation som han tycks befinna sig i verkar han ha övervägt hur 
det skulle kunna vara möjligt att genomföra detta. Han har funderat i banor 
om att samarbeta med andra kommuner i inlandet: 

Men att vi kanske skulle få en arkitektutbildad som vi har 
i huset... eller gemensamt... för det är egentligen det enda 
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lagkravet vi har. […] [J]ag vill ha kompetensen i huset. Sen 
om det är en delad resurs eller om det är en gemen... egen 
resurs, det spelar mig […] mindre roll. Men den ska finnas 
tillgänglig.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han ser det alltså som en möjlighet att samarbeta med Åseles 
grannkommuner. Han beskriver hur de idag hyr in konsulthjälp men han 
verkar tycka att det vore lättare om de kunde dela på en och samma tjänst 
och på så sätt få in kompetensen, som han uttrycker det, i huset. Att 
samarbeta med grannkommunerna verkar han enbart se som ett sätt att 
möjliggöra för anställning. Han ger uttryck för att det inte spelar någon 
större roll om det är en egen resurs eller en gemensam. Han säger att han vill 
anställa en arkitektutbildad person för att det är egentligen det enda lagkravet 

de har. Att han ger uttryck för att han vill uppfylla de lagkrav som finns tyder 
på att han vill att planeringen ska går rätt till. Men kan också tolkas som att 
anställningen av en arkitektutbildad person i sig är det mål som ska 
uppfyllas, det vill säga att det inte finns någon djupare och grundläggande 
förståelse för vad arkitektens kompetens i övrigt kan bidra med. Det kan 
alltså tyckas att det handlar mer om att följa lagen än att skapa goda byggda 
miljöer. Åsele har alltså sedan några år ett samarbete mellan 
grannkommunerna Vilhelmina och Dorotea. Chefen för 
samhällsbyggnadssektionen beskriver detta samarbete: 

[D]et där har ju lite fallit litegrann också för att det har 
varit.. Dorotea […] har ju ingen byggnadsinspektör idag. 
Han är sjukskriven, tror jag, sen i höstas. Och den som är 
inne jobbar en till två dagar i veckan på konsultbasis och 
det är han som gick i pension […] här i Åsele. Som åkte till  
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Dorotea och gör de jobben där. Bara för att försöka komma 
ikapp och hålla bort det värsta.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det finns alltså redan ett samarbete mellan de kommuner som chefen för 
samhällsbyggnadssektionen i Åsele drömmer om ska dela på en 
arkitektutbildad person. Det verkar dock som att de intentioner som en gång 
grundlade samarbetet inte riktigt fallit ut såsom önskat. En av orsakerna till 
detta tycks vara personalomsättning och resursbrist. Han beskriver en 
situation där den byggnadsinspektör som en gång fanns i grannkommunen 
nu är sjukskriven och att den person som pensionerat sig från Åsele 
kommun tycks se sig nödgad att gå in och arbeta som konsult för att, som 
han beskriver det, hålla undan det värsta. Att han väljer att berätta om 
grannkommunernas situationer kan tolkas som ett uttryck för att dessa 
kommuner är beroende av varandra såtillvida att ett samarbete inte är 
möjligt att genomföra förrän samtliga kommuner är redo för det. Å andra 
sidan kan det också tolkas som en beskrivning av vad ett uteblivet samarbete 
kan leda till. Av beskrivningen framgår det dock med tydlighet att det är 
resursbrist i de nämnda inlandskommunerna idag. Det tycks vara så att 
chefen för samhällsbyggnadssektionen har stora visioner om inlandets 
framtid, men de verkar vara lätta att rucka på. När det talas om Åsele 
kommun 25 år fram i tiden säger han följande: 

[S]ka vi överleva så måste vi börja samarbeta inom små.. 
inlandskommunerna. […] Jag tror att det blir en 
kompetensbrist till sist, att vi inte ens kan utföra dom 
uppdragen vi är ålagda från staten, helt enkelt.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 
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Chefen för samhällsbyggnadssektionens framtidsbild tycks alltså vara 
kantad av en viss pessimism. Det verkar som att det han ser som störst hot 
är kompetensbristen. Han menar att de inte kan behålla sin personal och att  
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de inte har konkurrensmässiga löner att erbjuda. Det verkar som att han ser 
samarbete som enda möjligheten för framtida utveckling. Det han tycks måla 
upp som värsta scenario är att kommunen helt enkelt inte klarar av att utföra 
det planeringsuppdrag som de ålagts av staten. 
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UTVECKLING/PROBLEM 
Under de senaste decennierna har Åsele kommun haft en negativ 
befolkningsutveckling. I översiktsplanen redovisas denna: 

Åsele kommuns befolkning har minskat med ca 60 
personer per år under en följd av år. Minskningen beror 
främst på ett negativt födelsenetto. Utflyttningen har idag 
endast marginell inverkan på befolkningsutvecklingen. 

(Åsele kommun 2014a: 9) 

 
Att en kommun av Åseles storlek minskar med ungefär 60 personer per år 
kan tyckas märkbart. Dock anger kommunens översiktsplan att det inte i hög 
utsträckning beror på utflyttning utan att det snarare handlar om att det föds 
få barn i kommunen. Det verkar alltså vara så att färre personer idag än förr 
väljer att bilda familj inom kommunen. Åsele kommuns översiktsplan 
uttrycker inledningsvis att översiktsplanens funktion är att ”ange den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön” och att den således ska 
fungera som vägledning bland annat för ”hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras” (Åsele kommun 2014a 3). Att det i klartext 
står att planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen anger alltså 
hur resterande text, kartor och bilder i planen ska tolkas. Planen, som vann 
laga kraft 2014, har en visionsinriktning på år 2030, vilket kan tyckas vara ett 
relativt långsiktigt perspektiv. Åsele kommun anger i sin översiktsplan att 
det krävs insatser för att vända den negativa befolkningstrenden:  

Åsele kommun arbetar aktivt med insatser för inflyttning 
och arbetskraftsinvandring för att vända den negativa 
befolknings- utvecklingen och klara framtidens 
personalförsörjning i offentliga och privata sektorn. 
Kommunen ser alla inflyttande, inklusive människor med 
annat än svenskt medborgarskap samt flyktingar, som en 
tillväxt- faktor, vilken kan hjälpa till att vända den  
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negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.  

(Åsele kommun 2014a: 6) 

 
De anger alltså att det behövs mer personer för att kommunen ska klara att 
ha personal. Detta kan tolkas som att det behövs personer för att Åsele över 
huvud taget ska kunna gå runt. Kommunen verkar alltså satsa på att få 
människor att flytta till kommunen, trots att det tidigare angavs att orsaken 
till befolkningsminskningen inte främst beror på att folk flyttar. Det kan 
tolkas som att Åsele kommun vill att människor som ämnar bilda familj i ska 
lockas att flytta till kommunen. I översiktsplanen listar kommunen vad som 
behöver göras ”för att Åsele kommun ska bli en ännu bättre plats att bo och 
leva på”:  
 

• Skapa fler arbetstillfällen – genom att satsa på företagandet  

• Skapa fler arbetstillfällen - genom att locka fler företag till 
Åsele 

• Verka för en ökad optimism och framåtanda � 

• Utveckla turism och besöksnäring � 

• Marknadsför Åsele - attrahera �inflyttare och besökare 

(Åsele kommun 2014a: 7) 

 
Det verkar alltså som att kommunen har klara och tydliga mål för vad som 
ska göras. Mycket av det som anses nödvändigt att göra för att kommunen 
ska bli en bättre plats att leva på verkar kopplas till näringsliv och företagande. 
Tjänstepersonerna på länsstyrelsen säger att det just är i översiktsplanen som 
viljeinriktningen måste finnas. Länsarkitekten säger att det inte går att vänta 
med att arbeta med de demografiska frågorna på detaljplanenivå eftersom 
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”byggs det inte så byggd det inte” (Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 
2016). Han fortsätter att förklara att översiktsplanen kan verka som medel 
för att påverka framtida satsningar, hur och var de ska ske. Han 
exemplifierar detta med att kommunen kan välja att satsa på var bredband 
ska byggas ut och vilka vägar som ska förbättras (Intervju länsstyrelsen 
Västerbotten 2016). Det tycks vara så att länsstyrelsen ser just 
översiktsplanen som det verktyg som kommunen kan använda för att arbeta 
för att vända utvecklingen. Kommunen fastlägger i sin översiktsplan en vision 
om företagsklimatet i Åsele år 2030: 

I hela Åsele kommun råder en positiv entreprenörsanda 
och näringslivet kännetecknas av framgångsrika företag, 
mångfald, förnyelse och utveckling. Antalet nya 
arbetstillfällen ökar varje år.  

(Åsele kommun 2014a: 36) 

 
För att uppnå detta anges att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete, att de 
ska arbeta med exempelvis föreningar, projekt, nyetableringar och befintliga 
företag (Åsele kommun 2014a: 36). Kommunen anger ett antal områden som 
det behöver satsas på i form av ett pussel där de olika pusselbitarna 
representerar de olika områdena som det behövs satsas på. Det anges att det 
behövs en helhetssyn och att kommunens verksamhet och utveckling ska 
vila på de förutsättningar som redan finns i kommunen (Åsele kommun 
2014a: 11). Men trots kommunens egna inställning är länsarkitekten skeptisk 
till vad som komma skall i Åsele. Han säger att han inte ser något större 
problem med själva planeringen som sådan ”utan det är att ha nåt att planera 
för” (Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Länsarkitekten 
uttrycker alltså en oro för att det inte ska finnas någon utveckling att planera 
för i inlandskommuner som Åsele. I intervjun med länsstyrelsens 
tjänstepersoner talas det om att Åseles översiktsplan är relativt ny men att 
det kan finnas en problematik inbyggd i framtagandet av översiktsplaner. 
Länsarkitekten uttrycker det på följande vis: 
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Nackdelen kan ju också va att du kan göra en 
översiktsplan som ser jättefin ut. Den är mycket visionär 
men sen händer ingenting. Och det kan bero av flera saker. 
Det kan bero, framför allt tror jag i inlandskommunerna, 
på att det händer ingenting. Du kan inte satsa om det inte 
om det inte händer. Kommunerna har det ju jättedåligt... 
med pengar. Dom kan inte satsa och sen hoppas på att det 
ska bli nånting.  

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

 
Det tycks vara en uppfattning att åseleborna själva ska ansvara för sin 
utveckling; att det är på grund av dem det inte händer något. Länsarkitekten 
beskriver en ond cirkel där vissa menar att det måste satsas för att det ska 
hända något medan andra menar att det måste hända något för att 
satsningar ska ske. Vad som ska hända tycks inte definieras Att det inte 
händer någonting går också hand i hand med att definiera en kommun som 
ett ingenting. Det verkar finnas ett stort fokus kring vad som inte finns i Åsele. 
Länsarkitekten menar att Åsele lider brist på, vad som kan tolkas vara, ett 
antal faktorer för positiv utveckling: 

Alltså nackdelen med Åsele, det är ju det att det ligger i 
ingenmansland. Det är ingen större turistkommun. Den 
ligger inte vid kusten. Den ligger inte vid fjällen som våra 
fyra kommuner gör där dom lever ganska hyfsat på grund 
av turismen. Åsele har inte så mycket turism. Dom har 
ingen järnväg. Olika kommunikationer är viktiga och 
positiva för glesbygdskommuner. 

(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016) 

Och han fortsätter med att konstatera att ”[d]om har bara en älv” 
(Länsarkitekt Länsstyrelsen Västerbotten 2016). Åsele har alltså bara en älv.  
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Alltså nackdelen med Åsele, det är ju det 

att det ligger i ingenmansland. Det är ingen 

större turistkommun. Den ligger inte vid 

kusten. Den ligger inte vid fjällen som våra 

fyra kommuner gör där dom lever ganska 

hyfsat på grund av turismen. Åsele har inte 

så mycket turism. Dom har ingen järnväg. 
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Det tänkesättet avslöjar en syn på inlandet och värderingar kring vad som är 
och inte är. Länsarkitekten beskriver det som att Åsele ligger i ingenmansland 

och förklarar det med att kommunen varken ligger vid fjäll eller kust. 
Dessutom har de ingen järnväg. Allt detta sammantaget verkar leda till en 
slutsats om att det är därför Åsele inte heller tycks ha någon turism. Att Åsele 
skulle kunna ha något annat än en älv lyfts inte och det kan tolkas som att 
det inte är något annat som värderas som något att framhäva som en kvalitét. 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen jämför Åsele med 
grannkommunerna som det finns ett visst samarbete med: 

Och vad har Åsele? Nä, vi har inget. För vi har ingen 
fjällort. Vi har inga fjäll.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Även han pekar alltså på att Åsele inte har något. Han gör en jämförelse med 
grannkommunerna och verkar komma fram till att de har mer att komma med 

i och med att Åsele inte har någon egen fjällort. Det verkar vara det som 
värderas och det verkar vara fjällorterna som möjliggör utveckling och 
således medför planarbete. Detta visar återigen på att det finns en 
uppfattning om vad som är och vad som inte är. Att inte ha fjäll räknas 
således till att inte ha någonting alls. Även stadsarkitekten resonerar i dessa 
banor. Hon beskriver vad grannkommunerna har och i en jämförelse 
kommer hon fram till att: 

Åsele har ju som ingenting. Jamen det är lite så här.. det 
känns lite så här mitt emellan och dömt att misslyckas […]. 
[D]om dör ut litegrann och så är det mer det här: den 
urbana människans fritid i fjällen.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

 



 
 

 
 
 106 

Stadsarkitekten antyder att Åsele är en kommun som ligger mitt emellan och 
att det därför kan anses vara dömt att misslyckas. Hon säger att Åsele kanske 
saknar de kvalitéer som krävs och att den som inte har det försvinner. Men 
vem är det som definierar vad som är och vad som inte är? Stadsarkitekten 
säger att det handlar om den urbana människans fritid i fjällen och det kan alltså 
tolkas som att den som inte har någon fjäll att erbjuda har heller ingenting 
att erbjuda för den urbana människans fritid. Det skulle således innebära att 
det är de urbana människorna som definierar vilka glesbygdsorter och 
glesbygdskommuner som äger existensberättigande. Länsarkitekten verkar 
instämma i stadsarkitektens resonemang och menar att de satsningar som 
görs i de mindre kommunerna i inlandet egentligen är rena turistsatsningar. 
Han hävdar att det planeringsmässigt inte händer något på orten och att ”det 
är ju avfolkning helt och hållet” (Länsarkitekten Länsstyrelsen Västerbotten 
2016). Länsarkitekten menar alltså att det inte händer något 
planeringsmässigt i inlandet förutom då det görs turistsatsningar i 
fjällorterna. Han säger att det är ren turistsatsning och det tycks vara så att 
det inte medför att det händer någonting övrigt i kommunen, att det således 
ändå är en avfolkning som fortskrider. Om detta resonemang sammanslås 
med stadsarkitektens resonemang om den urbana människans fritid i fjällen så 
skulle de satsningar som beskrivs egentligen enbart gagna stadsborna. Om 
det dessutom, som länsarkitekten hävdar, skulle vara så att det i princip är 
den enda planering som bedrivs i inlandet, så verkar alltså i mångt och 
mycket planeringen i glesbygd ske för de människor som egentligen bor i 
städerna. Så verkar det åtminstone förefalla ur ett utifrånperspektiv, från 
staden sett. Chefen för samhällsbyggnadssektionen, som kommer från 
Umeå, säger att ”[d]et är ju egentligen en bygd på utdöende” (Chef för 
samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). Men sen förklarar han: 

Men alltså, det är ju den bild jag hade egentligen […] innan 
jag började jobba här. Och det är väl en bild som man 
kanske har skapat sig också eftersom man ser i tidningar.  
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[…] Men.. jag har inte den åsikten nu.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det tycks alltså vara så att det är möjligt att ha en uppfattning om en ort 
genom ett utifrånperspektiv och en annan uppfattning om en ort när det har 
förvärvats ett inifrånperspektiv. Chefen för samhällsbyggnadssektionen 
beskriver en bild som sänds ut via media och rykten, men det verkar vara en 
bild som han har fått revidera efter att han börjat arbeta i Åsele kommun. 
Han menar alltså att han inte längre har denna mörka bild av Åsele. 
Stadsarkitekten har en dyster syn på det långsiktiga planarbetet i de mindre 
inlandskommunerna. Hon uttrycker det på följande sätt: 

Alltså många gånger när man tar fram en översiktsplan, 
vad jag känner litegrann, är att man måste ha en 
uppdaterad ÖP och så gör man det. För att man måste ha 
en.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

Vidare säger stadsarkitekten att hon upplever att det kan uppfattas som att 
planeringen är ett onödigt ont, att hon upplever att eftersom det bara görs 
översiktsplaner för att det är lagkrav på det så blir det inte någon riktigt 
strategi att efterfölja (Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). Stadsarkitektens 
bild av hur det fungerar med översiktsplaneringen kan tolkas som att hon 
ser att det finns bristande kompetens och förståelse för vad översiktsplanens 
syfte är. Att göra en översiktsplan för att man ska ha en tyder på att det just är 
framtagandet av översiktsplanen som är målet i sig. Att det förefaller vara 
på det sättet föranleder också en misstanke om att kommunen inte aktivt 
arbetar med översiktsplaneringens strategier. Hon jämför med Umeå där 
hon menar att de aktivt arbetar med att arbeta med strategier från 
översiktsplaneringen och ner till detaljplanerna. Men hon är tveksam till hur 
detta fungerar i Åsele kommun; hon ifrågasätter hur mycket av 
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översiktsplanen som egentligen sipprar ner i detaljplaneringen och besluten 
som tas (Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). Stadsarkitekten säger alltså att 
hon har en känsla av att översiktsplaneringen inte kommer till uttryck i 
detaljplaneringen i Åsele. Hon ifrågasätter också viljan att arbeta efter 
tydliga strategier. Det verkar som att hon misstänker att det inte anses vara 
så viktigt. Chefen för samhällsbyggnadssektionen talar i sin tur om 
detaljplanering som möjliggörare av tillväxt. Om någon vill syssla med 
något som kräver involvering av planeringen så verkar han vilja att det ska 
gå att ordna. Han säger att det kanske ”krävs lite klurande och bytande av 
planer och grejer men det går att göra” (Chef för 
samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). Planeringen tycks alltså 
vara en rent juridisk fråga i detta fall. Chefen för 
samhällsbyggnadssektionen ger uttryck för följande: 

[D]å ser vi till att det blir genomfört. För det ska ju inte va 
så att stadsplaneringen, den lilla eller den gamla som 
finns... det ska ju vara ett verktyg för att främja tillväxt. Det 
ska ju inte vara ett verktyg åt andra hållet. Det ska ju inte 
strypa. Det ska ju inte vara ett problem. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det tycks vara så att en tillåtande planering ses som utveckling medan 
regleringar kan ses som problem. I talet om detta framstår det som att det är 
den juridiska biten inom planeringen som är den centrala i Åsele kommun. 
Det tycks handla om att rent juridiskt möjliggöra för utveckling och 
entreprenörskap, att det helt enkelt ska bli rätt bedömningar som görs mot 
planerna. När det uppkommer initiativ som inte är möjliga att genomföra 
enligt gällande plan verkar det kännas tufft att vara den som säger nej: 
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[D]å känns det som att man bromsar hela den kommunala 
utvecklingen. Men.. eller, ja samhället. Men vad ska jag 
göra?  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen verkar uppleva det som att ett nej 
medför en känsla av att bromsa hela den kommunala utvecklingen. Det tycks 
vara så att det är antingen/eller som är frågan, att juridiskt säga ja eller nej. 
Det verkar inte vara fråga om hur. De planer som ligger till grund för 
bedömning tycks ibland upplevas som något besvärligt. Han säger att han 
ibland hellre bara skulle vilja ”häva alla stadsplaner och sen så kör man 
allting bara direkt mot plan- och bygglagen” (Chef för 
samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 2016). Det tycks vara svårt för 
honom att se syftet med de planer som en gång upprättats. Han beskriver en 
situation med många planer och prickmark som det inte går att komma runt: 

Jag skulle vilja göra en stor översyn över hela och göra en 
mer generell över hela plan […]. Är det prickmark så är 
det prickmark. I samhället så är det så... står det inte en 
gammal huskropp från femtiotalet då är det... allting annat 
är antingen svartbyggen eller också är det undantag, 
mindre avvikelse.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han beskriver alltså Åsele som en ort i inlandet där det byggs, trots att 
planerna är gamla. Det är intressant att relatera denna berättelse om orten 
till den konsultbaserade samhällsplanerarens resonemang om att det i 
inlandet gärna genas om det går. Ännu mer intressant blir det att relatera det 
till länsstyrelsens resonemang om att det inte händer någonting i inlandet 
förutom i fjällområdena. Det kan tyckas som att det kanske går att skymta 
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en skillnad mellan vad som görs och vad som syns från ett 
utifrånperspektiv? Stadsarkitekten funderar kring om landsbygden 
verkligen är en plats människor vill bo på: 

Jag funderar själv ganska mycket på 
landsbygdsutveckling och sådär. Och […] är det så det är, 
folk vill inte bo sådär så därför flyttar man till städerna? 
Och här uppe kanske man flyttar mot kusten. Så, sen så 
flyttar man från kusten och neråt Stockholm och sådär.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 

 
Det tycks alltså finnas ett visst tvivel kring om människor över huvud taget 
vill bo i glesbygd. Stadsarkitekten beskriver hur människor från inlandet 
flyttar till kusten och sedan vidare ner mot Stockholmsområdet. Det verkar 
som att hon har en bild av att människor ständigt strävar efter att flytta mot 
större städer. Samtidigt resonerar hon kring att detta är en politisk fråga; att 
det handlar om exempelvis den jordbrukspolitik som bedrivs. Hon funderar 
vidare kring om folk hade velat bo på landsbygden om politiken skulle 
förändras. Hon säger att hon tror att det finns en vilja till det, till exempel 
om det skulle komma en ny grön våg. Vidare säger hon: 

Och att det handlar om annan politik, tror jag, att man 
måste.. jamen till exempel då att jordbrukspolitiken att 
man skulle titta på den och...[…] vi har flyktingar som 
kommer nu, men jag tror ju framöver så kommer det 
komma mycket klimatflyktingar. Och vi har ju bra 
förutsättningar uppåt. Och då kanske vi får ett uppsving 
för många dom här. Och jag tror ju att det behövs 
människor för att skapa jobb. Man kan inte inte komma 
med jobben först ändå.  

(Stadsarkitekt Åsele kommun 2016) 
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Att fundera över framtida klimatflyktingar kan tolkas som att 
stadsarkitekten har ett perspektiv som ligger många år framöver. Dessutom 
tycks människors vilja att flytta till norra Sverige på grund av klimatet bli ett 
sätt att lyfta inlandets goda kvalitéer. I detta sammanhang kanske det kan 
tolkas som att det kan vara till fördel att bara ha en älv? Stadsarkitekten säger 
dock att politiker å ena sidan pratar om landsbygdsutveckling men ständigt 
tar beslut som går emot det. Hon säger att det är intressant att titta på just 
politiken och dess påverkan på planering och landsbygd; att det i någon mån 
handlar om landsbygdens överlevnad (Stadsarkitekt Åsele kommun 2016). 
Att säga att politiken påverkar planeringen och landsbygdens överlevande 
kan tolkas som en motbild till att urbaniseringen är en naturlig, oberoende 
och opåverkbar process. Att hävda att framtiden kan påverkas om andra 
beslut fattas är att samtidigt erkänna att nuet är ett resultat av den politik 
och planering som idag bedrivs. Trots att hon säger att alla beslut som fattas 
går emot det som ses som landsbygdsutveckling säger hon att hon ändå tror 
”att det kommer att finnas människor som vill bo där” (Stadsarkitekt Åsele 
kommun 2016). Stadsarkitekten tror alltså, trots allt att människor kommer 
att vilja fortsätta bo i inlandet. Chefen för samhällsbyggnadssektionen 
berättar också om en glöd som finns i Åsele kommun. Han beskriver det som 
”kämparanda”: 

[D]et finns då mycket mer kämparanda och så finns det 
mycket mer nyföretagande och mycket mer... alltså starka 
krafter. Mycket starkare krafter här än vad man märker 
men man märker ju inte det eftersom jag har bott arton mil 
härifrån. […] [V]isst minskar vi i folkmängd och kommer 
säkert så att fortsätta göra. […] Men det innebär ju inte att 
vi måste sluta existera. Vi har ett... än så länge har vi ett 
berättigande precis som alla andra kommuner att finnas. 
Och då får vi jobba utifrån det.  

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 
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Han beskriver alltså en situation där han med egna ögon har sett en bygd 
som han inte hade sett när han bodde i Umeå. Han verkar tro att kommunen 
kommer att fortsätta att minska i folkmängd, men att de som väljer att bo 
kvar drivs av en kämparanda och starka krafter. Han menar att Åsele fortsatt 
har rätt att finnas och det tycks alltså koka ner till kärnan att ha 
”existensberättigande”. De starka krafter som han beskriver kanske kommer 
ur en känsla av att faktiskt äga just existensberättigande? I översiktsplanen  
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berättar kommunen om hur människor organiserar sig för att arbeta för sin 

bygds bästa (Åsele kommun 2014a: 15). Kommunen uttrycker också som mål 
inför år 2030 att Åseles medborgare ska ha aktivt demokratiskt inflytande 
över vad som sker i kommunen och hur kommunen förvaltas (Åsele 
kommun 2014a: 16). Det kan tolkas som att kommunen vill fånga upp 
kämparandan som finns i bygden och att målet är att dessa människor ska 
ha reellt inflytande i kommunen. Men att jobba utifrån de förutsättningar 
som finns, hur avspeglas det i planeringen? Chefen för 
samhällsbyggnadssektionen förklarar vad han ser som sitt bidrag till 
kommunens utveckling: 

Jomen det är ju det att jag måste hitta en lösning. Även om 
jag.. ja, ibland tycker dom väl att jag är stelbent och 
djävulens advokat när jag läser lagen. […] Men samtidigt 
så är det ju som att jag har ju den intentionen när jag kom 
hit att alla som vill göra nånting ska jag göra.. se till så att 
så långt det bara går, se till att ge dom förutsättningar att 
genomföra det dom vill göra. Men ibland måste jag säga 
nej därför att det går inte. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Det verkar som att chefen för samhällsbyggnadssektionen i Åsele sitter mitt 
emellan de nationella lagarna och den lokala utvecklingen. Han tycks se det 
som sin plikt att låta utvecklingen ske på ett laglydigt och försvarbart sätt – 
att det är det som planeringen i stort handlar om för honom. Han beskriver 
en situation där det kokar ner till att äga existensberättigande, och att göra 
något av det. Det verkar handla om att vara innovativ och att agera utifrån 
kreativa idéer, men att kunna göra detta inom lagens ramar. Den 
konsultbaserade samhällsplaneraren ger sin bild av inlandskommunernas 
framtid: 
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Jag tror tyvärr att utflyttningen kommer att fortsätta. 
Problemet är också att man många gånger... de som jobbar 
på kommunen har suttit där i 45 år. Man har hamnat i ett 
hjulspår. Det måste hända nåt radikalt för att planeringen 
ska förändras. Kommunen måste omprioriteras. […] Jag 
vet inte vad som skulle vara lösningen. Jag tror de måste 
börja samarbeta kommunerna – då kanske det finns 
pengar.  

(Samhällsplanerare konsultbolag 2016) 

 
Samhällsplaneraren beskriver alltså inlandets kommuner som orter där de 
som blir kvar är gamla för att de bor där de bor. Hon beskriver kommuner med 
långa avstånd där kollektivtrafiken verkar vara obefintlig och sjukvården 
stängs igen. Hon tycks här kritisera det grundläggande systemet i 
kommunerna och att det är så lite rotation bland tjänstepersoner och 
politiker. Hon verkar ha en relativt dyster framtidssyn på inlandet men 
förefaller ändå behålla något slags hopp vid tanken på samarbete mellan 
kommunerna. Hon spekulerar i om ett samarbete som lösgöra resurser i 
framtiden. Chefen för samhällsbyggnadssektionen tycks också se en risk när 
samhällsfunktioner försvinner men han uttrycker en förhoppning om att 
Åsele ska få fortsätta överleva: 

[I]dag har vi alla samhällsfunktioner, vi har all 
samhällsservice i samhället. Vi är en relativt levande bygd 
ändå. […] Jag både tror och hoppas att Åsele kommer att 
överleva. 

(Chef för samhällsbyggnadssektionen Åsele kommun 
2016) 

 
Han tycks alltså hålla fast vid bilden att det finns hopp. Han beskriver Åsele 
kommun som en relativt levande bygd som han både tror och hoppas på ska 
få fortsätta existera. 
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SAMMANFATTNING ANALYS 
Nedan följer en sammanfattning den analys som gjorts gällande de fyra 
begreppsparen 1) stad/land, 2) kvinna/man, 3) Investering/stöd samt 4) 

utveckling/problem. 
 
Det verkar alltså vara så att Åsele kommun ser fördelar med att framhäva 
sin relativa närhet till större städer. Däremot förefaller det vara så att 
närheten till övriga inlandskommuner inte i samma utsträckning framhävs. 
 
Det tycks finnas en upplevelse av att lagstiftningen - och därmed makten - 
har ett stadsperspektiv, även omnämnt som ”Stockholmsperspektiv”. En 
symbol för detta förefaller har blivit strandskyddslagstiftningen kring vilken 
det verkar vara en pågående diskussion. Såväl kommunen som länsstyrelsen 
uttrycker en problematik med den nya strandskyddslagstiftningen ur ett 
glesbygdsperspektiv. Det tycks också finnas ett visst stadsperspektiv kring 
tanken om att skapa flyttkedjor, då husen i glesbygd verkar förbli osålda på 
grund av det låga marknadsvärdet. Att det är relativt billigt att leva och bo i 
inlandet ses dock ändå som en fördel.  
 
Det verkar finnas en uppfattning att det är svårt att se en framtida blomstring 
i Västerbottens inland och det finns en bild av att det är starka krafter i 
urbaniseringen. Men det tycks ändå vara så att inlandet kan anses erbjuda 
något mer unikt än storstäderna. 

 
Det tycks finnas en bild av att det är olika typer av personer som väljer att 
bosätta sig i staden och i glesbygd. Detta tycks till viss del vara baserat på 
kön. Som orsak till detta anges att det är en könsstereotyp arbetsmarknad i 
inlandet. Det anses vara så att de kvinnor som vill något annat än att arbeta 
i vård och omsorg flyttar från inlandet till större städer. Däremot ges det 
uttryck för att det är många som flyttar tillbaka till sin hembygd när de väljer 
att bilda familj. En ytterligare orsak till att kvinnor flyttar anges av ett par 
stycken att de har andra intressen än skoter och jakt. 
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Från ett utrifrånperspektiv uttrycks tankar om att 
befolkningssammansättningen i Åsele är total motsatt mot hur en ort borde 
vara sammansatt. Från ett inifrånperspektiv verkar det finnas en känsla av 
att det fortfarande är samma blandning på folk, att det inte stämmer att 
kvinnorna lämnar orten. En förklaring som ges till att många yngre flyttar är 
att det inte finns några gymnasieskolor i orten men det framkommer att 
många nog försöker hitta skäl att stanna kvar. Att det finns många äldre ses 
som en fördel då det kan skapa arbete på en traditionellt kvinnodominerad 
arbetsmarknad. Det verkar dock, från kommunalt håll, ges uttryck för en 
vilja att luckra upp marknader som inte är lika könsstereotypa då de ses som 
en outnyttjad resurs. Men från samma kommunala håll verkar det finnas en 
uppfattning om att de kvinnor som vill flytta för att utbilda sig skulle ha 
flyttat var de än befann sig vilket kan tolkas som att det är lönlöst att satsa 
på att de ska bo kvar. 
 
Såväl på kommunal- som länsnivå verkar de som arbetar med planering har 
svårt att definiera hur de ska integrera genus- och jämställdhetsperspektiv i 
sitt arbete. På länsnivå ges uttryck för att de inte kommer i kontakt med 
frågorna och stadsarkitekten befarar att de konventionella lösningar och 
åtgärder som genomförs i staden förvandlas till icke-frågor i glesbygd då det 
där planeras utefter andra förutsättningar. För att arbeta med de 
demografiska frågorna anger länsstyrelsen att viljeriktningen måste anges i 
översiktsplanen, att det är den fysiska planeringens verktyg i detta fall.  
 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen tycks dock anse att den bild som 
målas upp av media, om den skeva könsfördelningen i norra Sveriges 
inland, inte stämmer. Han verkar tro att tidningarna publicerar detta för att 
tjäna pengar. 
 
Huruvida genusperspektivet blir en fråga på kommunal nivå eller inte tycks 
vara avhängigt vilka som sitter förtroendevalda för tillfället. Det verkar 
finnas en uppfattning på lokal nivå att kvinnor och män per automatik vill 
driva olika typer av frågor. Chefen för samhällsbyggnadssektionen verkar 
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dock se planers möjliggörande för näringsidkare som sitt bidrag till en jämn 
könsfördelning i kommunen. Att kvinnor bör starta egna företag i inlandet 
för att möjliggöra för att de själva ska kunna stanna kvar där, kan tolkas som 
att ansvaret för inlandskommunernas utveckling åläggs deras medborgare. 
Det verkar dock finnas en uppfattning att om planeringen inkluderar genus- 
och jämställdhetsperspektiv så är det drivet av personligt intresse, det vill 
säga drivet av eldsjälar. Att frågorna inte diskuteras tycks vara avhängigt 
bristande kompetens inom området. Länsarkitekten verkar inte koppla 
genusfrågor till den demografiska sammansättningen i en kommun och 
därmed avfolkningen av kommunen. Det kan alltså tolkas som att 
genusperspektiv är välkomna att arbetas med när övriga frågor är lösta. 
 
Det tycks finnas en utbredd uppfattning om att det råder resursbrist i 
inlandet. Detta verkar också få konsekvenser för den planering som 
utförs. Genomgående tycks situationen i inlandets mindre kommuner 
jämföras med hur planeringen fungerar i de större kustkommunerna, 
framför allt i Umeå. 
 
Det framgår också att det tycks vara problem att rekrytera tjänstepersoner i 
Åsele kommun. Kommunen själv anser sig inte ha haft problem med det 
tidigare men det tycks skönjas en framtid där detta är realitet. Länsarkitekten 
hävdar att en person i inlandet har en arbetsbelastning motsvarande fem, 
sex personer i kustkommunerna. Detta tycks leda till att tjänstepersonerna i 
inlandet förväntas vara något slags allvetande renässanspersoner, som kan 
hantera flera professioners yrkesområden.  
 
Det utifrånperspektiv som beskrivits tycks bekräftas av chefen för 
samhällsbyggnadssektionen som säger att han inte kan genomföra fler 
planarbeten på grund av att han inte har ekonomi till det. Detta tycks även 
påverka huruvida  stadsarkitekten blir konsulterad eller inte. Hon upplever 
sig outnyttjad och chefen fö samhällsbyggnadssektionen drömmer om att ha 
möjlighet att anställa en egen tjänsteperson med arkitektutbildning. Det 
tycks dock finnas en misstanke om att i framtiden inte lyckas bibehålla 
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adekvat kompetens och det verkar till en oro inför att inte kunna genomföra 
de uppdrag som Åsele kommun, liksom andra kommuner, är ålagd från 
staten att göra.  

 
Under de senaste decennierna har Åsele kommun haft en negativ 
befolkningsutveckling. Det tycks vara så att det beror på att färre personer 
väljer att bilda familj inom kommunens gränser.  
 
Kommunens översiktsplan innehåller visioner om hur Åsele har utvecklats 
år 2030. Det anges ett antal åtgärder som tycks behövas genomföras för att 
kommunens befolkningsutveckling ska vända. Det tycks vara så att 
kommunen aktivt arbetar för att människor ska flytta till orten, trots att 
utflyttning inte verkar vara den primära orsaken till att befolkningen 
minskar. Detta kan tolkas som att kommunen vill satsa på att knyta till sig 
människor som planerar att bilda familj inom kommunen.  
 
På länsstyrelsen anges att det är just i översiktsplanen som viljeinriktningen 
för framtida satsningar måste finnas. I översiktsplanen tycks det inte lida 
brist på vilja men länsarkitekten tycks vara orolig för att det inte ska finnas 
något att planera för i framtiden. Det anges att det finns en problematik med 
översiktsplaneringen, att det går att göra en plan med mycket positiv 
framtidssyn men där ingenting av det som står i planen tycks uppfyllas. Vad 
som uppfylls och vad som händer i Åsele tycks i ett utifrånperspektiv 
åläggas kommuninvånarna själva. Det verkar vara medborgarnas eget 
ansvar att se till att bygden överlever genom att satsa på näringslivet och så 
vidare. 
 
Det verkar råda en uppfattning om att Åsele inte har några tillgångar i 
naturen då den varken ligger vid fjäll eller kust. Den geografiska placeringen 
tycks medföra en uppfattning om att det inte finns något i kommunen. I ett 
utifrånperspektiv tycks kommunen inte ha något att erbjuda för de urbana 
människorna som vill semestra i fjällen och därför förefaller det vara ”dömt 
att misslyckas”. Det framstår som att länsstyrelsen är av uppfattningen att 
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det enbart är i fjällorterna det sker utveckling, och att denna utveckling 
egentligen enbart gagnar turister. Men chefen för 
samhällsbyggnadssektionen vittnar om byggnationer inne i orten som 
antingen är sedda som liten avvikelse eller att de är rena svartbyggen. Han 
berättar att han tidigare hade uppfattningen om att Åsele var en byggd på 
utdöende men att det förefaller vara så att ett förvärvande av ett 
inifrånperspektiv kan reducera den uppfattningen som byggts upp i ett 
utifrånperspektiv. 
 
Det verkar finnas en oro hos bland andra stadsarkitekten att Åsele kommun 
inte bygger upp några långsiktiga strategier som planeringen kan rätta sig 
efter. Chefen för samhällsbyggnadssektionen verkar anse detsamma men 
ger samtidigt uttryck för att genom planeringen vilja möjliggöra för all form 
av tillväxt. Han ger uttryck för att ett nej enligt plan ger upphov till en känsla 
av att bromsa bygdens utveckling.  
 
I ett utifrånperspektiv tycks det funderas över huruvida människor vill bo 
på landsbygden eller inte. Men inne i Åsele tycks det gå att bevittna en 
kämparanda och starka krafter som arbetar för bygdens överlevnad. Det ges 
uttryck föra att kommunen faktiskt äger samma existensberättigande som 
andra kommuner. Trots negativa farhågor om att samhällsservicen ska 
försvinna i inlandet tycks det finnas ett hopp om att människor kommer att 
vilja bo där även i framtiden. 
 
 

 
 
 
 

 

 

  



 
 

 
 
 120 

6. DISKUSSION 

 

 
TO BE OR NOT TO BE 
I skrivande stund uppmärksammas att det gått 400 år sedan Shakespeare 
lämnade jordelivet och den berömda frågan han gett upphov till har varit 
ständigt närvarande, som en röd tråd genom denna uppsats. Det har talats 
om att det inte finns något i inlandet. Så, vad är kommuner som Åsele? Vad 
är och vad är inte? Och framför allt: Vem har makten att definiera vad som 
är och vad som inte är? Chefen för samhällsbyggnadssektionen på Åsele 
kommun hävdar med bestämdhet att Åsele än så länge har samma 
existensberättigande som andra kommuner.   
 
Det teoretiska perspektivet som antagits i uppsatsen handlar om att det finns 
ett urbant tolkningsföreträde (Rönnblom 2014). Enligt detta är det staden 
som definierar landsbygden. Stad och land. Stad mot land. Två motpoler 
som vardera fylls med många föreställningar. Denna uppsats visar att dessa 
föreställningar även finns inom den fysiska planeringen.  
  

”RESURSER, RESURSER, RESURSER” 
I samtligt intervjumaterial uttrycks det att Åsele har skrala resurser. När 
medborgare lämnar sin ort förlorar kommunen också skatteintäkter som 
skulle kunna användas för att skapa en god offentlig service för sina 
invånare (Hedfeldt 2008: 44-45). I det empiriska materialet framkommer att 
det finns lite resurser att planera för. En av de intervjuade uttrycker det som 
så att resursbristen medför att de som bedriver planeringen försöker ”gena” 
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så mycket som det går. Detta medför enligt henne att det inte ”läggs krut” 
på jämställdhetsperspektivet i planeringen. 
 

”AVFOLKNINGSFRÅGAN ÄR STÖRRE ÄN GENUSFRÅGAN” 
Hedfeldt hävdar i tidigare forskning att kvinnor flyttar från kommuner där 
de kvinnliga politikerna är få, där arbetsmarknaden är segregerad och där 
det förväntas att kvinnor ska ta ett stort ansvar för det obetalda hem- 
omsorgsarbetet (Hedfelet 2008: 43). Dessa förhållanden bekräftas av det 
empiriska materialet. Det ges i intervjuerna uttryck för att Åsele har en 
segregerad arbetsmarknad och att det finns traditionella genuskontrakt, 
såväl gällande arbetsliv som fritid. Det är enbart 35,5 procent av politikernas 
kommunfullmäktige som utgörs av kvinnor och Åseles pappor nyttjar bara 
18 procent av sin föräldraledighet (Länsstyrelsen Västerbotten 2015).  
 
Den strategi för jämställdhetsintegrering som Länsstyrelsen Västerbotten 
framtagit anger alltså följande visionsmål: 

”2016 ska länet ha samsyn om att jämställdhet är en 
förutsättning för ett rättvist samhälle och en nödvändighet 
för hållbar regional utveckling i Västerbottens län.”  

(Länsstyrelsen Västerbotten 2015: 9). 
 
Det är uppenbart att så inte är fallet. I intervjuerna framkommer att det finns 
en uppfattning om att ”avfolkningsfrågan” är större (läs: viktigare att 
prioritera) än ”genusfrågan”. Detta innebär alltså att jämställdhet inte ses 
som en förutsättning för hållbar regional utveckling i Västerbotten. Möjligen 
kan detta relateras till beskrivningen av Sverige som ett redan jämställt land 
- det anses alltså inte behöva prioriteras eftersom vi redan har kommit så långt  
med jämställdhetsarbetet (Rönnblom & Hudson 2012: 140). Att säga att det 
finns andra frågor som är större är således att förminska och osynliggöra den 
ojämställdhet som råder idag. 
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I det empiriska materialet framkommer röster om att vilka frågor som drivs 
i Åsele kommun är avhängigt av politikens dominans av respektive kön. 
Huruvida genusperspektivet anläggs eller inte anses alltså bero av om det 
finns en majoritet kvinnor som styr kommunen. I Åsele är idag enbart 35,5 
procent av kommunfullmäktiges ledamöter kvinnor vilket innebär att det är 
ett resonemang som inte riktigt är applicerbart på Åsele kommun. Detta 
resonemang fråntar alltså männen ansvaret för att driva frågor med ett 
genusperspektiv (Larsson & Jalakas 2008: 44). 
 

ÖVERSIKTSPLANERING SOM EN PAPPERSPRODUKT UTAN 

UPPFÖLJNING 
Länsstyrelsen i Västerbotten menar att demografifrågan är något som det 
bör planeras för i översiktsplanen, att det är där viljeinriktningen bör 
anläggas. Larsson och Jalakas påvisar också att det är i översiktsplanen 
jämställdhetsfrågorna bör behandlas (Larsson & Jalakas 2008: 153). Men i 
Åsele ges det uttryck för att översiktsplanens användningsområde är diffust. 
Chefen för samhällsbyggnadssektionen ger uttryck för att hans uppgift att 
se över den en gång varje mandatperiod innebär svårigheter eftersom 
översiktsplanen inte innehåller några mätbara mål. Stadsarkitekten gissar att 
en översiktsplan i princip görs för att den ska göras och att det inte planeras 
efter några genomgående strategier. 
 

KUST OCH STAD DEFINIERAR INLAND OCH GLESBYGD 
Varken stadsarkitekten eller länsarkitekten anser sig ha så mycket kunskap 
om Åsele. Det var svårt att få den konsultbaserade planeraren i Lycksele att 
ställa upp på intervju då hon menade att hon bara gjort en plan i Åsele. 
Detsamma gäller för stadsarkitekten. Chefen för 
samhällsbyggnadssektionen drömmer om att kunna anställa kompetens 
som finns i huset istället för att pengarna ska börja ticka varje gång han lyfter 
luren för att konsultera stadsarkitekten. Stadsarkitekten menar att det inte 
finns pengar för dem att åka till Åsele. Sammantaget finns det alltså ett stort 
utifrånperspektiv gällande planeringen i Åsele. Inte ens chefen för 
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samhällsbyggnadssektionen är bosatt där utan pendlar från Umeå. Han 
hävdar dock att hans uppfattning om Åsele har förändrats sedan han började 
arbeta där.  
 
Rönnblom (2014: 4-5) menar alltså att den maktordning som finns mellan 
stad och land ter sig på samma sätt som den som finns mellan män och 
kvinnor. Denna uppsats bekräftar den bilden. Den maktordning som finns 
mellan kvinnor och män brukar gå under namnet könsmaktsordning men 
utifrån vad som framkommer i denna uppsats föreslår jag att det även borde 
talas om en platsmaktsordning. Även platser förhåller sig alltså till 
maktordningar och i denna uppsats syftar platsmaktsordning till 
maktordningen mellan de urbana och rurala miljöerna. Rönnblom (2014: 4-
5) hävdar alltså att staden är priviligierad i förhållande till landsbygden och 
denna uppsats visar att det även gäller den fysiska planeringen.  
 
Den fysiska planeringen kanske behöver en katalysator som kan uppvärdera 
frågor gällande kön, plats och makt i relation till rurala miljöer. Om 
planerare får ett begrepp att arbeta utifrån kan det möjliggöra för ett 
begreppsliggörande av frågorna och således synliggöra problematiken med 
dessa parallella maktordningar.  
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7. SLUTSATS 

 

 
 
Uppsatsens syfte lyder alltså: 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur maktrelationer 
mellan stad och land samverkar med maktrelationer 
mellan kvinnor och män samt vad det möjligen kan få för 
konsekvenser för den fysiska planeringen. Uppsatsens 
huvudsakliga syfte är att söka förståelse för hur 
tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering kopplat 
till glesbygd i norra Sveriges inland förhåller sig till dessa 
maktrelationer.  

De forskningsfrågor som ställdes för att uppfylla detta syfte besvaras i det 
följande: 
 

1. Hur förhåller sig tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering i 
glesbygd till det maktförhållande som finns mellan stad och land?  

 
Det är tydligt att tjänstepersoner som är relaterade till glesbygd definierar 
den med stadens ögon. Det anses inte finnas något om den inte kan tilltala 
den urbana människan. I uppsatsen påvisas att övervinnandet av ett lokalt 
perspektiv kan skapa en mer mångfacetterad bild och en större förståelse för 
glesbygdskommuner. Så länge tjänstepersonerna enbart besitter 
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utifrånperspektivet kommer de att definiera glesbygden med stadens 
glasögon. 
 

2. Hur förhåller sig tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering i 
glesbygd till jämställdhet och kvinnors flyttmönster?  

 
Undersökningen visar att kommunens skrala resurser medför att frågor om 
jämställdhet och kvinnors flyttmönster inte ses som en prioriterad fråga. Det 
uttrycks i vissa stycken fördelar med att anlägga genusperspektiv men 
situationen med de skrala resurser som råder förefaller accepteras. Ansvaret 
för dessa frågor tycks åläggas någon annan, det vill säga någon som drivs av 
personliga intressen (en eldsjäl) eller politiker som förväntas driva frågor på 
grund av könstillhörighet som kvinna. Det framkommer att det finns 
uppfattningar om att ett anläggande av ett genusperspektiv på planeringen 
inte anses kunna bidra till förändrade flyttmönster. Frågan om 
befolkningstillväxt anses således ligga överordnad frågan om jämställdhet. 
 

3. Vilka konsekvenser kan dessa förhållningssätt medföra för den 
fysiska planeringen i glesbygdskommuner? 

 
Uppsatsens undersökning visar att den planering som bedrivs i glesbygd 
gör det genom ett utifrånperspektiv. Kommunerna i glesbygd har skrala 
resurser att uppehålla en egen planering och de har svårt att anställa 
personal med rätt kompetens. Därför hyrs personal in via konsultbasis, 
konsulter som således är lokaliserade på annan (och större) ort. Detta 
innebär att personer som planerar för glesbygd innehar ett utifrånperspektiv 
där de inte förvärvat djupare kunskaper om de lokala förhållandena på 
orten. I värsta fall besöks inte ens orten eller det aktuella planområdet. Detta 
gör att de tjänstepersoner som planerar för glesbygd gör det genom ett 
perspektiv som är färgat av ett maktförhållande, det som råder mellan stad 
och land, där planeraren befinner sig i den priviligierade positionen som 
staden ger. Undersökningen visar samtidigt att det är möjligt att förvärva ett 
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inifrånperspektiv på planeringen genom att en tjänsteperson i sitt dagliga 
arbete är lokaliserad på orten.  
 
Det finns alltså inte resurser för att involvera genus- och 
jämställdhetsperspektivet i den fysiska planering som bedrivs i glesbygd. 
Resurserna antas tilldelas större städer. Alltså agerar de parallella 
maktordningarna i en kedja som får dubbla utslag i detta fall.  
 
Den fysiska planering som sker i glesbygd påverkas av det urbana 
tolkningsföreträdet (Rönnblom 2014: 4-5). Det råder föreställningar om 
glesbygd som uppstår i ett utifrånperspektiv, föreställningar som det alltså 
har vittnats om kan ändras vid förvärvande av inifrånperspektiv. Att 
planeringen till stor del, som framgått av uppsatsen, bedrivs genom detta 
utifrånperspektiv kan därför riskera att få graverande konsekvenser. Då 
utifrånperspektivet är lokaliserat i städer och staden är priviligierad i 
förhållande det förhållningssätt som finns gentemot den planering som 
bedrivs i glesbygd påverkas. 
 
För att generera mer kunskap och förståelse för glesbygdens utmaningar och 
möjligheter behövs mer forskning inom området. Jag efterlyser också en 
högre medvetenhet kring och ett större fokus på de områden som ”faller 
utanför” den urbana logiken. För att öka intresset för dessa områden tror jag 
att det krävs en värderingsförskjutning och ett aktivt upphöjande av 
glesbygd. Det finns en kedja av parallella maktordningar som ger dubbla 
utslag, mot såväl förmågan att planera i glesbygd som involveringen av 
genus och jämställdhet i planeringen. I detta har könsmaktsordningen 
synliggjorts. Jag hävdar att ett erkännande av att det också existerar en 
platsmaktsordning genererar möjligheter till nya och utmanande perspektiv 
på planering i glesbygd. 
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