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Abstract 

The dichotomy between urban and rural areas is largely based on people’s perception of 

place and is reproduced by the language they use, both in speech but also in text. 

Consequently, the language shapes the discourses that take place in the society. This 

qualitative study aims to investigate how the urban norm is expressed in municipal 

planning and seeks to further explore how and in what ways it can influence the physical 

planning. Based on semi structured interviews and document analysis the research 

explores norms and representations of urban and rural areas in two comprehensive plans 

from the municipalities of Simrishamn and Helsingborg. The material is analyzed through 

a discourse analysis and interpretation from the theoretical framework. The results of the 

study imply that urban and rural areas are described in positive terms. The city and urban 

areas represent the place where development takes part. Rural areas, on the other hand, 

are often seen as a place for production and recreation. The thesis concludes that an urban 

norm is expressed in the comprehensive planning in the municipalities. Based on the 

results of the study, it is not possible to tell in what extent the physical planning is affected 

by the present norms and ideas. The result indicates that other factors, such as the unique 

conditions of the place, has a bigger impact in the development of physical planning 

strategies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Rural, urban, norms, place, dichotomy, physical planning, discourse analysis 

 

Nyckelord: Rural, urban, normer, plats, dikotomi, fysisk planering, diskursanalys 



 

3 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 6 

1.2 Avgränsning ............................................................................................................ 6 

1.3 Presentation av studiens kommuner........................................................................ 7 
1.3.1 Simrishamn ................................................................................................................................................................. 7 
1.3.2 Helsingborg ................................................................................................................................................................. 8 

1.4 Disposition .............................................................................................................. 9 

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk ........................................................... 10 

2.1 Tidigare forskning ................................................................................................. 10 

2.2 Teoretiskt ramverk ................................................................................................ 12 
2.2.1 Relationen mellan stad och land.................................................................................................................... 12 
2.2.2 Stadsbegreppet och den urbana normen .................................................................................................. 14 
2.2.3 Landsbygd som begrepp ................................................................................................................................... 15 
2.2.4 Platsbegreppet ....................................................................................................................................................... 20 
2.2.5 Diskurs ....................................................................................................................................................................... 21 

3. Metod ................................................................................................................................... 23 

3.1 Fallstudie ............................................................................................................... 23 

3.2 Datainsamling ....................................................................................................... 24 
3.2.1 Dokumentanalys ................................................................................................................................................... 24 
3.2.2 Intervjuer .................................................................................................................................................................. 25 

3.3 Dataanalys ............................................................................................................. 27 
3.3.1 Diskursanalys ......................................................................................................................................................... 27 

3.4 Etiska överväganden ............................................................................................. 28 

4. Resultat och analys ......................................................................................................... 30 

4.1 Framställningen av stad och landsbygd ................................................................ 30 
4.1.1 Stad .............................................................................................................................................................................. 30 
4.1.2 Landsbygd ................................................................................................................................................................ 34 

4.2 Den fysiska planeringen i staden och på landsbygden .......................................... 38 

5. Slutsats ................................................................................................................................ 40 

5.1 Hur representeras och framställs stad respektive landsbygd i kommunal fysisk 

planeringen? ................................................................................................................ 40 

5.2 På vilka sätt synliggörs en urban norm i kommunernas översiktsplanering? ....... 41 

5.3 På vilka sätt skiljer sig den fysiska planeringen på landsbygden från planering i 

staden?......................................................................................................................... 41 

5.4 Avslutande reflektion och framtida forskning ...................................................... 42 

Referenser .............................................................................................................................. 44 

Bilagor ...................................................................................................................................... 49 
 

 



 

4 

Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide Simrishamns kommun……………………………………….49 

Bilaga B: Intervjuguide Helsingborgs kommun……………………………………….52 

 

Tabeller & Figurer 

Tabell 2.1: Definitioner av stad, stadsnära landsbygd, landsbygd och glesbygd……..19 

Tabell 3.1: Valda plandokument samt förklaring……………………………………...24 

Tabell 3.2: Översikt av arbetsdokument från studiens dokumentanalys………………25 

Tabell 3.3: Informanternas funktion samt datum och varaktighet………………….....26 

 

Figur 2.1: Kommunindelning utifrån Tillväxtanalys landsbygdsindelning……………18 

Figur 2.2: Karta över Skåne med indelningarna stad, stadsnära landsbygd, landsbygd 

och glesbygd……………………………………………………………………………19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1. Inledning 

Den industriella revolutionen förändrade i stort sett hela samhället, både det urbana och 

det rurala. Nya tekniska innovationer resulterade i att allt fler människor flyttade från 

landsbygden till staden och urbaniseringen var ett faktum (Dandekar & Hibbard 2016). 

Detta har resulterat i ett ökat fokus på våra städer och tätorter och den fysiska planeringen 

har sedan dess framförallt fokuserat på utformningen av urbana områden (Forsberg 2005). 

Idag bor strax över 50 % av världens befolkning i tätbebyggda områden vilket betyder att 

ungefär hälften av världens befolkning bor på landsbygden och i rurala miljöer (Dandekar 

& Hibbard 2016). Urbaniseringen bidrar på så sätt till att skapa en rumslig obalans mellan 

regioner men framförallt mellan det urbana och det rurala, mellan stad och land (Forsberg 

2005).  

 

De senaste åren har relationen mellan stad och land diskuterats flitigt och många gånger 

beskrivs den som en dikotom relation där staden överordnas landsbygden (Rose 1993). 

Dikotomin mellan stad och land grundas till stor del i människors föreställningar kring 

platserna och reproduceras av språket vi använder, både i tal men även i text (Gren & 

Hallin 2016; Tuan 1991). Stad och landsbygd definieras således utifrån rådande diskurser 

och tidigare forskning (se Rönnblom 2014; Tunström 2009) tyder på att det föreligger en 

urban norm som resulterar i att staden och det urbana får tolkningsföreträde i planeringen.  

 

I Sverige är det till stor del kommunerna som styr den fysiska planeringen då det enligt 

Plan- och bygglagen är en kommunal angelägenhet att planlägga och besluta om 

kommunens mark- och vattenområden. Detta görs främst genom framtagandet av en 

övergripande översiktsplan samt flertalet detaljplaner. Översiktsplanen ska vara 

vägledande och ange grunddragen för hur mark- och vattenområden i kommunen ska 

användas, utvecklas och bevaras (Mattsson & Hagander 2020). Översiktsplanen har 

således stor inverkan på den rumsliga utformningen av kommunens urbana och rurala 

områden. Eftersom översiktsplanen utgör ett skriftligt dokument baserat på människors 

språk bidrar detta till formandet av diskurser om stad respektive landsbygd.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur en urban norm synliggörs i kommunal fysisk planering 

för att vidare undersöka hur detta kan påverka den fysiska planeringen.  

 

För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats; 

● Hur representeras och framställs stad respektive landsbygd i kommunal fysisk 

planering? 

● På vilka sätt synliggörs en urban norm i kommunernas översiktsplanering?  

● På vilka sätt skiljer sig den fysiska planeringen på landsbygden från planering i 

staden? 

1.2 Avgränsning 

För att uppnå studiens syfte och besvara formulerade frågeställningar avgränsas studien 

till att behandla två skånska kommuner, vilket gör studien till en kvalitativ fallstudie. 

Kommunerna som studeras är Simrishamns kommun och Helsingborgs kommun. Studien 

baseras på en dokumentanalys och avgränsas därför till att analysera hur stad respektive 

landsbygd framställs i valda kommunernas översiktsplaner. För att stärka och komplettera 

fynden från dokumentanalysen har två semistrukturerade intervjuer genomförts med en 

tjänsteman från respektive kommun. Insamlad data bearbetas genom en kvalitativ 

diskursanalys för att synliggöra diskursen om staden som norm.  

 

Studien avgränsas tidsmässigt till att upprättas under våren 2021. Tidsaspekten har 

påverkat studiens omfattning vilket har resulterat i att endast två kommuner har studerats 

och ligger till grund för studiens analys och slutsats.  

 

De centrala begrepp som är relevanta för denna studie är; stad, landsbygd, urban norm, 

plats och diskurs. Dessa begrepp kommer att ligga till grund för studiens dokumentanalys 

och semistrukturerade intervjuer samt studiens teoretiska ramverk. 
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1.3 Presentation av studiens kommuner  

1.3.1 Simrishamn 

Simrishamns kommun är beläget på Österlen i sydöstra Skåne. Befolkningen i kommunen 

uppmättes år 2020 till ca 19 277 invånare, varav ca 6 000 bor i centralorten Simrishamn 

(Simrishamns kommun 2018; SCB 2020). Kommunen består av centralorten 

Simrishamn, tätorterna Gärsnäs, Borrby, Skillinge, Hammenhög, Kivik, Sankt Olof, Vik, 

Brantevik-Vitaby, Baskemölla, Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv samt den 

omgivande landsbygden. Detta betyder att 74,5 % av befolkningen bor i någon av 

kommunens 13 tätorter medan 25,5 % bor på landsbygden (SCB 2020). Merparten av 

kommunens landsbygd klassas utifrån Regions Skånes definition, som baseras på 

Tillväxtanalys landsbygdsindelning, som landsbygd (Region Skåne 2017). Landsbygd 

innebär enligt definitionen att invånarna har mellan 15 och 45 minuters bilresa till en 

tätort med minst 3000 invånare (Tillväxtanalys 2014; Region Skåne 2017). 

 

Simrishamns kommun består till stor del av odlad åkermark med jordbruksmark i söder 

och skogsbygd i norr. Centralorten Simrishamn har tillsammans med övriga tätorter på 

Österlen en låg urbaniseringsgrad vilket gör att kommunen har en svag 

befolkningstillväxt. Däremot sker det en fördubbling av kommunens befolkning under 

sommarmånaderna då det finns många fritidshus i kommunen. Dessutom besöker många 

turister kommunen för att ta del av besöksmål såsom Stenshuvuds nationalpark och 

Kiviks musteri. Näringslivet i kommunen baseras således till stor del på turism, jordbruk 

och fiske samt tillverkningsindustri (Simrishamns kommun 2015; Simrishamns kommun 

2018).  

 

Simrishamns kommuns översiktsplan, Framtiden - översiktsplan för Simrishamns 

kommun, antogs år 2015 och vann laga kraft i mars 2017. Deras vision lyder; 

“Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre” (Simrishamns kommun 2015, 

s.13).  
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1.3.2 Helsingborg 

Helsingborgs kommun ligger i nordvästra Skåne och har en folkmängd på ca 148 280 

invånare (SCB 2020). Kommunen består av centralorten Helsingborg, tätorterna 

Domsten, Hittarp-Laröd, Kattarp-Hasslarp, Ödåkra, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Vallåkra, 

Rydebäck, Allerum-Hjälmshult och Gantofta samt den omgivande landsbygden och dess 

mindre orter (Helsingborgs stad 2019). Detta medför att 96,5 % av befolkningen bor i 

någon av kommunens tätorter medan endast 3,5 % bor på landsbygden (SCB 2020). 

Landsbygden i Helsingborgs kommun klassas utifrån Regions Skånes definition, som 

baseras på Tillväxtanalys landsbygdsindelning, som stadsnära landsbygd (Region Skåne 

2017; Helsingborgs stad 2019). Stadsnära landsbygd innebär att invånarna på 

landsbygden har mindre än 15 minuters bilresa till en tätort med minst 3000 invånare 

(Helsingborgs stad 2019; Tillväxtanalys 2014; Region Skåne 2017). 

 

Helsingborgs kommuns geografiska läge har stor betydelse för den positiva tillväxten och 

mängden invånare fortsätter att öka kraftigt i kommunen. Enligt Region Skåne (2020) 

klassificeras Helsingborg som tillväxtmotor och anses fylla en viktig roll för den 

regionala arbetsmarknaden. Kommunen har goda förbindelser med kollektivtrafik vilket 

kopplar samman kommunens tätorter med den omgivande landsbygden såväl som med 

övriga delar av regionen och Sverige. Enligt Helsingborgs kommun kompletterar 

kommunens orter varandra genom ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, kultur och 

handel samt rekreation och fritidsmöjligheter (Helsingborgs stad 2019).  

 

Helsingborgs kommun har under de första månaderna under år 2021 haft sin nya 

översiktsplan ute på samråd och i denna presenteras kommunens vision; “... år 2035 ska 

hela kommunen vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade 

staden för människor och företag” (Helsingborgs stad 2019, s.11).  

 

Helsingborgs kommun använder begreppet Helsingborgs stad när de syftar på kommunen 

Helsingborg. Då Helsingborgs kommun nämns i denna studie syftar detta på hela 

kommunen utifrån dess administrativa kommungräns medan när Helsingborgs stad 

nämns syftar detta på centralorten Helsingborg. Detta görs för att tydligare skilja mellan 

staden som plats och kommunen som politisk organisation.  
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1.4 Disposition 

Denna studie består av följande kapitel; 1. Inledning, 2. Tidigare forskning och teoretiskt 

ramverk, 3. Metod, 4. Resultat och analys, 5. Slutsats.  

 

I detta inledande kapitel presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Vidare presenteras studiens studerade kommuner för att ge läsaren inblick i dessa. I 

kapitel två presenteras tidigare forskning kring ämnet samt studiens teoretiska ramverk. 

Kapitel tre beskriver och motiverar studiens tillvägagångssätt och de metoder som 

använts för insamling och analys av studiens empiriska material. I det fjärde kapitlet 

presenteras och analyseras insamlad data som genererats från studiens diskursanalys. 

Avslutningsvis, i kapitel fem, presenteras studiens slutsatser samt forskarens reflektion 

och förslag till framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts på temat stad och land samt den 

urbana normen. Studien behandlar flertalet kulturgeografiska studieområden och det finns 

således mycket forskning inom respektive område vilket gör att den forskning som 

presenteras nedan snarare kan ses som exempel än som en heltäckande kartläggning av 

studieområdet. Vidare presenteras studiens teoretiska ramverk vilket redogör för de 

centrala begrepp och resonemang som kommer att användas för analys av insamlad data 

i syfte att besvara frågeställningarna. 

2.1 Tidigare forskning 

Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, har forskat kring begreppet urban norm. På 

uppdrag av Jordbruksverket har Rönnblom (2014) skrivit en rapport i vilken hon har 

genomfört en diskursiv analys för att synliggöra vilka ord och begrepp som bidrar till att 

reproducera den dikotoma relationen mellan stad och land. Av rapporten framgår det att 

den urbana normen resulterar i ett maktförhållande mellan stad och land vilket leder till 

att landsbygden underordnas staden. Vidare menar Rönnblom att det finns ett urbant 

tolkningsföreträde, som påverkar utvecklingen av samhället exempelvis genom att 

påverka hur samhällets gemensamma resurser fördelas mellan stad och land (Rönnblom 

2014).  

 

Moa Tunström (2009) skriver i sin avhandling På spaning efter den goda staden: om 

konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion om hur diskurser 

kopplade till stadsutveckling konstrueras och reproduceras i stadsbyggnadsdiskussionen. 

Tunström (2007) har dessutom skrivit en artikel som relaterar till ämnet i vilken det 

framgår att diskurser kopplade till stadsutveckling främst grundas i vissa historiska 

begrepp som förknippas med den traditionella staden samt att en stor del av 

samhällsutvecklingen kan kopplas till normen om den centrala staden (Tunström 2007). 

Vidare diskuterar Tunström stadsidealet och hävdar att detta resulterat i att staden lyfts 

fram som förebild för nutida svensk planering. Detta medför att den urbana normen 

ständigt reproduceras och att geografiska områden utesluts i planering av våra samhällen 

vilket bidrar till en fortsatt obalans mellan stad och land (Tunström 2009).  
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En del av tidigare forskningen kring relationen mellan stad och land kombinerar 

landsbygdsforskning med genus och studerar dessa utifrån ett maktperspektiv. Genom 

detta behandlas stad och land som dikotomi i relation till andra dikotomier såsom 

relationen mellan män och kvinnor. Doreen Massey (1994) är en av de som forskat i 

ämnet sett ur ett feministiskt perspektiv och lyfter hur kvinnor ofta förknippas med det 

lokala och rurala medan män i större utsträckning kopplas samman med det globala och 

urbana. Detta resulterar enligt Massey (1994) i en maktrelation där män och det urbana 

överordnas kvinnor och det rurala. Vidare konstateras att på samma sätt som kön och 

genus konstrueras av sociala strukturer och föreställningar, konstrueras och reproduceras 

framställningar om olika platser (Massey 1994).  

 

Forskning visar att stad och land ofta beskrivs utifrån teorier kopplat till centrum och 

periferi, där staden representerar centrum och landsbygden utgör periferin (Tillväxtverket 

2020). Begreppsparet centrum och periferi är således ytterligare ett begreppspar som 

används för att beskriva den dikotoma relationen mellan stad och land. Teorierna om 

centrum och periferi har ekonomisk koppling och används främst för att diskutera 

skillnader mellan olika regioners ekonomiska utveckling och utgår ifrån att vissa 

geografiska områden är centrala medan andra är perifera (Krugman 1991). Skåne är till 

ytan en relativt liten region där landsbygden aldrig är beläget särskilt långt ifrån en tätort 

vilket gör att teorierna om centrum och periferi inte lämpar sig för vidare tillämpning i 

denna studie.  

 

Enligt en rapport från Tillväxtverket (2020) som bland annat presenterar en 

kunskapsöversikt och tidigare forskning om städer och landsbygder, finns det ytterst få 

studier som skiljer mellan olika landsbygdstyper. Detta innebär att många studier 

behandlar all landsbygd utifrån ett och samma landsbygdsperspektiv, vilket resulterar i 

en homogen bild av landsbygden när den egentligen består av en stor variation av 

landsbygdstyper (Tillväxtverket 2020). Martin Hedlund (2016) för en diskussion kring 

detta och menar att det behövs fler begrepp för att beskriva och särskilja de 

landsbygdstyper som finns. Detta anses viktigt för att möjliggöra en mer differentierad 

syn på städer och landsbygder (Hedlund 2016). På samma sätt har Nils Björling (2016) 

för avsikt att genom sin forskning synliggöra de problem och möjligheter som kan uppstå 

när alla landskap kategoriseras på samma sätt och med fokus på det urbana. Att använda 

andra begrepp för att beskriva staden och det omgivande landskapet anses därför 
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betydelsefullt. Ett exempel på ett sådant begrepp är stadslandskap vilket används för att 

beskriva det landskap som utgör människans olika livsmiljöer (Björling 2016).  

2.2 Teoretiskt ramverk  

2.2.1 Relationen mellan stad och land 

Stad och land är ett begreppspar som ofta används tillsammans. Relationen mellan 

begreppen är ett exempel på en dikotomi, vilket innebär en uppdelning av en helhet där 

delarna står i motsats till varandra. Uppdelningen innebär således att det som är A kan 

inte vara B och vice versa (Plumwood 1993). Det som inkluderas i begreppet stad kan 

därför inte finnas i begreppet land. Ett liknande begrepp som används för att beskriva 

relationen mellan stad och land är dualism. Till skillnad från dikotomi handlar dualism 

inte om att begreppen står i motsats till varandra utan om att det som är stad benämns som 

stad, medan det som inte innefattar detta benämns som inte-stad istället för land. 

Dessutom innebär dualism att det finns en hierarkisk ordning mellan uppdelningen, där 

det ena anses bättre eller viktigare och därmed värderas högre (Rose 1993). I relationen 

mellan stad och land är det staden som rankas högst i den hierarkiska ordningen och som 

därmed även tillskrivs mer makt än landsbygden. På lång sikt bidrar dikotomin och 

dualismen mellan stad och land till att skapa och forma strukturer som påverkar hur vi ser 

på begreppen och som i sin tur påverkar hur vi planerar våra samhällen. Gunnel Forsberg 

skriver i en rapport på uppdrag av regeringen (SOU 2006:106, s.52) att “Det är genom att 

synliggöra landsbygden som en avvikelse som den urbana miljön får sin karaktär. 

Begreppen är relativa. Det är endast i relation till staden som landet kan förstås – och vice 

versa”. Likaså skriver Rönnblom (2014) om att staden skapas i relation till landsbygden 

och att landsbygden skapas i relation till staden. Relationen mellan begreppsparet grundas 

till stor del i tidigare uppfattningar om det rurala och det urbana. En konsekvens av detta 

är att staden allt som oftast drar fördel av denna dikotomi (Rönnblom 2014).  

 

Att stad och land ses som varandras motpoler är därmed inte ovanligt men faktum är att 

det finns ett beroende mellan samhällets städer och landsbygder (Region Skåne 2017; 

Tillväxtverket 2020). Staden är beroende av det som finns på landsbygden och 

landsbygden är beroende av det som finns i staden. Samspelet mellan stad och land är 

nödvändigt för att utvecklingen av samhället ska vara hållbar (Tillväxtverket 2020). I 
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rapporten Allt om landet - en sammanfattning, menar Jordbruksverket (2013:23) att en 

levande landsbygd skapar förutsättningar för en hållbar stad. För att landsbygden ska vara 

levande krävs hushållning med naturens resurser samt att produktion och förädling av 

råvarorna är hållbar. Vid hushållning och bevarande av naturresurser kan även 

landsbygdens natur- och kulturvärden nyttjas för annat än produktion (Jordbruksverket 

2013:23). Således kan landsbygden ses som dels ett produktionsrum med uppdrag om att 

förse samhället med livsmedel, vatten, råvaror och förnybar energi och dels som ett 

rekreationsutrymme där människor kan spendera sin fritid och njuta av naturen (Svensson 

2005; Jordbruksverket 2013:23). Stadens roll i sammanhanget är istället många gånger 

att representera det fysiska rummet där utveckling tar plats och drivs framåt (Akgun et al. 

2015; Björling & Fredriksson 2018). Många av samhällets väsentliga funktioner såsom 

hälso- och sjukvård, handel, arbetsplatser och bostäder återfinns i städerna (Nyström & 

Tonell 2012). Följaktligen kan relationen mellan stad och land beskrivas i termer av 

mänskliga flöden av aktiviteter, däribland flöden av arbetskraft och naturresurser 

(Tillväxtverket 2020).  

 

Relationen mellan stad och land är under förändring (Björling & Fredriksson 2018). 

Gränsen mellan stad och landsbygd förstärks inom vissa delar av Sverige medan den inom 

andra delar suddas ut allt mer (Jordbruksverket 2013:23). Detta beror bland annat på 

strukturella samhällsförändringar som påverkat vårt sätt att leva. Till följd av 

globaliseringen och digitaliseringen har områden som tidigare varit rurala kommit att 

utvecklats till den grad att även de innehar funktioner och service som tidigare endast 

funnits i urbana områden (Björling & Fredriksson 2018). Att gränsen mellan stad och 

land blir allt mer otydlig på vissa platser beror delvis på förändrade rörelsemönster då allt 

fler människor rör sig och spenderar sin tid mellan urbana och rurala miljöer. Ökad 

mobilitet bidrar därmed till att stad och land sammanlänkas på ett annat sätt än tidigare 

och att utbytet av människor, råvaror och resurser i allt större utsträckning sker mellan 

stad och land (Björling & Fredriksson 2018). Detta har resulterat i uppkomsten av en rad 

olika begrepp som används för att beskriva geografiska områden mellan det urbana och 

det rurala. Några av dessa begrepp är rurban, peri-urban och exourban (Qviström 2013). 

Trots detta centraliseras fortfarande merparten investeringar och företag till städerna 

vilket även för människorna dit och som resulterar i att gränsen mellan stad och land 

många gånger består (Busck et al. 2009). 
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2.2.2 Stadsbegreppet och den urbana normen 

Runt om i världen finns det olika definitioner för vad som klassas som stad eller ett urbant 

område. Gemensamt för dessa definitioner är att de ofta baseras på befolkningsmängd, 

befolkningstäthet eller ekonomisk aktivitet (Potter et al. 2008). I Sverige finns det ingen 

formell definition för begreppet stad (Tillväxtanalys 2011). Istället har Sverige valt att 

tillämpa begreppet tätort vilket definieras som ett tättbebyggt område med minst 200 

invånare och ett högsta avstånd på 200 meter mellan bebyggelsen (SCB 2015). I det 

vardagliga språket används ibland flertalet olika begrepp såsom by, stad och storstad för 

att beskriva tättbebyggda områden (Tillväxtanalys 2011). Nyström och Tonell (2012) 

skriver att begreppet stad är svårdefinierat och att det finns många olika sätt att beskriva 

städer och urbana områden på. En stad kan exempelvis beskrivas som en ort med utbud 

av varor och tjänster, som ett politiskt territorium som är administrativt avgränsat genom 

en kommun- eller stadsgräns, som en tätort eller som en funktionell yta (Nyström & 

Tonell 2012). Dessa beskrivningar kan liknas vid OECD:s metoder för att definiera ett 

urbant område. Den administrativa metoden, den fysiska metoden och den funktionella 

metoden. Den administrativa metoden utgår från att staden ses som ett politiskt 

territorium som är administrativt avgränsat genom en kommun- eller stadsgräns. Den 

fysiska metoden baseras på ett områdes fysiska karaktäristiska, det vill säga områdets 

bebyggelsetäthet eller befolkningstäthet. Den funktionella metoden utgår ifrån områdets 

funktioner och det funktionella beteendet hos individer och företag (Tillväxtanalys 2011). 

Begreppet stad kan således användas dels för att beskriva en plats och dels för att beskriva 

en karaktär (Tunström 2009). Eftersom det inte finns någon formell definition för 

begreppet stad, definieras stad i denna studie likt definitionen för tätort och utgår således 

från den fysiska metoden.  

 

En urban norm innebär att staden ses som norm, det vill säga att större städer och dess 

befolkning ses som det normala (Forsberg & Stenbacka 2013; Rönnblom 2014). Städer 

och urbana områden beskrivs som det önskvärda och förknippas med positiva ord såsom 

utveckling, innovation och framgång (Björling & Fredriksson 2018). Detta leder till att 

geografiska områden som inte definieras som urbana ses som det motsatta och som något 

avvikande och problematiskt. Rurala områden och landsbygder beskrivs därför ofta med 

negativt laddade ord såsom problem, underutveckling och nedgång och förknippas med 

avsaknad av urbanitet (Rönnblom 2014). Ibland beskrivs rurala områden med ord eller 
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värden som inte existerar i staden eller förknippas med den (Eriksson 2008). Resultatet 

blir att platser tillskrivs olika värde utifrån en förlegad dikotomi mellan stad och land 

vilket förstärker och reproducerar den urbana normen (Rönnblom 2014). Att staden ses 

som det normativa och som något eftersträvansvärt medför att det urbana blir det man 

utgår ifrån i planeringen (Tunström 2007). Detta gör att rurala områden och landsbygder, 

det motsatta, inte får lika stort fokus som städerna och att utvecklingen i dessa områden 

begränsas, vilket har till följd att det skapas en geografisk obalans mellan städer och 

landsbygder. Detta kan komma att påverka i vilken utsträckning olika geografiska 

områden får ta del av ekonomiska medel och huruvida dessa ekonomiska medel ses som 

investeringar eller bidrag (Rönnblom 2014). En anledning till att urbana områden anses 

attraktiva och önskvärda är på grund av dess struktur. Allt som oftast bygger dessa 

områden på en tät struktur vilket gör att avstånden är korta mellan områdets funktioner 

och att det därför finns en hög tillgänglighet inom området. Detta anses bidra till 

ekonomisk tillväxt då människor och företag får bättre tillgång till arbetsmarknad och 

arbetskraft (Björling 2019).  

 

Ett ord som ofta förekommer vid beskrivning av urbana områden i plandokument är 

stadsmässighet. Enligt Tunström (2009) handlar stadsmässighet för det första om den 

fysiska miljöns utformning och förknippas ofta med den traditionella staden som ideal 

vilket bygger på en tät kvartersstruktur med funktionsintegrering. För det andra handlar 

stadsmässighet om det sociala och på vilket sätt det bidrar till att skapa den stadsmässiga 

atmosfären. Användning av begrepp såsom levande, mångfald och attraktiv anses enligt 

Tunström “... konstruera en stadsmässig atmosfär, då det både refererar till den fysiska 

miljön och till något annat, en stämning eller ett socialt klimat” (Tunström 2009, s.100).  

2.2.3 Landsbygd som begrepp 

Gunnel Forsberg (2005), professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet, skriver att 

införandet av begreppet tätort i Sverige resulterade i stora problem för landsbygden. 

Genom att kartlägga orter efter antal invånare och namnge platser som tätorter blev 

landsbygden ett begrepp för att förklara det motsatta och beskriva resten av landet och 

det som inte passade in (Forsberg 2005; Waldenström & Westholm 2008). Det som 

vanligtvis särskiljer landsbygden från det urbana är den fysiska miljön och de glesa 

strukturerna. Den fysiska miljön handlar om det brukade landskapet, miljön och 
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naturresurserna medan den glesa strukturen handlar om avstånd och tillgänglighet till 

annan mänsklig aktivitet (Waldenström & Westholm 2008). På landsbygden är 

befolkningsunderlaget mindre än i staden vilket medför att kostnader för att upprätthålla 

service och funktioner är större i glesa miljöer än i täta (Waldenström & Westholm 2008). 

Investeringar på landsbygden påverkas därmed av de rumsliga skillnader som finns 

mellan urbana och rurala områden (Gren & Hallin 2016). 

 

År 2008 publicerade Glesbygdsverket en rapport som presenterar olika 

landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder. I rapporten synliggörs de svårigheter 

och problem som finns kring att definiera begreppet och de olika definitionerna har ofta 

tillkommit för att avgränsa geografiska områden i syfte att kunna beskriva eller tillgodose 

behov i olika kontexter (Glesbygdsverket 2008). Att hitta en definition som är lämplig i 

alla sammanhang är därför nästintill omöjlig och i Sverige finns ingen gemensam 

definition för begreppet. Avsaknaden av en gemensam definition kan exempelvis leda till 

problem då länder eller regioner önskar jämföra statistik ur ett landsbygdsperspektiv 

(Tillväxtanalys 2014). Samtidigt hävdar Waldenström och Westholm att “En gemensam 

definition av begreppet landsbygd skulle snarare begränsa synfältet” och syftar på att 

endast en definition av begreppet skulle resultera i en homogen syn av våra landsbygder 

(Waldenström & Westholm 2008, s.4).  

 

I Sverige finns det som nämnt ingen gemensam landsbygdsdefinition utan det finns en 

rad olika definitioner som används i olika sammanhang och av olika personer och 

myndigheter.  Statistiska centralbyråns definition innebär att landsbygd är en hussamling 

med mindre än 200 invånare, vilket innebär att landsbygd definieras som det motsatta till 

tätort (SCB 2015). Enligt Eurostat, Europeiska unionens statistikkontor, är landsbygd de 

geografiska områden som ligger utanför tättbebyggda områden med mer än 5 000 

invånare och en befolkningstäthet större än 300 invånare per km2 (Tillväxtanalys 2014). 

Gemensamt för de flesta definitioner som finns av landsbygd är att de ofta baseras på 

befolkningsmängd, befolkningstäthet och avstånd. Beroende på vilken av dessa 

definitioner som ligger till grund för tolkning förändras antalet människor som bor på 

landsbygden och vilka regioner eller kommuner som klassas som landsbygder (Region 

Skåne 2017). I denna uppsats har jag valt att tillämpa Tillväxtanalys landsbygdsindelning 

vilken redogörs nedan.  
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På uppdrag av regeringen publicerades år 2014 rapporten Bättre statistik för en bättre 

regional- och landsbygdspolitik av Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser. Rapporten presenterar möjliga förbättringar kring statistik på 

regional nivå samt förslag till en ny landsbygdsindelning. Ett av de presenterade förslagen 

innebär att statliga myndigheter såsom Jordbruksverket och SCB tar till sig 

landsbygdsindelningen och arbetar utifrån denna vid beskrivning av kommuner i ett 

landsbygdsperspektiv (Tillväxtanalys 2014). Utifrån rapportens förslag till en ny 

landsbygdsindelning har Jordbruksverket (2019) tillämpat indelningen men valt att 

namnge kategorierna med andra ord. Eftersom dessa namnval är mer korta och koncisa 

är det dessa som kommer att användas i denna studie.  

 

Landsbygdsindelningen har en hierarkisk struktur och baseras på sex kategorier; mycket 

glesa landsbygdskommuner, glesa landsbygdskommuner, tätortsnära 

landsbygdskommuner, glesa blandade kommuner, täta blandade kommuner och 

storstadskommuner (Jordbruksverket 2019). Kategorierna baseras på befolkningstäthet 

och tillgänglighet. I detta fall innebär tillgänglighet närhet till städer och mäts genom den 

genomsnittliga resvägen till en ort eller stad (Tillväxtanalys 2014). 

 

Mycket glesa landsbygdskommuner  

Kommuner med hela befolkningen i rurala eller glest befolkade områden och med en 

genomsnittlig restid på mer än 90 minuter till närmaste ort med minst 50 000 invånare. 

 

Glesa landsbygdskommuner 

Kommuner med minst 50 procent av befolkningen i rurala eller glest befolkade områden. 

Mindre än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters restid till närmaste ort med 

minst 50 000 invånare.  

 

Tätortsnära landsbygdskommuner 

Kommuner med minst 50 procent av befolkningen i rurala eller glest befolkade områden. 

Minst 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters restid till närmaste ort med 

minst 50 000 invånare.  
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Glesa blandade kommuner 

Kommuner med mindre än 50 procent av befolkningen i rurala eller glest befolkade 

områden. Mindre än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters restid till 

närmaste ort med minst 50 000 invånare.  

 

Täta blandade kommuner 

Kommuner med mindre än 50 procent av befolkningen i rurala eller glest befolkade 

områden. Minst hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters restid till närmaste 

ort med minst 50 000 invånare.  

 

Storstadskommuner 

Kommuner med mindre än 20 procent av befolkningen i rurala eller glest befolkade 

områden. Kommunen ska tillsammans med angränsande kommuner uppnå en samlad 

folkmängd på minst 500 000 invånare (Tillväxtanalys 2014). 

 

Figur 2.1: Kommunindelning utifrån Tillväxtanalys landsbygdsindelning. Bild av forskaren, inspirerad av 

Jordbruksverket (2019), baserad på information från Tillväxtanalys rapport Bättre statistik för en bättre 

regional- och landsbygdspolitik (2014).  

 

Figur 2.1 illustrerar hur stad och land kan delas in och kategoriseras utifrån Tillväxtanalys 

landsbygdsindelning. Enligt Tillväxtanalys landsbygdsindelning delas Simrishamns 

kommun in i kategorin glesa landsbygdskommuner medan Helsingborgs kommun delas 
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in i kategorin täta blandade kommuner. Region Skåne har valt att tillämpa denna 

definition då de anser att de kriterier som Tillväxtanalys landsbygdsindelning utgår från 

är relevanta för de förutsättningar som finns i Skåne (Region Skåne 2017). I kartan nedan 

(se Fig. 2.2) illustreras landsbygdsindelningen oberoende av kommungränser. Kartan 

visar att Helsingborgs kommuns landsbygd är stadsnära medan Simrishamns kommun 

har både stadsnära landsbygd och landsbygd. Tabell 2.1 definierar begreppen stad, 

stadsnära landsbygd, landsbygd och glesbygd.  

 

Figur 2.2: Karta över Skåne med indelningar av stad, stadsnära landsbygd, landsbygd och glesbygd 

(Region Skåne 2017).  

 

Tabell 2.1: Definitioner av stad, stadsnära landsbygd, landsbygd och glesbygd (Region Skåne 2017).  

Definitioner  

Stad Fler än 3 000 invånare 

Stadsnära landsbygd 15 minuters bilresa till stad 

Landsbygd 15 - 45 minuters bilresa till stad 

Glesbygd Mer än 45 minuters bilresa till stad (i Skåne innebär 

detta endast öarna Ven och Ivö) 
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2.2.4 Platsbegreppet 

Plats är ett multidisciplinärt begrepp som används såväl i det kulturgeografiska 

studieområdet som inom humaniora, psykologi och filosofi. Detta medför att 

uppfattningarna om begreppets syfte och användning skiljer sig åt. Inom geografin och i 

det vardagliga språket används begreppet främst för att hänvisa till ett geografiskt område 

med ett definierat läge. En plats kan således vara en stad men det kan likväl vara en bostad 

eller en park (Gren & Hallin 2016). Detta innebär att platser har ett läge men även att en 

plats genom sitt läge förhåller sig till andra platser och att de är sammanlänkade genom 

rumslig interaktion (Relph 1976). Geografiska områden och platser är unika på så vis att 

de skiljer sig från omgivningen och andra platser. Enligt Gren och Hallin (2016) kan 

platser skilja sig från sin omgivning utifrån tre olika aspekter. Utifrån Gren och Hallins 

information har jag tolkat innebörden av dessa aspekter samt namngivit dem.  

 

Platsens gränser 

Denna aspekt handlar om att platser skiljer sig åt på ett kvalitativt sätt. Antingen genom 

en fysisk avgränsning i landskapet eller genom en mental avgränsning hos människan 

som uppfattar platsen.  

 

Platsens unika särdrag 

Denna aspekt handlar om att platser skiljer sig åt genom deras unika särdrag. De unika 

särdragen kan dels vara materiella och innefatta bland annat byggnader och naturen och 

dels kan de vara kulturella. Det unika som särskiljer platsen från andra kan uppfattas av 

flera människor såväl som av bara en individ.  

 

Platsens funktion 

Denna aspekt handlar om att platser skiljer sig åt genom dess funktion, det vill säga hur 

platsen används samt av vem platsen kan och får användas av (Gren & Hallin 2016). 

 

Vid djupare granskning av begreppet visar det sig att platsbegreppet innefattar mycket 

mer än lokalisering. Platsbegreppet handlar även om ett sätt att förstå världen på utifrån 

människors föreställningar om plats (Cresswell 2013). Yi-Fu Tuan (1991) har forskat 

inom ämnet och menar att platser skapas och upprätthålls av människor och språket de 

brukar. En plats är således resultatet av historiska och sociala processer och ges mening 
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över tid genom små och stora händelser (Tuan 1991). Människan har således en viktig 

roll i formandet av geografiska områden eftersom språket påverkar uppfattningen och 

skapandet av plats (Gren & Hallin 2016; Tuan 1991). Detta betyder att platser kan 

förändras över tid både beträffande det fysiska men även kopplat till människors attityd 

och uppfattning om platsen.  

 

“Place incarnates the experiences and aspirations of a people. Place is not only 

a fact to be explained in the broader frame of space, but it is also a reality to be 

clarified and understood from the perspectives of the people who have given it 

meaning” (Tuan 1979, s.387).  

 

Som tidigare nämnt är plats ett brett begrepp och det finns olika tolkningar och sätt att 

använda det på. På grund av studiens begränsade tid avgränsas platsbegreppet till det som 

presenterats i detta kapitel. Platsbegreppet i denna studie baseras således på en relationell 

rumsuppfattning det vill säga att platser är relaterade till varandra och sin omgivning. 

Plats är även sammankopplat med människan och konstrueras av uppfattningar och 

föreställningar om platser (Gren & Hallin 2016).  

2.2.5 Diskurs 

Begreppet diskurs kan definieras på flertalet olika sätt men vanligast är att beskriva det 

som “... ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.10). En diskurs innebär således att sättet språk används på, både i text och tal, 

påverkar och formar hur människor uppfattar och definierar olika företeelser och fenomen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000; Fairclough 2014). Diskurser skapas av människor 

och språket de använder men formas av sociala strukturer i samhället. Det är därför viktigt 

att se till sammanhanget för att förstå bakgrunden till den diskurs som uppstår (Fairclough 

et al. 2006). Det kan finnas flertalet diskurser som används för att beskriva samma 

företeelse eller fenomen och en diskurs definieras ofta utifrån dess relation till andra 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Bergström & Boréus 2012). Detta innebär 

exempelvis att diskursen om staden som norm påverkar hur landsbygdsdiskursen 

definieras.  
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Platser definieras utifrån de diskurser som råder och värderas således utifrån händelser 

och berättelser som förknippas med platsen, den historiska kontexten samt vilken relation 

människorna har till platsen i fråga. Dessutom kan andra människors uppfattning och 

relation till en plats påverka hur en själv ser på platsen (Ramberg 2005). Yi-Fu Tuan 

(1991) hävdar att språket, i text och tal, “... has its own unique powers of transforming 

reality” (Tuan 1991, s.690).  

 

Maktbegreppet förekommer ofta i relation till diskurs och diskursorienterade analyser och 

har enligt Foucault stor betydelse för förståelsen av hur diskurser formas och förändras 

(Gren & Hallin 2016). På grund av studiens begränsade omfattning och studiens fokus på 

den fysiska planeringen kommer inte maktbegreppet att studeras i denna studie.  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt och de metoder som använts för 

datainsamling och analys av det empiriska materialet. Vidare ger kapitlet inblick i de val 

som tagits och varför samt vilka begränsningar som finns.  

3.1 Fallstudie 

Denna studie har utformats som en kvalitativ fallstudie vilket lämpar sig väl för mindre 

forskningsprojekt såsom en kandidatuppsats då tidsramen är begränsad. Genom att 

genomföra en fallstudie ges möjligheten att studera ett specifikt fall med förhoppning om 

att kunna belysa ett generellt fenomen (Denscombe 2018). Studien avgränsas till att 

studera två skånska kommuner, Simrishamns kommun och Helsingborgs kommun. 

Urvalet av kommuner grundas i deras olikheter och baseras främst på deras geografiska 

läge och befolkningsmängd samt att de skiljer sig åt utifrån Tillväxtanalys 

landsbygdsindelning. Simrishamns kommun representerar en landsbygdskommun med 

mindre tätorter och byar medan Helsingborgs kommun representerar en kommun med en 

större stad, större tätorter och stadsnära landsbygd.  

 

Att använda en kvalitativ fallstudie lämpar sig för forskningsfrågor som rör hur och 

möjliggör djupare förståelse och förklaring av studiens tema (Yin 2007). Att studera två 

kommuner, Simrishamns- och Helsingborgs kommun kan ge mer detaljerad information 

än om studien skulle behandla flertalet kommuner. Genom att studera kommunernas 

översiktsplaner kan studiens tema studeras mer specifikt och möjliggöra 

uppmärksammande av generella företeelser (Denscombe 2018). En svårighet med 

fallstudier är huruvida det går att generalisera resultatet i studien eller inte (Denscombe 

2018). Syftet med denna uppsats är inte att dra breda och generella slutsatser, utan 

genomförs för att uppmärksamma och öka förståelsen för hur formuleringar och 

beskrivningar i kommunala plandokument bidrar till att konstruera och reproducera 

normer och föreställningar om stad och landsbygd samt hur detta kan påverka den fysiska 

planeringen. Studiens resultat kan således inte generaliseras på övriga kommuner i vare 

sig Skåne eller Sverige, utan utgör exempel på hur normer och föreställningar kan komma 

till uttryck i kommunal fysisk planering.   
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3.2 Datainsamling 

För att besvara studiens frågeställningar har en metodkombination använts, dels 

dokumentanalys av kommunala plandokument och dels semistrukturerade intervjuer med 

tjänstemän från studiens kommuner. Att använda flera metoder anses lämpligt i en 

fallstudie och har flera fördelar. En av fördelarna är att en av metoderna kan användas för 

att generera information som kan ligga till grund för den andra metoden (Denscombe 

2018). I denna studie användes data från den första metoden, dokumentanalysen, för att 

formulera frågorna till den andra metoden, de semistrukturerade intervjuerna. Ytterligare 

en fördel med metodkombination är att insamlad data kan användas för att komplettera 

och ge djupare förståelse för det som studeras (Denscombe 2018). Dokumentanalysen i 

studien fördjupas genom genomförda intervjuer och bidrar till en djupare förståelse för 

hur formuleringar i plandokument påverkar den fysiska planeringen.  

3.2.1 Dokumentanalys 

I studien genomfördes en dokumentanalys för att kartlägga hur stad respektive landsbygd 

representeras och framställs i kommunala plandokument. Detta gjordes för att undersöka 

och synliggöra på vilka sätt en urban norm kommer till uttryck i kommunernas 

översiktsplanering. Dokumentanalysen genomfördes på två kommunala plandokument 

från fallstudiens kommuner. Dessa två kommunala plandokument var; Simrishamns 

kommuns översiktsplan och samrådshandlingen till Helsingborgs kommuns nya 

översiktsplan.  

 

Tabell 3.1: Valda plandokument samt förklaring.  

Plandokument  Förklaring 

Framtiden - Översiktsplan för 

Simrishamns kommun 

Antogs av kommunfullmäktige den 30 

november 2015 och vann laga kraft den 15 

mars 2017. 

ÖP2021 - Översiktsplan för 

Helsingborgs stad  

Samrådshandling. Ute på samråd mellan den 13 

januari och 15 mars 2020. 

 

Kommunernas översiktsplaner är olika aktuella på så vis att Helsingborgs översiktsplan 

är framtagen under föregående år och utgör ett förslag till ny översiktsplan. Då 

översiktsplanen är en samrådshandling kan förslaget komma att justeras efter att denna 
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studie genomförts. Dokumentanalysen på Helsingborgs översiktsplan baseras därför på 

den samrådshandling som funnits tillgänglig via kommunens hemsida. Simrishamns 

översiktsplan antogs under 2015 vilket innebär att deras översiktsplan inte är lika aktuell. 

Dock är det kommunens uppgift att se till att kommunen har en aktuell översiktsplan 

genom att antingen upprätta en ny översiktsplan eller arbeta fram tematiska tillägg eller 

fördjupningar kring delområden i planen (Mattsson & Hagander 2020). Därav anses 

översiktsplanen vara aktuell för det som studeras.  

 

För att kartlägga hur stad respektive landsbygd representeras och framställs i 

översiktsplanerna avgränsades analysen till två begrepp. Begreppen som avgränsade 

analysen (inkl. grammatiska förändringar av orden) var; stad och landsbygd. Begreppen 

gjorde det möjligt att urskilja och kartlägga på vilket sätt begreppen används, i vilken 

kontext och hur de definieras i relation till fysisk planering. Vid genomförandet av 

dokumentanalysen användes sökfunktionen för att identifiera stad och landsbygd i 

plandokumenten. Därefter kopierades de stycken där begreppen förekom för att sedan 

klistras in i ett arbetsdokument för respektive begrepp och kommun. Detta gjordes för att 

urskilja i vilka sammanhang stad och landsbygd används och på vilket sätt.  

 

Tabell 3.2: Översikt av arbetsdokument från studiens dokumentanalys. 

Arbetsdokument Kommun Begrepp 

Arbetsdokument 1 Simrishamns kommun Stad 

Arbetsdokument 2 Simrishamns kommun Landsbygd 

Arbetsdokument 3 Helsingborgs kommun Stad 

Arbetsdokument 4 Helsingborgs kommun Landsbygd 

 

3.2.2 Intervjuer 

I studien genomfördes två semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från Simrishamns 

kommun och Helsingborgs kommun. Semistrukturerade intervjuer innebar i denna studie 

att forskaren utformade en intervjuguide (se bilaga A & B) med frågor och teman som 

skulle behandlas under intervjun. Detta tillvägagångssätt säkerställer att samtalet förs 

kring de teman som diskuteras men möjliggör samtidigt för forskaren att frångå 
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intervjuguiden och ställa kompletterande frågor, vilket också gjordes i båda intervjuerna. 

Denna intervjuform möjliggör ett friare samtal vilket ger informanten möjlighet att 

utveckla svaren och redogöra för sina synpunkter (Denscombe 2018). I denna studie anses 

semistrukturerade intervjuer särskilt fördelaktigt då informanten ges utrymme att delge 

information som inte finns med i de kommunala plandokumenten samt att informanten 

ges möjlighet att föra diskussion kring de begrepp som används. Frågorna i 

intervjuguiden formulerades efter att ha studerat tidigare forskning och relevanta 

dokument kring ämnet samt baseras delvis på data som framkommit av 

dokumentanalysen. De tema som identifierades och som frågorna utformades kring var; 

landsbygden, staden samt urban norm och relationen mellan stad och land.  

 

Urvalet för de semistrukturerade intervjuerna utgår ifrån ett explorativt urval med 

förhoppning om att erhålla intressant information kring studiens ämne. I studien 

genomfördes som nämnt två semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från studiens 

valda kommuner.  

 

Tabell 3.3: Informanternas funktion samt datum och varaktighet. 

Informant Funktion Datum och varaktighet 

Informant 1 Planeringsenheten, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Simrishamns kommun 

2021-05-04, ca 60 min 

 

Informant 2 Översiktsplanenheten, 

Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Helsingborgs kommun 

2021-05-05, ca 45 min 

 

Tjänstemännen valdes genom ett subjektivt urval vilket baseras på deras kunskap och 

erfarenhet kring fysisk planering i respektive kommun. Tjänstemännen kontaktades via 

mejl där förfrågan om deltagande i intervju framfördes. På grund av rådande restriktioner 

till följd av Covid-19, genomfördes intervjuerna digitalt via kommunikationsplattformen 

Microsoft Teams. Förutom att eventuella tekniska problem kan uppstå kan det ibland vara 

svårt att uppfatta och lägga märke till kroppsspråk, men för denna studie anses detta inte 

ha någon betydelse då studien snarare studerar språkets betydelse. Det positiva med 

digitala intervjuer är att det trots restriktioner går att genomföra intervjuer och öka 

insikten i ämnet (Denscombe 2018). De två semistrukturerade intervjuerna genomfördes 
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vid två separata tillfällen under samma vecka. Intervjuerna inleddes med en kort 

presentation av studiens syfte samt upplägg och instruktioner för samtalet och följdes av 

den huvudsakliga intervjun. Samtliga intervjuer spelades in efter informerat samtycke och 

tillåtelse av informanterna. Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet.  

 

Att använda intervjuer som metod för datainsamling kan innebära vissa negativa aspekter. 

För det första handlar det om forskarens roll. Forskaren är en del av datainsamlingen 

genom att denne har utformat intervjuns frågor och kan på så sätt styra intervjun och det 

material som samlas in (Denscombe 2018). För att minimera detta har forskaren i största 

möjliga mån försökt formulera öppna frågor, intagit en objektiv roll samt varit 

uppmärksam och ställt följdfrågor på den information som informanten delat med sig av 

under intervjun. En annan svårighet vid intervjuer handlar om intervjuareffekten. 

Intervjuareffekten innebär att den intervjuades svar kan variera beroende på faktorer som 

rör forskarens identitet som exempelvis ålder, kön och etniskt ursprung. Detta anses 

främst ha betydelse vid mer personliga frågor och eftersom denna studie inte behandlar 

några frågor av sådan karaktär anses intervjuareffekten vara mycket låg. Dessutom menar 

Denscombe (2018) att digitala intervjuer kan minimera risken för detta problem. 

Beroende på vem som blir intervjuad kan informationen och dess validitet ifrågasättas, 

det vill säga huruvida den intervjuade talar sanning eller inte (Denscombe 2018). 

Eftersom urvalet av intervjupersoner baseras på deras expertis och kunskap i ämnet 

bedöms validiteten av insamlad data som hög. Dessutom kan insamlad data i stor 

utsträckning kontrolleras via den information som finns tillgänglig i skriftliga dokument 

och kommunala planer.  

3.3 Dataanalys 

Genom bearbetning av insamlad data har analysen till avsikt att tolka den kvalitativa data 

som studerats. Syftet med tolkningen är att bidra med kunskap och förståelse snarare än 

att bidra med en generell sanning. Analys av insamlad data ligger sedan till grund för 

analys av resultatet.  

3.3.1 Diskursanalys 

Diskursanalys kan användas dels som teori och dels som metod för dataanalys (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). I den här studien användes en kvalitativ diskursanalys som 
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analysmetod för att hantera insamlad data från studiens dokumentanalys och 

semistrukturerade intervjuer. Till skillnad från andra kvalitativa analyser används 

diskursanalys dels för att analysera språk och text som finns i data och dels för att 

analysera språk och text som inte finns i data. Genom att analysera det som finns samt 

identifiera det som är frånvarande i språket eller texten kan forskaren redogöra för hur en 

viss diskurs kommer till uttryck (Denscombe 2018). Diskursanalys används i studien för 

att kartlägga hur begrepp och formuleringar kring stad och landsbygd framställs genom 

språk och text. Genom att analysera hur stad och landsbygd beskrivs och definieras går 

det att kartlägga en diskurs och förstå den bakomliggande betydelsen av innehållet.  

 

Bearbetning och analys av insamlad data gjordes genom att studera och analysera 

sammanställda arbetsdokument och transkriberingar. Detta gjordes för att tolka vilka 

begrepp eller formuleringar som används i samband med beskrivningar av stad respektive 

landsbygd. Efter att ha studerat insamlad data i sin helhet har särskilda stycken och citat 

valts ut för att exemplifiera och belysa på vilka sätt en urban norm kommer till uttryck i 

kommunernas översiktsplanering samt för att uppmärksamma skillnader i den fysiska 

planeringen.  

 

Vid utförandet av diskursanalys är det svårt att frångå forskarens subjektiva perspektiv, 

detta gör att det är svårt att utföra en neutral och objektiv analys. Exempelvis spelar det 

roll vad forskaren har för bakgrund och tidigare erfarenheter. Detta är en av nackdelarna 

med diskursanalys vilket således även gör det svårt att verifiera analysens resultat då det 

till stor del bygger på forskarens egen tolkning (Denscombe 2018). För att minimera detta 

intar forskaren en så objektiv och neutral roll som möjligt. Det kan därmed finnas 

alternativa tolkningar och slutsatser av studiens insamlade data beroende på vem som gör 

tolkningen. 

3.4 Etiska överväganden 

För deltagande i studiens semistrukturerade intervjuer krävdes informerat samtycke från 

informanterna. Detta innebar att informanterna fick fullständig information och hade 

förstått studiens syfte. Det var även frivilligt att medverka i studien och möjligheten fanns 

att när som helst avbryta sin medverkan utan att behöva förklara orsak till detta 

(Vetenskapsrådet 2017). 
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Inga frågor som anses vara etiskt känsliga har ställts och vidare har inga personliga 

uppgifter inhämtats från informanterna. All insamlad data behandlas med anonymitet 

samt förvaras och arkiveras i en mapp till vilken endast forskaren har åtkomst till. Detta 

för att säkerställa att ingen utomstående får tillgång till insamlad data utan forskarens 

godkännande. Den information som informanterna lämnat får endast användas till 

forskning kopplad till denna studie.  
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet av studiens diskursanalys vilken har genomförts på 

insamlad data från studiens dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer i syfte att 

besvara studiens frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån följande två tema; 

Framställningen av stad och landsbygd och Den fysiska planeringen i staden och på 

landsbygden. För att exemplifiera och konkretisera hur en urban norm synliggörs i 

kommunernas översiktsplanering kommer ett antal stycken och citat att redovisas.  

4.1 Framställningen av stad och landsbygd 

4.1.1 Stad 

Stadsbegreppet används för att beskriva och definiera urbana områden men det är inte 

alltid så tydligt vad som avses med begreppet och det finns flera olika sätt att använda det 

på (Nyström & Tonell 2012). I Simrishamns översiktsplan (2015) finns det ingen tydlig 

definition av stadsbegreppet och det framgår inte vad kommunen avser med 

användningen. Dock används begreppet i sammanhang då kommunen beskriver den 

största tätorten, Simrishamn (Simrishamns kommun 2015). Helsingborgs kommun 

(2019) har definierat begreppet och använder i sin översiktsplan begreppet stad då de 

syftar på hela kommunens administrativa område. Då Helsingborgs kommun (2019) 

syftar på staden Helsingborg används istället begreppet centralort. Följande citat 

exemplifierar hur begreppet stad används i översiktsplanen vid beskrivning av 

kommunens vision för år 2035. 

 

“Visionen synliggör att i den skapande staden finns möjligheter för de som vill 

skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I den pulserande staden möts vi, 

det finns trygga stadsrum och alla delar av staden lever. I den gemensamma 

staden finns lika möjligheter för alla människor och invånarna har inflytande över 

stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar 

tillväxt och hållbart byggande. Den globala staden är navet i norra 

Öresundsregionen som är sammankopplad med omvärlden. Det finns smart 

infrastruktur och kollektivtrafiken är en förebild. I den balanserade staden har vi 
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insikt om samspelet mellan människa och natur och vi tar ansvar för hur vi 

använder våra naturresurser” (Helsingborgs stad 2019, s.11) 

 

Att använda stadsbegreppet för att beskriva hela kommunen medför att begreppet 

förekommer betydligt fler gånger i plandokumentet och ges på så vis mer utrymme i 

texten. Eftersom begreppet synliggörs mer tyder det på att staden och det urbana får större 

fokus och att en urban norm kommer till uttryck. Detta kan leda till att landsbygden ges 

mindre uppmärksamhet i planeringen och att platsens utveckling påverkas och i värsta 

fall försummas (Rönnblom 2014). På vilket sätt stadsbegreppet används språkligt i texten 

kan dessutom påverka läsarens uppfattning om platserna och på så sätt bidra till formandet 

av rådande diskurser (Ramberg 2005).  

 

Vid beskrivning av urbana områden i de studerade plandokumenten förekommer ofta 

stadsbegreppet tillsammans med andra ord, exempelvis attraktiv, hållbar och levande men 

även ord såsom viktig, balanserad och tillgänglig. Ett av dessa ord är attraktiv, vilket är 

ett vanligt förekommande ord i beskrivningar av urbana områden. Ordet attraktiv är 

synonymt med eftertraktad, lockande och tilldragande vilket är positivt laddade ord. Att 

använda attribut med tydlig positiv laddning tillsammans med stadsbegreppet pekar på 

att det finns en urban norm (Björling & Fredriksson 2018; Rönnblom 2014). Följande 

citat exemplifierar hur stadsbegreppet används tillsammans med ordet attraktiv;  

 

“Vi skapar trygga, säkra gaturum och attraktiva stadsmiljöer genom att ha en 

god gestaltning av våra allmänna platser” (Helsingborgs stad 2019, s.18).  

 

“Stadens entréer ska stärkas och gestaltas så att de blir tydliga och attraktiva” 

(Simrishamns kommun 2015, s.251). 

 

Ett annat ord som används tillsammans med begreppet stad är levande, vilket likaså 

betraktas som ett positivt laddat ord, vars motsats är död och livlös som snarare har en 

tydlig negativ laddning.  

 

“Här finns en levande stadskärna, för dem som vill bo i en mindre stad” 

(Simrishamns kommun 2015, s.1). 

 



 

32 

“Genom att medvetet lokalisera och skapa ett brett utbud av aktiviteter kan vi öka 

människors livskvalitet och skapa attraktiva levande miljöer i stadsdelar och 

tätorter” (Helsingborgs stad 2019, s.50). 

 

Begreppet stad kan användas dels för att beskriva en plats och dels för att beskriva dess 

karaktär och i de studerade plandokumenten används bådadera (Tunström 2009; 

Simrishamns kommun 2015; Helsingborgs stad 2019). Vid genomförandet av de 

semistrukturerade intervjuerna tillfrågades informanterna om vilka begrepp de associerar 

med begreppet stad. Orden de kom att tänka på var; liv, rörelse, trafik, tätare och högre 

bebyggelse, fler arbetstillfällen och mer service samt strukturerade grönområden 

(Informant 1; Informant 2). När det handlar om att beskriva stadens karaktär används 

stadsbegreppet tillsammans med ord som används för att förklara och beskriva vilken roll 

eller funktion staden fyller. I plandokumenten används begrepp såsom mötesplats, 

service, kommunikationer, bostäder, arbetsplatser och näringsliv för att skildra stadens 

funktioner. Användningen av dessa begrepp tyder på att staden ses som en funktionell yta 

(Tillväxtanalys 2011).  

 

“Kvarter och byggnader i stadsnoder ska vara flexibla inför framtida behov samt 

förberedda för att service, andra funktioner eller mötesplatser kan utvecklas 

successivt, främst i bottenvåningar” (Helsingborgs stad 2019, s.47). 

 

“Centralortens målpunkter och stråk ska utvecklas och förbättras för att inbjuda 

till mötesplatser och rörelse till fots och cykel” (Simrishamns kommun 2015, 

s.235).  

 

I de studerade plandokumenten används begreppen stadskänsla och stadsmässig, vilket 

framförallt görs kopplat till täthet, bebyggelsens utformning och områdets karaktär. 

Simrishamns kommun (2015) använder båda begreppen och i översiktsplanen står det att 

kommunen vill uppnå mer stadskänsla i centralorten Simrishamn. Då Informant 1 ombads 

berätta mer kring detta förklarade hen att det förekommit diskussioner i organisationen 

om begreppet stadskänsla där det funnits motsatta åsikter kring dess innebörd. En del 

personer ska ha associerat begreppet med stadens, enligt dem, negativa sidor som 

exempelvis stress och buller, vilket inte ansågs eftersträvansvärt i kommunen. Informant 

1 hävdar istället att begreppet syftar till att kommunen önskar att centralorten fortsätter 
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utvecklas och således blir en ännu tydligare plats för mänskliga möten och som erbjuder 

en större tillgång på service och arbetsplatser. Genom detta blir det tydligt att begreppet 

stad förknippas med ordet utveckling och att stadskänsla ses som något önskvärt då det 

associeras med att en plats utvecklas och förbättras.  

 

“Jag tror absolut inte att man menar att vi ska bygga stora höghus eller att vi ska 

bygga en stad med moderna material eller sådana saker, utan jag tror snarare att 

det handlar om att man helt enkelt vill ta vara på de positiva aspekterna som finns 

i en stad och att man vill kunna erbjuda både och på något sätt. Vi har ju så 

otroligt mycket att erbjuda när det gäller landsbygd och natur och kultur och 

genom att ge staden en lite mer stoltare ställning och ännu mer värden så kan det 

även lyfta hela kommunen” (Informant 1). 

 

Vidare används begreppet stadsmässig i Simrishamns översiktsplan (2015) och 

kommunen framhåller i plandokumentet att de önskar stärka stadsmässigheten vilket ger 

uttryck för att detta är något värdefullt som bör förstärkas ytterligare. Begreppen 

stadskänsla och stadsmässig indikerar att det föreligger en urban norm och skulle kunna 

tolkas som att idealet om den traditionella staden är utgångspunkt i kommunernas fysiska 

planering. Detta skulle kunna medföra att andra geografiska områden som inte anses vara 

eller kunna bli stadsmässiga inkluderas på samma sätt i den fysiska planering (Tunström 

2009). Att använda begrepp såsom stadskänsla och stadsmässig tyder således på 

reproduktion av diskursen om att staden är det normala, vilket kan anses vara en 

bidragande faktor till att dikotomin mellan stad och land består (Rönnblom 2014). 

Användning av begreppet stadsmässig görs främst då kommunen beskriver hur ett område 

ska förvaltas och utvecklas. Stadsmässig förekommer och förknippas framförallt med 

förtätning vilket stämmer väl överens med Tunströms (2009) tankar om begreppets 

innebörd kopplat till den fysiska miljöns gestaltning. 

  

“Stadsmässigheten kan stärkas genom förtätning av bebyggelsen och upprustning 

av den offentliga miljön” (Simrishamns kommun 2015, s.239).  

 

Förtätning har sedan länge varit en del av det traditionella stadsbyggnadsidealet och ses 

många gånger som en självklarhet i samhällsplanering (Tunström 2009). Anledningen till 

att staden och stadsmässighet får så stort fokus i kommunens planering tror Informant 2 
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beror på hög grad av mänsklig aktivitet och koncentration i kommunens urbana områden. 

I översiktsplanerna lyfts begreppet huvudsakligen som något positivt men ibland även 

som något negativt som man vill undvika i de mindre orterna. Enligt Helsingborgs 

översiktsplan är det platsens unika förutsättningar som avgör ett områdes fysiska 

gestaltning (Helsingborgs stad 2019). Citaten nedan exemplifierar dels när 

stadsmässighet och förtätning anses positivt dels när det anses negativt. 

 

“En tätare stad eller stadsbygd ger möjlighet för fler människor att ha nära till 

kollektivtrafik, service och grönytor. Därmed kan vi minimera vår användning av 

jordbruksmark och påverkan på landsbygdens natur- och kulturmiljöer” 

(Helsingborgs stad 2019, s.14).  

 

“För att bevara siktlinjer mot landskapet bör bebyggelsen vara låg, även gles 

småhusbebyggelse är därför lämplig. I östra Bårslöv bör vi undvika att utveckla 

stadsmässig bebyggelse (Helsingborgs stad 2019, s.101).  

4.1.2 Landsbygd 

Precis som stadsbegreppet är begreppet landsbygd svårdefinierat, vilket även framhålls 

under den semistrukturerade intervjun med Informant 1, som påpekar att definitionen av 

landsbygd troligtvis beror på en persons egen uppfattning och bakgrund men “... att det 

enklaste är väl att säga att allt som inte är stad är landsbygd på ett sätt” (Informant 1). Att 

beskriva landsbygden utifrån det som inte är stad tyder på att det finns en urban norm som 

i detta fall innebär att landsbygden används för att definiera de geografiska områden som 

inte passar in under stadsdefinitionen (Forsberg 2005; Waldenström & Westholm 2008). 

Vidare poängterar Informant 1 att vad som definieras som stad respektive landsbygd 

handlar om koncentration av människor och enligt de definitioner som finns i Sverige 

handlar avgränsningen och definitionen mångt och mycket om just befolkningstäthet och 

befolkningsmängd (SCB 2015; Tillväxtanalys 2014; Region Skåne 2017).  

 

Då informanterna tillfrågades om vilka ord de associerar med begreppet landsbygd 

svarade de; landsbygdsutveckling, jordbruk, natur, spridd bebyggelse, rekreation och 

engagemang. Informanterna nämnde dessutom att det till viss del innebär utmaningar 

(Informant 1; Informant 2). De utmaningar de berättar om skiljer sig däremot åt och beror 
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troligtvis på kommunernas skilda förutsättningar. Helsingborgs kommun, vars landsbygd 

definieras som stadsnära, ser utmaningar kring det höga bebyggelsetryck som finns i 

stationsorterna och byarna i närheten av dessa. Utmaningen för dem handlar således om 

att värna jordbruksmarken samtidigt som de behöver tillgodose behovet av bostäder i takt 

med att befolkningen ökar (Informant 2). För Simrishamns kommun handlar 

utmaningarna till viss del om det motsatta. Kommunen har inte en lika stark 

befolkningsökning som Helsingborgs kommun vilket medför att det i vissa av de mindre 

byarna saknas befolkningsunderlag för att bibehålla viss service och kommunikation i 

området (Informant 1). Att ordet utmaning nämns i relation till landsbygd kan tyda på en 

urban norm eftersom ordet har en negativ laddning, däremot är det av vikt att studera 

orden och begreppen i den kontext de förekommer (Björling & Fredriksson 2018; 

Fairclough et al. 2006) I detta fall används ordet utmaning dels kopplat till en kommuns 

starka tillväxt och dels kopplat till en kommuns svaga tillväxt. Ordet kan således 

förekomma både vid beskrivningar av landsbygdens positiva utveckling såväl som vid 

förklaring av en utveckling som påverkar landsbygden negativt. Följaktligen betyder det 

inte att det per automatik finns en urban norm när begreppet utmaning nämns i relation 

till landsbygd.  

 

I de studerade plandokumenten används som nämnt ordet levande tillsammans med 

stadsbegreppet och på liknande sätt används det tillsammans med landsbygdsbegreppet. 

När ordet levande används för att beskriva staden tyder det på att en urban norm existerar, 

men eftersom ordet dessutom används tillsammans med begreppet landsbygd pekar det 

på avsaknaden av en urban norm då landsbygden snarare skulle beskrivas som det 

motsatta om en urban norm fanns (Rönnblom 2014).  

 

“På landsbygden prioriterar vi verksamheter som är kopplade till jordbruket och 

verksamheter som stärker en levande och attraktiv landsbygd” (Helsingborgs 

stad 2019, s.51). 

 

“Ett friskt modernt samhälle behöver en levande landsbygd. För att kunna 

erbjuda närproducerad mat, attraktiva boendemiljöer och rekreationsmöjligheter 

m.m” (Simrishamns kommun 2015, s.8). 
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Under de semistrukturerade intervjuerna diskuterades landsbygdens roll. I Simrishamns 

kommun spelar landsbygden en väldigt viktig roll och lyfts fram som kommunens främsta 

tillgång. Informant 1 menar att landsbygden och det varierade kultur- och naturlandskapet 

är en bidragande faktor till ökad inflyttning i kommunen. Att kommunen ser på sin 

landsbygd som något värdefullt tyder på avsaknaden av en urban norm (Björling & 

Fredriksson 2018). Å andra sidan påpekar Informant 1 att en faktor till ökad inflyttning 

kan vara “att man kan få upplevelser som man förknippar med staden i Simrishamn” 

(Informant 1). Detta ger uttryck för att stadens utbud är eftersträvansvärt och att det är 

värdefullt att upplevelser som normalt sätt förknippas med staden även återfinns i en 

landsbygdskommun. Detta synsätt tyder istället på existensen av en urban norm 

(Tunström 2007).  

 

I Helsingborgs kommun framhålls landsbygden snarare som ett komplement till staden 

när det gäller boende och rekreation (Informant 2). Översiktsplanens ställningstaganden 

pekar på att landsbygden ses som en plats för produktion och rekreation och som något 

nödvändigt för att utvecklingen i staden ska vara hållbar (Helsingborgs stad 2019; 

Svensson 2005). Att landsbygden ses som ett komplement kan tolkas som att landsbygden 

behövs för att göra staden fullständig och att den således fyller en viktig funktion 

(Jordbruksverket 2013:23). Det skulle även kunna tolkas som att staden ses som det 

primära, det centrala, och att landsbygden får representera det sekundära och icke 

centrala, det perifera (Tillväxtverket 2020).  

 

När kommunerna skriver om landsbygden i plandokumenten kopplas den många gånger 

till jordbruksmarken (Helsingborgs stad 2019; Simrishamns kommun 2015). Att 

framhäva jordbruksmarken och det brukade landskapet är ett sätt att särskilja det rurala 

från det urbana och på så vis beskriva landsbygden med värden som inte finns i staden 

(Waldenström & Westholm 2008; Eriksson 2008). Den skånska jordbruksmarken anses 

vara mycket värdefull och är således en viktig resurs både för kommunerna men även för 

regionen och Sverige (Helsingborgs stad 2019; Simrishamns kommun 2015). 

Kommunerna är därav återhållsamma gällande ny exploatering av jordbruksmarken och 

informanterna delar uppfattningen om att den bör bevaras i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta medför att ny bebyggelse framförallt koncentreras till redan befintliga 

områden för att möjliggöra för fortsatt landsbygdsutveckling kopplat till de verksamheter 

som är i behov av jordbruksmark (Helsingborgs stad 2019; Simrishamns kommun 2015). 
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I likhet med det som tidigare presenterats tyder detta på att landsbygden anses värdefull 

och att diskursen om staden som norm inte kommer till uttryck. Frågan är dock huruvida 

den anses värdefull för att landsbygden ska få leva eller för att stadens ska kunna fortsätta 

utvecklas. Beroende på vem som gör tolkningen kan svaret vara olika och den urbana 

normen kan existera eller vara frånvarande.  

 

Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna påpekar båda informanterna att 

de värde som ofta förknippas med landsbygden har uppmärksammats betydligt mer till 

följd av Covid-19-pandemin (Informant 1; Informant 2). Citaten nedan exemplifierar 

detta. Vidare gissar Informant 1 att detta kommer att påverka hur människor ser på 

landsbygden och att dess värde och attraktivitet troligtvis kommer att öka och resultera i 

att fler människor vill bosätta sig i geografiska områden som erbjuder dessa kvalitéer. 

Enligt Tuan (1991) kan platser förändras över tid genom processer i samhället som 

påverkar hur människor uppfattar olika platser. Detta kan tolkas på så vis att om 

människors uppfattning om landsbygden förändras kommer även språket de brukar att 

påverkas, vilket i sin tur betyder att landsbygdsdiskursen kan komma att förändras (Tuan 

1991; Winther Jørgensen & Phillips 2000; Fairclough 2014). Eftersom diskurser 

definieras av andra diskurser kan således även diskursen om staden som norm komma att 

förändras (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Bergström & Boréus 2012).  

 

“Landsbygdens kvalitéer tycker jag har uppmärksammats på ett helt annat sätt 

och det tänker jag har med coronapandemin att göra, som jag vill poängtera är 

en fruktansvärd händelse definitivt, det är absolut inget som jag vill förhärliga på 

något sätt, men en effekt är att landsbygdens kvalitéer har fått större utrymme” 

(Informant 1).  

 

“...liksom om jordbruksmarkens värde och också inte bara jordbruksmarken utan 

även naturområden, det ser vi nu under pandemin, hur människan har börjat 

använda rekreationsområden i en helt annan utsträckning än tidigare och att man 

då ökar dem värdenas status kanske. Och ser att det också är en viktig aspekt att 

fylla.” (Informant 2).  
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4.2 Den fysiska planeringen i staden och på landsbygden  

I Helsingborgs översiktsplan (2019) framställs relationen mellan stad och land som 

betydelsefullt och i termer av att det finns ett ömsesidigt beroende och en växelverkan 

mellan platserna, vilket tyder på kunskap om att en hållbar stad kräver en levande 

landsbygd samt att det är av vikt att se vad de olika platserna kan bidra med 

(Jordbruksverket 2013:23). Som tidigare nämnt framhålls landsbygden som komplement 

till staden och Informant 2 menar att till följd av att kommunens landsbygd är stadsnära 

ses inte stad och land som två motsatta eller två skilda landskapstyper. Vidare beskriver 

hen området mellan stad och landsbygd som ett mellanting vilket enligt Qviström (2013) 

skulle kunna benämnas som antingen rurban, peri-urban eller exourban, vilket är ord som 

beskriver landskapet mellan urbana och rurala platser. 

 

“Det ömsesidiga beroendet mellan centralorten och omkringliggande tätorter och 

landsbygden är viktig att uppmärksamma. Orterna kompletterar varandra med 

olika karaktär och utbud av bostäder, arbetsplatser, handel och rekreation och 

fritidsmöjligheter” (Helsingborgs stad 2019, s.14).  

 

I Simrishamns översiktsplan (2015) skriver kommunen att de vill förstärka kontrasterna 

mellan stad och landsbygd. Som svar på frågan om varför kommunen anser att det är 

viktigt att förstärka kontrasterna mellan stad och landsbygd, svarar Informant 1 att 

kommunen är mycket kontrastrik med ett varierat landskap och att det är en utav 

kommunens största tillgångar. Detta tyder på att kommunen värdesätter de kvalitéer som 

finns på landsbygden men också i staden och att de strävar efter att bibehålla det så. Enligt 

Informant 1 kan kontrasterna bevaras och förstärkas genom markanvändning och 

planering av ny bebyggelse. Kommunens bebyggelsestrategi handlar därför till stor del 

om att behålla skillnaderna mellan täthet och gleshet. Av den anledningen tillämpas 

förtätning inom redan befintliga områden för att förstärka och bibehålla kontrasten mellan 

stad och landsbygd samt för att värna jordbruksmarken. Att skilja platserna åt genom den 

fysiska utformningen kan kopplas ihop med Gren och Hallins (2016) aspekt om platsens 

gränser. Genom den fysiska avgränsningen i landskapet särskiljer staden och landsbygden 

ifrån varandra och på så sätt är de unika i sin form.  
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Under den semistrukturerade intervjun påpekas att staden och landsbygden har olika 

kvalitéer och att det är en tillgång som bör tas hänsyn till. Informant 1, från Simrishamns 

kommun, menar att det är viktigt att hitta strategier anpassade för varje orts unika 

förutsättningar och ta hänsyn till de styrkor och eventuella svagheter som finns för att 

platsen ska få möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt. När frågan ställs om huruvida 

planering på landsbygden skiljer sig från planering i staden, menar Informant 1 att det 

inte skiljer sig särskilt mycket och att kommunen i mångt och mycket planerar på samma 

sätt. Däremot finns det vissa skillnader eftersom platserna ser olika ut och har olika 

förutsättningar. Det som styr planeringen handlar således snarare om att göra det bästa av 

det som finns på platsen och se till kommunens bästa vilket resulterar i att planeringen 

ser lite annorlunda ut och likaså resultatet. Vidare menar Informant 1 att det förmodligen 

ser annorlunda ut i en större kommun med en större stad och påpekar att en större stad 

har andra förutsättningar och utmaningar, som exempelvis socioekonomiska problem, 

som kräver andra planeringsstrategier. Informant 1 hävdar följaktligen att skillnaderna 

troligtvis är större mellan en större stad och den omgivande landsbygden i jämförelse med 

en mindre stad. Informant 2, som representerar Helsingborgs kommun, berättar att 

planeringen på landsbygden ser lite annorlunda ut i jämförelse med planering av staden. 

Framförallt beror det på att mark- och vattenområden inte detaljplaneras i samma 

utsträckning på landsbygden som i staden vilket medför att bygglovsansökningar prövas 

direkt mot översiktsplanen vilket också gör att kommunen exempelvis behöver vara mer 

återhållsam gällande ny bebyggelse på landsbygden. Den fysiska planeringen skiljer sig 

på så vis åt och resulterar i att olika frågor hamnar i fokus på olika platser. Likt Informant 

1 betonar Informant 2 vikten av att se till platsens förutsättningar vid planering. Vidare 

menar hen att planering på landsbygden och i staden på sätt och vis skiljer sig åt då 

platserna kräver olika lösningar och strategier, men å andra sidan finns det inga större 

skillnader då kommunen vid varje fall planerar med utgångspunkt i platsens unika 

förutsättningar.  

 

“Vi ska utgå från varje plats unika förutsättningar och nya tillägg ska ha ett eget 

uttryck och bidra till att stärka platsens karaktär. Vi ska se till så att historiska 

strukturer och planeringsideal som bidrar till ortens attraktivitet är synliga i 

ortens stadsbild” (Helsingborgs stad 2019, s.45).  
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5. Slutsats 

I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som framkommit av studiens 

kvalitativa diskursanalys. Avslutningsvis presenteras forskarens egna reflektioner och 

förslag till framtida forskning.  

5.1 Hur representeras och framställs stad respektive 

landsbygd i kommunal fysisk planeringen? 

Av studiens diskursanalys framgår det att begreppen stad och landsbygd kan definieras 

och användas på olika sätt. Både landsbygdsbegreppet och stadsbegreppet framställs 

huvudsakligen i positiva termer och förknippas många gånger med ord som har en tydlig 

positiv laddning. 

 

Staden framställs som en attraktiv plats där det finns gott om mötesplatser, service och 

arbetsmöjligheter. I Helsingborgs översiktsplan framställs staden framförallt som något 

väsentligt för kommunens fortsatta utveckling såväl som för den regionala utvecklingen. 

Detta framgår inte lika tydligt i Simrishamns översiktsplan, utan där ses staden snarare 

som en del av helheten i kommunen.  

 

Landsbygden representerar en plats för produktion och rekreation och framställs många 

gånger i relation till jordbruksmarken. Simrishamns kommun betonar att landsbygden är 

deras främsta tillgång och lyfter det kontrastrika natur- och kulturlandskapet som en 

viktig faktor för att attrahera människor till kommunen. Helsingborgs kommun ser 

snarare landsbygden som ett komplement till staden, exempelvis beträffande bostäder, 

och påpekar att det finns ett stort intresse för att bygga och bosätta sig även i de mindre 

orterna.  

 

Representationerna och framställningarna av stad och landsbygd påverkas av rådande 

diskurser och formas av människan och samhälleliga processer (Tuan 1991; Fairclough 

et al. 2006). Studiens informanter framhåller att pandemin till följd av Covid-19 har 

bidragit till att uppmärksamma och synliggöra landsbygdens värde desto mer och att detta 

kan komma att påverka de föreställningar som finns om stad och landsbygd.  
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5.2 På vilka sätt synliggörs en urban norm i kommunernas 

översiktsplanering? 

Resultatet från studiens kvalitativa diskursanalys tyder på att en urban norm kommer till 

uttryck i den kommunala fysiska planeringen. För det första synliggörs den urbana 

normen i de studerade plandokumenten då stadsbegreppet används tillsammans med 

positivt laddade ord. För det andra kommer den urbana normen till uttryck när begrepp 

som stadskänsla och stadsmässighet används. Begreppen har en tydlig koppling till 

idealet om den traditionella staden och indikerar att staden är det normativa och 

önskvärda. Därutöver kommer en urban norm till uttryck då Helsingborgs kommun 

använder stadsbegreppet i syfte att beskriva och definiera hela kommunens administrativa 

område. Detta resulterar i att begreppet stad får större fokus än om kommunbegreppet 

skulle använts.  

 

Det är däremot inte alltid så tydligt att det förekommer en urban norm i de studerade 

plandokumenten. Det som talar emot existensen är att även landsbygden beskrivs med 

positivt laddade ord såsom värdefull och levande, vilket gör att diskursens genomslag 

minskar. Om landsbygden hade framställts i negativa termer och beskrivits som det 

motsatta till staden hade en urban norm kommit till uttryck tydligare.  

5.3 På vilka sätt skiljer sig den fysiska planeringen på 

landsbygden från planering i staden? 

Med utgångspunkt i den kompletterande information som givits av studiens informanter 

beträffande skillnader i planering av rurala och urbana områden, kan det konstateras att 

det finns skillnader i den fysiska planeringen. Av studiens resultat kan det påvisas att 

kommunerna önskar bevara de skillnader som finns mellan stad och landsbygd eftersom 

detta anses viktigt för att värna platsernas kvalitéer. Generellt förknippas landsbygden 

med lägre bebyggelse och glesa strukturer medan staden förknippas med högre 

bebyggelse och tätare strukturer. Platserna ser således olika ut och inrymmer även olika 

funktioner. Den fysiska planeringen på landsbygden skiljer sig därmed från planeringen 

i staden då platserna har olika förutsättningar vilket kräver olika strategier och lösningar. 

Gemensamt för de semistrukturerade intervjuerna var att det framgick tydligt att den 
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kommunala planeringen utgår från varje plats unika förutsättningar för att resultatet och 

utvecklingen ska bli så positiv som möjligt. 

 

Till skillnad från staden detaljplaneras inte områden i lika stor utsträckning på 

landsbygden, vilket medför att den fysiska planeringen skiljer sig åt gällande exempelvis 

bygglovshantering. I staden prövas förslag till ny bebyggelse mot den aktuella 

detaljplanen medan det på landsbygden ofta prövas mot översiktsplanens 

ställningstaganden. Med bakgrund i att en stor del av den skånska landsbygden består av 

värdefull jordbruksmark innebär det många gånger att kommunerna är återhållsamma 

beträffande exploatering på landsbygden. Dessutom baseras kommunernas 

bebyggelsestrategier till stor del på det traditionella stadsbyggnadsidealet vilket gör att 

förtätning tillämpas vid planering av ny bebyggelse i staden och tätorterna. Detta leder 

många gånger till att den fysiska planeringen på landsbygden inte är lika omfattande som 

i staden.  

5.4 Avslutande reflektion och framtida forskning 

Denna studie har undersökt hur en urban norm kommer till uttryck i kommunal fysisk 

planering genom att studera två skånska kommuner och deras översiktsplaner. Studiens 

resultat tyder på att en urban norm kommer till uttryck i den översiktliga planeringen i 

kommunerna. Det kan däremot diskuteras i vilken utsträckning den fysiska planeringen 

påverkas av föreliggande normer och föreställningar. Resultatet indikerar att andra 

faktorer, såsom platsens unika förutsättningar, har större betydelse för utformningen av 

den fysiska planeringen. För att öka förståelsen för hur språk, i text och tal, påverkar 

människors uppfattning om olika platser, däribland stad och landsbygd, är det viktigt att 

fortsätta studera och synliggöra samhällets diskurser.  

 

Med utgångspunkt i studiens resultat och teoretiska ramverk kan det konstateras att det 

finns utrymme för fortsatt utveckling och specificering av begreppen stad och landsbygd.  

Diskussionen kring vad som är stad och vad som är landsbygd behöver utvecklas bortom 

den förlegade dikotomin om det motsatta begreppsparet. Begreppen är i sin nuvarande 

form väldigt generella vilket i mångt och mycket resulterar i att geografiska områden 

klassificeras som antingen det ena eller det andra. Att vidare undersöka och tillämpa fler 

klassificeringar skulle kunna bidra till att geografiska områden klassificeras utifrån vad 
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de faktiskt är och inte bara som det motsatta till det andra. Detta skulle kunna resultera i 

bättre förståelse för olika geografiska områdens möjligheter och utmaningar och därmed 

generera mer underlag för den fysiska planeringen. Med mer underlag och kunskap skulle 

planeringen av våra geografiska områden kunna anpassas bättre utifrån platsens 

förutsättningar.  

 

I studien behandlas den skånska landsbygden i form av stadsnära landsbygd och 

landsbygd. För framtida forskning skulle en liknande studie kunna genomföras på ett 

annat geografiskt område och på så vis inkludera och undersökta andra landsbygdstyper, 

exempelvis glesbygd. Studieområdet skulle dessutom kunna breddas genom att omfatta 

fler fall och andra kommunala plandokument. Genom ett större urval skulle studiens 

resultat och slutsatser kunna synliggöra andra aspekter beträffande normer och 

föreställningar om stad och land. Vidare skulle studien kunna genomföras på regional 

nivå för att undersöka vilka diskurser som kommer till uttryck i regionala 

utvecklingsstrategier och huruvida dessa avspeglas i den kommunala planeringen.  
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide Simrishamns kommun 

1. Skulle du vilja berätta lite kort om din yrkesroll i Simrishamns kommun 

och nämna ett projekt du/ni arbetar med just nu? 
 

Er översiktsplan antogs 2015 och hade då sikte på 2020 med utblick på 2035,  

2. Pågår arbetet med en ny översiktsplan? Eller när är tanken att ni ska 

påbörja detta arbete? 

 

Landsbygden 

Då går vi vidare till att prata lite om landsbygden. Jag har efter att ha läst och gått 

igenom er översiktsplan förstått att en stor del av er befolkning bor på landsbygden. 

(Storstadsnära landsbygdskommun) 

3. Vilka ord förknippar du med begreppet landsbygd? 

o Nedgång, utveckling 

 

4. Hur ser ni i kommunen på er landsbygd? 

o Vilken roll/funktion fyller landsbygden? 

 Komplement till staden, rekreation, produktion? 

 

I översiktsplanen skriver ni om en levande kommun och förklarar detta lite mer men, 

5. Vad menar ni med en levande landsbygd? 

o Vad innebär levande för er? 

o Vad behövs planeringsmässigt för att landsbygden ska vara levande? 

o  

6. Hur tror du att er landsbygd kommer att utvecklas de närmaste 5 åren? 20 

år? 

o Hur ska ni arbeta för att den utvecklingen ska ske? 

 

7. Vilka fysiska aspekter är viktiga vid planering av er landsbygd? 

o Glesa strukturer, jordbruksmark, service 

o Varför är just dessa aspekter viktiga vid planering av landsbygden? 

 

Staden 

Då går vi vidare till att prata lite mer om staden och tätorterna.  

8. Vilka ord förknippar du med begreppet stad? 

 Nedgång, utveckling 

 

9. Hur ser ni i kommunen på centralorten Simrishamn och de 

omkringliggande tätorterna? 

o Vilken roll/funktion fyller staden? 

o Vilken roll anser ni att de övriga orterna i kommunen fyller? 

 

I översiktsplanen står det att ni vill uppnå mer stadskänsla i Simrishamn,  

10. Vad innebär stadskänsla för dig eller er kommun? 

o Varför vill man att Simrishamn ska ha mer stadskänsla? 

 Attraktivt, konkurrenskraftigt 
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11. Hur tror du att centralorten kommer att utvecklas de närmaste 5 åren? 20 

år? 

o Hur ska ni arbeta för att den utvecklingen ska ske? 

 

12. Vilka fysiska aspekter är viktiga vid planering av era tätorter? 

o Täthet, grönområde, tillgänglighet, bostäder, bevarandet av kulturmiljöer 

o Varför är dessa aspekter viktiga vid planering av tätorterna? 

 

Urban norm och relationen mellan stad och land 

De senaste åren har relationen mellan stad och land diskuterats flitigt i olika forum och 

dessa diskussioner tyder tillsammans med forskning på att det finns en urban norm som 

genomsyrar samhällsutvecklingen och planeringen. Det är däremot inte alltid så tydligt 

vad en urban norm innebär,  

13. Hur skulle du beskriva och förklara vad en urban norm är? 

o Pratar ni i er organisation om en urban norm?   

 På vilka sätt pratar ni om det? Positivt? Negativt? 

 Varför tror du att ni inte pratar om det? Är det ett aktivt val? 

 Har du reflekterat över den urbana normen tidigare?  

 Tycker du det är positivt eller negativt att det finns en urban 

norm? 

 

14. Anser du att den urbana normen kommer till uttryck i den fysiska 

planeringen i er kommun? 

o Hur? På vilka sätt? 

o Bebyggelsestruktur, tillgänglighet 

 

Ni skriver i er översiktsplan om att det är viktigt att se till varje orts unika 

förutsättningar och att det är viktigt att man förstärker kontrasterna mellan stad och 

land,  

15. Skulle du vilja förklara detta lite mer? 

o Varför är det viktigt att förstärka kontrasterna mellan stad och land? 

o På vilka sätt kan den fysiska planeringen bidra till att förstärka 

kontrasten? 

 

16. När ni planerarar för landsbygden skiljer det sig åt för när ni planerar för 

staden? 

o På vilka sätt skiljer det sig åt? 

o Varför tror du att ni planerar så? 

 

Vidare skriver ni att Simrishamn ska vara ett unikt året-runt alternativ till storstaden,  

17. Vad innebär det? 

o Finns det ambitioner om att bli mer lik storstaden?  

 Varför? Varför inte? 

 

18. Upplever du att er kommun, som landsbygdskommun, underordnas de 

större städerna/kommunerna i den regionala planeringen? 

o Varför tror du att det är så? 

 Urban norm 

o På vilka sätt tror du att ni kan påverka detta? 

(Simrishamn kategoriseras som lokal kärna utifrån Regionplan för Skåne 2022–2040) 
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Då har jag ställt de frågor som jag förberett, 

19. Är det någonting mer du skulle vilja tillägga eller kommentera? 
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Bilaga B: Intervjuguide Helsingborgs kommun 

1. Skulle du vilja berätta lite kort om din yrkesroll i Helsingborgs stad och 

nämna ett projekt du/ni arbetar med just nu? 

 

Förslaget till er nya översiktsplan gick ut på granskning häromdagen den 3 maj,  

2. Är det mycket som har ändrats sedan samrådsförslaget? 

o Inom vilka områden? 

 

Landsbygden 

Då tänkte jag att vi ska börja att prata lite om landsbygden.  

3. Vilka ord förknippar du med begreppet landsbygd? 

o Nedgång, utveckling 

 

Jag har efter att ha läst och gått igenom er översiktsplan förstått att den landsbygd ni har 

definieras som stadsnära landsbygd.  

4. Hur ser ni i kommunen på er stadsnära landsbygd? 

o Vilken roll/funktion fyller landsbygden? 

 Komplement till staden, rekreation, produktion? 

 

5. Hur tror du att er landsbygd kommer att utvecklas de närmaste 5 åren? 20 

år? 

o Hur ska ni arbeta för att den utvecklingen ska ske? 

 

6. Vilka fysiska aspekter är viktiga vid planering av er landsbygd? 

o Glesa strukturer, jordbruksmark, service 

o Varför är just dessa aspekter viktiga vid planering av landsbygden? 

 

Staden 

Då går vi vidare till att prata lite mer om staden och tätorterna.  

7. Vilka ord förknippar du med begreppet stad? 

o Nedgång, utveckling 

 

8. Hur ser ni i kommunen på centralorten Helsingborg och de 

omkringliggande tätorterna? 

o Vilken roll/funktion fyller staden? 

o Vilken roll anser ni att de övriga orterna i kommunen fyller? 

 

9. Hur tror du att er centralort kommer att utvecklas de närmaste 5 åren? 20 

år? 

o Hur ska ni arbeta för att den utvecklingen ska ske? 

 

10. Vilka fysiska aspekter är viktiga vid planering av era tätorter? 

o Täthet, grönområde, tillgänglighet, bostäder, mötesplatser 

o Varför är de aspekterna viktiga vid planering av tätorterna? 

 

I översiktsplanen använder ni ordet stadsbyggd,  

11. Vart kommer det begreppet ifrån? 

o Varför använder ni det begreppet? 

o Vad innebär det begreppet för dig eller er i kommunen? 
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Urban norm och relationen mellan stad och land 

De senaste åren har relationen mellan stad och land diskuterats flitigt i olika forum och 

dessa diskussioner tyder tillsammans med forskning på att det finns en urban norm som 

genomsyrar samhällsutvecklingen och planering. Det är däremot inte alltid så tydligt 

vad en urban norm innebär,  

12. Hur skulle du beskriva och förklara vad en urban norm är? 

o Pratar ni i er organisation om en urban norm?   

 På vilka sätt pratar ni om det? Positivt? Negativt? 

 Varför tror du att ni inte pratar om det? Är det ett aktivt val? 

 Har du reflekterat över den urbana normen tidigare?  

 Tycker du det är positivt eller negativt att det finns en urban 

norm? 

 

13. Anser du att den urbana normen kommer till uttryck i den fysiska 

planeringen i er kommun? 

o Hur? På vilka sätt? 

o Bebyggelsestruktur, tillgänglighet 

 

Ni skriver i er översiktsplan att det finns ett ömsesidigt beroende mellan centralorten 

och omkringliggande tätorter och landsbygd som är viktigt att uppmärksamma, skulle 

du vilja förklara,  

14. Varför ni anser att det är viktigt att uppmärksamma den relationen? 

o På vilka sätt är det ett ömsesidigt beroende mellan orterna och 

landsbygden? 

 Vad är Landsbygdens roll kontra stadens roll? 

 

Vidare skriver ni att orterna kompletterar varandra med olika karaktär och utbud,  

15. Planerar ni för att det ska fortsätta vara så? Hur planerar ni för att det ska 

fortsätta vara så?  

o Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till? 

 Arbete, handel, bostäder, människorna 

o Hur prioriterar ni? Finns det vissa orter där ni fokuserar mer på vissa 

funktioner än i andra orter? 

 

16. När ni planerarar för landsbygden skiljer det sig åt för när ni planerar för 

staden? 

o På vilka sätt skiljer det sig åt? 

o Varför tror du att ni planerar så? 

 

I översiktsplanen skriver ni om en attraktiv stad och landsbygd,  

o Vad innebär det? Vad är attraktivt?  

o Skiljer det sig åt vad som är en attraktiv stad och en attraktiv landsbygd? 

 

Då har jag ställt de frågor som jag förberett, 

17. Är det någonting mer du skulle vilja tillägga eller kommentera? 
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