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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera Torsby kommun ur ett inifrån- och utifrånperspektiv. 

Med inifrånperspektiv menas hur invånare i Torsby upplever kommunen medan 

utifrånperspektivet beskriver hur bilden av Torsby kommun speglas av media. Dessa två olika 

perspektiv jämförs för att identifiera eventuella likheter och skillnader för att se om dem 

representationella bilderna av en plats ”stämmer överrens” med den upplevda verkligheten det 

vill säga dem som lever på och brukar platsen. Utifrån studiens syfte utformades tre 

frågeställningar och dessa är följande:  

 Hur beskrivs landsbygden och Torsby kommun ur ett utifrånperspektiv (främst i

media)?

 Hur beskrivs Torsby kommun ur ett inifrånperspektiv?

 Vad förenar dessa perspektiv?

För att kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes en enkätintervju och en 

gruppintervju med 12 personer från Lekvattnet i Torsby kommun och sex politiker från 

kommunstyrelsen i Torsby kommun. Utifrånperspektivet försöker vi fånga genom att titta på 

tidningsartiklar i både Aftonbladet och Nya Wermlandstidningen. Vid studiens analys används 

olika kulturgeografiska teorier så som Lefebvres rumstrialektik och platsidentitet. Det som 

studiens analys påvisar är hur både in- och utifrånperspektivet är av vikt för att förstå helheten 

i en plats. Utifrån Lefebvres rumstrialektik går det utläsa hur dessa två perspektiv och även 

platsens fysiska gestaltning tillsammans utgör en mer nyanserad och verklig bild av Torsby 

kommun som inte kan manifesteras genom enbart ett perspektiv. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Valet att utföra en studie om och skriva examensarbetet med fokus på Torsby kommun och 

landsbygden har sin grund i att vi gemensamt har ett stort intresse för just landsbygdsutveckling 

och den ”problematik” som kan uppstå på landsbygden i och med den rådande urbaniseringen. 

Då vi båda är födda och uppvuxna på vad som kan kallas som landsbygd och sedan flyttat till 

Karlstad har vi på så sätt upplevt båda sidorna av stad kontra landsbygd. På så sätt kände vi att 

valet av forskningsområde var självklart.  

1.2 Torsby kommun  
Torsby kommun är beläget i norra Värmland och har 

en befolkning på 11 928 invånare.1 Kommunen 

gränsar till Norge i väst, Arvika i sydväst, Sunne i 

söder, Hagfors i sydost och till Malung-Sälens 

kommun i öster. I kommunen finns det sex tätorter där 

Torsby utgör den största, de andra är i storleksordning 

från störst till minst; Sysslebäck, Oleby, Stöllet, 

Ambjörby och Östmark.2 I Torsby kommun är den 

största offentliga arbetsgivaren kommunen och den 

största privata arbetsgivaren Note Torsby AB.3 Note 

Torsby AB specialiserar sig på att tillverka produkter 

som verkar i tuffa miljöer och att ta fram väl 

fungerande testlösningar.4 

Det är en kommun som drabbas av avfolkning och har 

mellan åren 2010-2015 minskat med ca 500 invånare.5 

Idag är Torsby kommun en del av Region Värmland 

vars plattform är att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur, folkbildning och 

                                                           
1https://www.torsby.se/download/18.7a7fd41d15350083b40137e/1457360088865/2016+prel+befstat+totalt.
pdf [2016-05-10] 
2 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Markanvandning/Tatorter-arealer-
befolkning/12994/13001/ [2016-05-10] 
3 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/?region=1737 [2016-05-10] 
4 http://www.note.eu/sv/kontakt/vara-enheter/nearsourcingcenter/note-torsby/ [2016-05-10] 
5 https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-
2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf [2016-05-10] 

Figur 1.1 Karta över Torsby kommun hämtad 

från Torsby kommuns hemsida.  

 

https://www.torsby.se/download/18.7a7fd41d15350083b40137e/1457360088865/2016+prel+befstat+totalt.pdf
https://www.torsby.se/download/18.7a7fd41d15350083b40137e/1457360088865/2016+prel+befstat+totalt.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Markanvandning/Tatorter-arealer-befolkning/12994/13001/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Markanvandning/Tatorter-arealer-befolkning/12994/13001/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/?region=1737
http://www.note.eu/sv/kontakt/vara-enheter/nearsourcingcenter/note-torsby/
https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf
https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf
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kollektivtrafik i Värmland. De jobbar för att aktivt skapa en tillväxt som är ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt hållbar.6 

2016 kom förslaget på en ny regionindelning av Sverige där Halland, Västra Götaland och 

Värmland tillsammans ska utgöra den folkrikaste regionen i Sverige. Om denna storregion med 

2.239.000 invånare bli verklighet7  kommer Torsby kommun med sina 11.928 invånare vara 

den norligaste delen i regionen.8  

Det är en kommun som drabbas av avfolkning och har mellan åren 2010-2015 minskat med ca 

500 invånare.9 Torsby kommun räknas per definition som landsbygd.10 

  

                                                           
6 http://www.regionvarmland.se/om-oss/vad-ar-region-varmland/ [2016-05-22] 
7 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-sveriges-nya-storregioner 
8 https://www.torsby.se/omoss/kommunochpolitik/kommunfakta/befolkningsstatistik.3804.html 
9 https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-
2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf [2016-05-10] 
10http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarviland
sbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html [2016-05-10] 

http://www.regionvarmland.se/om-oss/vad-ar-region-varmland/
https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf
https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html


8 
 

1.3 Problemformulering 
Uppfattningen om till exempel en plats, stad eller region skapas utifrån en mängd olika faktorer 

och kan vara både till platsens fördel men kan även missgynna platsen. Platsidentitet eller 

platskänsla beskriver just denna uppfattning om en ort och påverkas av sociala och kulturella 

konstruktioner. Media i form av tidningsartiklar, nyhetsprogram och webbsidor ger stor 

influens på hur ett område representeras baserat på händelser, lokalisering, befolkning och 

liknande vilket i sin tur leder till att människor formar sin uppfattning baserat på denna 

information. Verkligheten behöver dock inte stämma överrens med representationen av en plats 

vilket skapar ett inifrån och utifrånperspektiv. Boende eller besökande av en ort behöver alltså 

inte uppleva samma sak som det externa (utifrån) beskriver. Detta går tydligt att urskilja i stad 

kontra landsbygd där staden beskrivs som det optimala och vad som bör eftersträvas medan 

landsbygden har tilldelats bilden som något förlegat och utan större värde.  Problemet i sig 

består av att undersöka huruvida den representativa bilden stämmer överrens med den reella 

bilden med fokus på Torsby kommun. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att granska Torsby kommun ur ett inifrån/utifrån perspektiv för att 

ta reda på hur Torsby kommun beskrivs ur ett utifrån perspektiv och om dess representation 

stämmer överrens med vad Torsby kommuns invånare upplever. 

1.5 Frågeställningar 
 

 Hur beskrivs landsbygden och Torsby kommun ur ett utifrånperspektiv (främst i 

media)? 

 Hur beskrivs Torsby kommun ur ett inifrånperspektiv?  

 Vad förenar dessa perspektiv?  

1.6 Avgränsning  
Uppsatsarbetet förefaller inom en begränsad tidsram vilket gör att en avgränsning har gjorts i 

antalet respondenter vid intervju- och enkätundersökningarna. Av tidsmässiga själ kommer 

majoriteten av respondenterna från samma ort vilket även kan ses som en geografisk 

avgränsning.  

1.7 Disposition 
Vår uppsats börjar med en bakgrundsbeskrivning över Torsby kommun och varför vi valt just 

detta ämne, sedan följer vår problemformulering, syfte och frågeställningar. Kapitlet efter 
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behandlar tidigare forskning som gjorts inom området. Efter det kommer vår teoretiska 

referensram och begrepp, där vi går igenom de teorier vi kommer använda oss av i analysen. 

Det följs av ett metodkapitel som förklarar hur vi gått tillväga under våra intervjuer och även 

hur vi kommer använda oss av vissa teorier. Här går vi också igenom etiska avväganden och 

validitet mm.  

Efter metodkapitlet följer vår empiri. I empirin sammanfattar vi de artiklar som valts ut och de 

svar vi fått från våra intervjurespondenter. Detta följs av en analys där vi kopplar samman 

empiri och teori, som sedan följs av våra slutsatser där vi svarar på studiens frågeställning. Efter 

slutsatsen kommer ett stycke om tidigare forskning och sedan följer de bilagor som hör till 

studien. 
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2. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel kommer en sammanfattning av den teoretiska referensram som denna uppsats 

bygger på. Kapitlet börjar med tidigare forskning inom området ”stad och landsbygd” för att 

sedan gå över till den teoretiska referensram och begrepp som används i uppsatsen. Den 

teoretiska referensramen och dem begrepp som ingår i denna uppsats bygger på bland annat 

platsidentitet, inifrån- och utifrånperspektivet och Henri Lefebvres ”rumstrialektik”. 

2.1 Inifrån- och utifrån perspektiv / stad kontra landsbygd av Gunnel 

Forsberg 
Det har under en lång tid forskats kring staden kontra landsbygden och hur dessa begrepp 

definieras samt hänger ihop. Landsbygden tillskrivs en bild av något som förfaller, hamnar i 

skuggan av staden och stadslivet och att landsbygden är sig lik var den än stöts på. Gunnel 

Forsberg ställer sig emot dessa allmänt rådande uppfattningar och problematiserar dem i sin 

forskning ”Landsbygdens nykolonisation – En brokig bild växer fram”.  

Forsberg problematiserar det västerländska särskiljandets logik i sin forskning ”Landsbygdens 

nykolonsation – En brokig bild växer fram”. Med särskiljandets logik menar Forsberg att vi i 

väster skapar uppfattningar om världen utifrån att skilja det ena från det andra.11 Stad ställs 

gentemot landsbygd, män ställs gentemot kvinnor och på en mer social, ekonomisk och 

geografisk nivå ställs centrum gentemot periferin. Forsberg menar att särskiljandet sker genom 

att det skapas värderingsskillnader mellan dessa begreppspar och att vikten läggs i att markera 

skillnaderna mellan dessa, istället för att försöka förstå att det ena förutsätter det andra.12  

Skillnaden mellan stad och landsbygd beskrivs på olika sätt beroende på vilken synvinkel som 

skillnaden granskas ur. Ur en politisk synvinkel menar Forsberg att landsbygden är viktig för 

staden i den mening att landsbygden ska fungera som avfallshanterare för tätortsbefolkningen 

men det ska även fungera som tätortsbefolkningens rekreationsområde.13 Det kanske mest 

intressanta påstående som Forsberg presenterar har sin grund i begreppet 

”landsbygdsutveckling”. Landsbygden besitter en mängd problem men inte för dess fysiska 

struktur utan för dem människor som bor där. Detta beror på att landsbygden med dess invånare 

har avskärmats både på begreppsnivå men också politisk nivå. Forsberg ställer frågorna ”Varför 

                                                           
11 Forsberg, G (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Upplaga 2009. Uppsala: Uppsala Publishing 
House. Sid, 33.  
12 Ibid. Sid. 33.  
13 Ibid, Sid. 34.  
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måste landsbygden utvecklas? Är det verkligen underutveckling som är landsbygdens problem? 

Och i så fall: underutveckling i förhållande till vad?”14 Med dessa frågor menar Forsberg att 

landsbygdsutveckling uppstår som en kritik av att landsbygden ur en hierarkisk synvinkel 

hamnar lägre i rangordningen än staden, där det urbana blir normen.  

Även studier om landsbygden sker med vad Forsberg kallar ett ”ovanifrånperspektiv” där 

landsbygden granskas utifrån stadens perspektiv och utesluter ”inifrånperspektivet” det vill 

säga den upplevda miljön, kvalitéerna och invånarnas egna uppfattningar om deras hemort.15 

Landsbygden med dess invånare ”definieras” med andra ord ur ett utifrånperspektiv med staden 

som norm. En annan aspekt som Forsberg problematiserar är hur all landsbygd innesluts av 

samma begrepp när stadsbor, makthavare eller politiker talar om landsbygd.16 

Förutsättningarna, service utbudet, det geografiska läget, invånarantalet och kanske främst 

aktiviteten inom orterna är några exempel som skiljer dem olika landsbygderna åt vilket 

försummas i begreppet landsbygd som menar Forsberg.  

3. Teoretisk referensram och begrepp 

3.1 Centrum & periferi  

Med hjälp av David Botterills centrum & periferi teori som presenteras i Perceptions from the 

Periphery: The Experience of Wales, kan staden och landsbygdens uppfattning och relation 

beskrivas. ”Centrum & periferi” teorin beskriver skillnaderna och förhållandet mellan centrum 

och periferin ur olika perspektiv. Ordet periferi används inom ”centrum & periferi” teorin som 

en definition av något som ligger underordnad eller i skuggan av centrum trots att periferin kan 

innehålla värdefulla kvalitéer.   

”Centrum & periferin” skiljer sig först och främst åt ur ett geografiskt perspektiv då dem är 

belägna på olika platser men den största skillnaden mellan dessa två ligger främst i den 

ekonomiska och sociala aspekten.17 Ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv definieras centrum 

som ”platsen” som attraherar företag, människor och främst yngre människor, 

                                                           
14 Forsberg, G (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Upplaga 2009. Uppsala: Uppsala Publishing 
House. Sid. 36.  
15 Ibid, Sid. 43.  
16 Ibid, Sid. 34.  
17 Botterill, D., Owen, R.E., Emanuel, L., Foster, N., Gale, T., Nelson, C. and Selby, M. (2000) 'Perceptions from 
the periphery: The experience of Wales', in Brown, F. and Hall, D. Tourism in peripheral areas: Case studies, 
Clevedon: Channel view publications.Sid, 8.  
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informationsflöden, ekonomisk och politisk aktivitet medan periferin i sin tur försvagas inom 

dessa områden. Botterill beskriver skillnaden mellan ”centrum & periferi” med denna tabell.  

Centrum Periferi  

Hög nivå av ekonomisk livskraft och en bred 
ekonomisk bas 

Låg nivå av ekonomisk livskraft och beroende av 
traditionella industrier 

Metropolitisk karaktär. Växande befolkning 
genom inflyttning, relativt ung åldersstruktur 

Rurala och avlägsna, idylliska miljöer. Minskande 
befolkning genom utflyttning, åldrande struktur 

Innovativ enreprenör med rikliga 
informationsflöden 

Beroende av importerade teknologier och idéer, 
låga nivåer av informationsflöden 

Centrum för stora politiska, ekonomiska och 
sociala beslut 

Avlägsna från beslutsfattande – resulterande i en 
känsla av utanförskap och avsaknad av makt 

God infrastruktur och tillgång till 
förnödenheter 

Bristfällig infrastruktur och tillgång till 
förnödenheter 

 

Tabell 3.1 Redovisar en översatt version av Botterills Table 1.118 

Staden eller centrum uppnår dem viktigaste beståndsdelarna för att utvecklas det vill säga 

attraherar entreprenörer som vill expandera sina idéer vilket i sin tur leder till ekonomisk 

aktivitet.19 Slutsatsen som går att dra är att i centrum erbjuds det underlag som krävs för en 

gynnsam ekonomisk aktivitet det vill säga en större mängd människor, fler företag och ett större 

utbud på arbetskraft.  

Representationen av periferin eller landsbygden tenderar precis som tidigare nämnts att 

gestaltas som motsatsen till staden, med mindre ekonomisk aktivitet, glesare befolkning och 

sämre infrastruktur.20 Vad som ändå bör nämnas är att det uppstår ett slags beroende mellan 

centrum och periferi som består av produktion av varor och tjänster. Centrum producerar 

information och kunskap medan periferin eller landsbygden i sin tur producerar varor och 

tjänster. Information och kunskap byts då ut mot varor och tjänster och på så sätt blir centrum 

och periferi beroende av varandra.21   

Indelningarna i David Botterills tolkning av ”centrum & periferi” teorin bygger delvis på 

information som går att mäta statistiskt, tillexempel via befolkningens sammansättning och 

demografiska mönster vilket går att presentera i siffror och på så sätt göra en enkel definition 

                                                           
18 Botterill, D., Owen, R.E., Emanuel, L., Foster, N., Gale, T., Nelson, C. and Selby, M. (2000) 'Perceptions from 
the periphery: The experience of Wales', in Brown, F. and Hall, D. Tourism in peripheral areas: Case studies, 
Clevedon: Channel view publications. Sid. 9 
19 Ibid, Sid. 9. 
20 Ibid. Sid, 9. 
21Ibid. Sid, 10. 
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om en region, kommun eller ort tillhör centrum eller periferi. Kritik kan riktas mot ”centrum & 

periferi” teorin i den mening att den delvis bygger på just statistisk data med tanke på att det i 

vissa fall kan finnas anledningar till varför exempelvis invånarstatistiken för en kommun ser ut 

som den gör, som i själva verket inte har någon koppling till just stad eller landsbygd. Vad som 

däremot gör ”centrum & periferi” teorin mer komplex är att den även grundar sig på icke-

statistisk information som uppstår i samhället, tillexempel via åsikter, uppfattningar, kulturer 

och dialoger. När dem mest dominerande dialogerna och uppfattningarna presenteras så 

framställs dem som sanningar, vilket enligt ”centrum & periferi” teorin i viss mån gör dem till 

sanningar. Utifrån denna statistiska information och uppfattning om vilka egenskaper som 

anknyts till respektive plats så skapas en definition om platsen tillhör centrum eller periferi. 

Definitionen blir på så sätt homogen och platser, kommuner eller orter som i verkligheten inte 

stämmer överrens med sin administrativa kategorisering eller representation definieras ändå på 

samma sätt som platser, kommuner eller orter som stämmer överrens med dessa 

kategoriseringar. 

Botterills tolkning av ”centrum & periferi” teorin är för denna studie ett sätt att förstå inifrån- 

och utifrån perspektivet då den behandlar främst extern data som på många sätt går att likna vid 

ett utifrån perspektiv.  

3.2 Platsidentitet  
Yi-Fu Tuan skriver i sin bok Space and place hur erfarenheter är en ansamling av medel vi som 

människor behöver för att skapa en kännedom om världen. ” The study of space, from the 

humanistic perspective, is thus the study of people’s spatial feelings and ideas in the stream of 

experience.”22 Erfarenheterna vi bär med oss är alltså med och hela tiden formar vår uppfattning 

om världen, eller om plats. Han fortsätter diskutera hur vi människor bär med oss en känsla för 

platser, hur vi kan identifiera platser på olika sätt beroende på hur vi känner inför dem. T.ex 

kan en se en kyrka på en kulle och vara medveten om att den existerar där. Kyrkan är ett objekt, 

en plats som existerar. Men Tuan tar även upp hur vi kan befinna oss på en gata, känna på ett 

kallt stängsel och genast koppla känslan av det kalla stängslet till något vi förnimmer oss från 

förr. En kan skapa en känsla för platsen utöver det fysiska som finns precis framför våra ögon. 

Ge platsen en identitet.23 Cresswell diskuterar också vikten av våra erfarenheter i uppfattningen 

av plats. I boken Place: An introduction skriver han om hur plats är kopplat till minnen, och 

även hur plats kan skapa minnen. Han pratar om hur museum och utställningar ger oss 

                                                           
22 Tuan, Yi-Fu. Space and place – humanistic perspective. 1974. Sid, 388. 
23 Ibid. Sid, 411. 
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kopplingar till det förflutna, även fast dessa museum och utställningar är fysiskt bundna till en 

plats. Cresswell diskuterar även hur nästan varje plats som existerar innehåller intryck utifrån. 

Det kan vara människor på en plats, de materiella ting som existerar på en plats, eller idéer 

sprungna från någon annanstans.24 

I artikeln ”Imagining King Street in the gay/lesbian media” behandlar kulturgeografen Andrew 

Gorman-Murray hur en plats föreställs och skapas utifrån representationer från externa faktorer. 

Gorman-Murray studerar hur området King Street i Sidney har fått identiteten som en plats för 

homosexuella. En förutsättning som Gorman-Murray beskriver är att King Street inte har någon 

naturlig koppling till dess uppfattning utan att platsidentiteten bygger på sociala och kulturella 

konstruktioner.25 En plats skapas inte bara av sin fysiska struktur utan Gorman-Murray menar 

att bland annat film, litteratur och främst media i form av tidningar, nyhetssidor på webben och 

tv-program har stort inflytande i vad en plats eller ett område representerar.26  

I denna studie behandlas även betydelsen av att representationen av en plats kan framställas i 

jämförelse med en annan plats tillexempel stad kontra landsbygd eller områden i och utanför 

stadskärnan. Fenomenet platsidentitet ger i teorin bara en representativ bild av en plats och 

behöver inte betyda boende eller besökande på platsen upplever dessa representationer. Det 

Tuan diskuterar om hur en kan ha en känsla för en plats blir också relevant för de 

representationer som upplevs av invånare på en plats, vad som blir intressant är hur dessa 

representationer kan upplevas annorlunda beroende på om en ser platsen inifrån, eller utifrån. 

Även Cresswells idéer om hur platser ofta är uppbyggda med innehåll från utomstående källor 

blir relevant och intressant att koppla till våra frågeställningar angående Torsby kommun.  

3.3 In- och utifrånperspektiv 
I Planeringens grunder och utmaningar diskuterar Elisabeth Lilja hur den ”problemfyllda 

förorten” ligger till grund för planering i dessa områden. Området ses enbart från ett 

utifrånperspektiv och bortser därför ifrån hur människorna som lever och verkar i förorten är 

med och hela tiden utvecklar och skapar platsen. Genom att enbart se en plats utifrån borträknas 

de värderingar som invånarna lägger i sin omgivning, de sociala nätverk som utgör en stor del 

av platskänslan. Lilja beskriver även hur den byggda miljön kan beskyllas för problem medan 

                                                           
24 Cresswell, T. Place: An introduction. Andra uppl. Blackwell Publishing ltd, UK. 2004. Sid, 214. 
25 Gorman-Murray, Andrew. "Imagining King Street in the Gay/Lesbian Media." M/C Journal 9.3 (2006) 

Tillgänglig: http://journal.media-culture.org.au/0607/04-gorman-murray.php 

26 Ibid.  
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de likväl kan ha sociala orsaker. Istället förespråkas ett inifrånperspektiv, hon beskriver hur 

detta perspektiv allt mer har anammats sedan det senmoderna planeringsparadigmet har fått mer 

fokus.27 Inifrånperspektivet lägger vikt vid faktiska erfarenheter av omgivningen och ger därför 

en mer reell bild av hur platsen upplevs. Författaren delar upp synen på förorten i två 

dimensioner som handlar om föreställningar av området. Den ena dimensionen är 

föreställningar som kommer från de människor som befinner sig utanför, den andra 

dimensionen är de föreställningar som uppstår innanför, alltså hos de människor som lever och 

är på något sätt knutna till platsen.28 

Lilja diskuterar hur inifrånperspektivet är av vikt när det kommer till frågor om identitet, hon 

påvisar hur människan kan vara aktiv i att skapa rum på samma sätt som arkitektur och byggd 

miljö kan vara medel för att skapa mening och identitet.29 Lilja fortsätter diskutera hur kritik 

kan skapa en negativ bild av förorter som blir svår att återhämta sig från.30 

I vår studie kommer vi använda oss av in- och utifrånperspektivet för att analysera Torsby 

kommun. Där Lilja använder perspektiven för att problematisera bilden av förorten kommer vi 

istället använda perspektiven med fokus på hur landsbygden målas upp av media, samt vad 

människor som lever på orten har för bild av sin omgivning. 

3.4 Medier och kultur 
Utifrånperspektivet på platser och samhällen färgas stort av medier. Därför blir det intressant 

att titta på forskning om medier och platser. ”På politiken och kulturens områden har 

tryckpressen varit en nödvändig förutsättning för den offentlighet som vi nu tar nästan helt för 

given.” 31 Här går det utläsa hur stor påverkan media har på vårt dagliga liv. Det som trycks kan 

lätt påverka den offentlighet vi lever i. Drotner m.fl. redogör i sin bok Medier och kultur hur 

Titanic kan ses som ett exempel på hur en genom att återge händelser i form av artiklar och 

olika medieformer kan skapa kultur. Katastrofen omgärdande Titanic blev en världsnyhet, 

åratal senare gjordes det banbrytande film och det har idag blivit en del av vår kultur. De 

fortsätter diskussionen genom att skriva ”Denna bok analyserar hur massmedier bidrar till 

kulturen i det moderna samhället genom att tillskriva olika företeelser mening.”32 Genom att 

                                                           
27 Forsberg, G (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Upplaga 2009. Uppsala: Uppsala Publishing 
House. Sid, 176. 
28 Ibid. sid, 176. 
29 Ibid. Sid, 177. 
30 Ibid. Sid, 190. 
31 Drotner, K. Klaus Bruhn, J. Poulsen, I. Schroder, K. Medier och kultur – En grundbok i medieanalys och 
medieteori. Lund: Borgens Förlag. 1996.  Sid, 331 
32 Ibid. Sid, 14. 
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medier tar ställningstagande till skeenden i vår värld och återger dem kan de påverka hur 

allmänheten ser på händelsen eller platsen där händelsen spelas ut.   

Den bok vi använt som grund i detta stycke är skriven 1996 vilket gör den aningen utdaterat i 

ämnet. Vi kan dock se hur de tryckta medier som författarna talar om likväl går att koppla till 

de tidningar som idag till stor del hittas på internet.  

 

3.5 Rum – Lefebvres rumstrialektik 
David Harvey beskriver i sin bok Ojämlikhetens nya geografi, de tre rumsligheterna utifrån 

Henri Lefebvres teori om rumsuppdelning. De tre rummen som diskuteras är ”det fysiska 

rummet”, ”rummets representation” och ”representationernas rum”.33 Det fysiska rummet 

beskrivs som det rum där tingen och materialismen är i fokus.  Här finns konkreta skapelser 

som går att uppleva och kategorisera med våra sinnen, men att återge dessa känslor eller 

upplevelser i form av abstrakta symboler tar oss in i rummets representation. Med abstrakta 

symboler menar Harvey exempelvis kartor, bilder, ord mm,  dessa symboler används som 

verktyg för att beskriva rummet så som vi upplever det. Symbolerna i rummets representation 

kan ge upphov till olika känslor hos olika människor, vilket är vad som menas med 

representationernas rum. I detta rum får våra fantasier, känslor, drömmar, rädslor och 

inbillningar fritt spelrum.34 

Dessa olika aspekter av rum kan inte verka var för sig, utan existerar i en dialektisk spänning. 

Harvey tar upp ett exempel om hur en fysisk plats (t.ex. en mörk gränd) kan uppfattas 

annorlunda om en har läst en skräckhistoria innan en träder in i gränden. Historian kan påverka 

hur rummet upplevs utifrån sinnestämningen en befinner sig i för stunden. Gränden är alltså det 

fysiska rummet, skräckhistorian är rummets representation och känslorna som blivit påverkade 

av historian utgör representationernas rum.35 

I Att tillaga en region beskriver Susanna Heldt Cassel hur regioners identitet delvis skapas med 

hjälp av associationer till den regionala matens symboliska betydelse och hur detta är knutet till 

föreställningar av regionen. Hennes fokus är på projektet Skärgårdssmak.36 Vad som är 

                                                           
33 Harvey, D. Ojämlikhetens geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen. 
Stockholm: Atlas, 2011. Sid, 34.  
34 Ibid. Sid, 35. 
35 Ibid. Sid, 36. 
36 Heldt Cassel, S. Att tillaga en region: Den regionala maten i representationer och praktik – exemplet 
Skärgårdssmak. Uppsala University, 2003. Sid, 12. 
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intressant för vår studie är Cassels konkretisering av Lefebvres rumsdialektik som hon använder 

för att förklara hur rummen hela tiden påverkar varandra. 

Cassel målar i sin avhandling upp en modell som visar hur spänningen mellan de olika 

rumsligheterna förhåller sig till varandra. I modellen placerar hon representationernas rum i 

mitten, där hon innefattar företagares tankar och handlingar i rummet i skärgårdens lokala 

kontexter. Ovan finner vi rummets representation som hon tilldelar tecken och symboler i texter 

och dess bilder om skärgårdsregionen, dess miljöer, verksamheter och aktörer. Nederst har 

Cassel placerat det fysiska rummet som innehåller det materiella skärgårdsrummet, dess 

produktions- och konsumtionsformer samt maktrelationer. Alla dessa hänger samman med 

varandra och är placerade inom en cirkel vilket tyder på att de tillsammans utgör en helhet som 

hela tiden är i rörelse. Rummens platser kan alltså förändras och de kan påverka varandra på 

olika sätt.37 

 

 

I vår studie har vi tänkt implementera Heldt Cassels analys av Lefebvres rumsdialektik på 

Torsby kommun. Eftersom syftet med vår studie är att se hur Torsby kommun upplevs från ett 

                                                           
37 Heldt Cassel, S. Att tillaga en region: Den regionala maten i representationer och praktik – exemplet 
Skärgårdssmak. Uppsala University, 2003. Sid. 34. 

Figur 3.1. Heldt Cassels modell över hur hon använder sig av Leffebvres 

rumstrialektik för sin studie. 
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in- och utifrånperspektiv kommer vi istället för att se på hur mat och dess produktion- och 

konsumtionsformer, samt företagres tankar och handlingar bidrar till att skapa en bild av 

platsen, analysera hur Torsbys invånare upplever sin ort. Samt vilken bild media målar upp av 

Torsby kommun. Dessa olika synvinklar på Torsby kommer i analysen delas in i de olika 

aspekterna av rumslighet för att försöka besvara studiens frågeställning. 
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4. Metod 

 

I detta kapitel kommer en beskrivning på studiens tillvägagångssätt. Till att börja med kommer 

valet av metod och urval för vår empiri att motiveras med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. Sedan kommer metoden för studiens datainsamling att beskrivas. Därefter 

kommer en beskrivning på hur vi har arbetat med det insamlade materialet och hur vi har 

använt det för att kunna utföra en slutgiltig analys. Slutgiltigen beskrivs studiens etiska 

avväganden. 

4.1 Val av metod 
Denna uppsats kommer i sin helhet behandla Torsby kommun ur ett inifrån- och 

utifrånperspektiv för att ta reda på om dess representation stämmer överens med den levda 

bilden av Torsby kommun. För att kunna genomföra denna studie och identifiera hur invånare 

i Torsby kommun och kommunalpolitiker upplever samt arbetar med att utveckla sin plats har 

vi valt att genomföra en gruppintervju och en enkätintervju/undersökning med ett antal 

privatpersoner från Torsby kommun och enkätintervjuer med kommunalpolitiker från Torsby 

kommuns kommunstyrelse, utan förutbestämda svarsalternativ. För att kunna beskriva Torsby 

kommun ur ett inifrånperspektiv behöver vi dem berörda parternas personliga uppfattningar, 

därför har vi valt att använda en kvalitativ ansats vid studiens intervjuer.38 Kvalitativa 

undersökningar används främst för att ge en helhetsförståelse av ett fenomen då den ger 

möjligheten för respondenten att uttrycka sig fritt samt att forskaren får chansen att ställa 

följdfrågor.39 Kvantitativa undersökningar används istället för att generera generaliserbart data 

i form av tillexempel förutbestämda svarsalternativ i en enkät.40 Det blir på så sätt enklare för 

forskaren att nå ut till en större mängd respondenter då inget möte behöver äga rum. Vid 

intervjuerna med kommunens politiker valde vi att använda oss utav enkätintervjuer då vi fann 

det svårt att finna passande tider att genomföra mötesbaserade intervjuer i och med vårt 

pressade tidsschema.  

Att använda en kvantitativ ansats i form av en mer strikt enkätundersökning med förutbestämda 

svar skulle ge ett generaliserbart resultat men vi anser inte att det uppfyller studiens syfte. Mer 

om hur enkätintervjun och gruppintervjun har använts presenteras under rubriken intervjuform 

och intervjuguide nedanför. Utöver intervjuer som metod har vi granskat sekundärdata. 

                                                           
38 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup, 2009. Sid. 
27. 
39 Ibid, Sid. 27.  
40 Ibid, Sid. 25. 
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Sekundärdata innebär data som framkommit vid tidigare utförda studier.41 För att kunna 

identifiera hur Torsby kommun uppfattas ur ett utifrån perspektiv har vi valt att granska 

sekundärdata i form av nyhetsartiklar. 

4.2 Urval  
Denna studie bygger till viss del på en gruppintervju och en enkätundersökning med 12 personer 

från Lekvattnet i Torsby kommun. Fördelningen mellan könen är jämn, med sex kvinnor och 

sex män för att säkerställa könsrepresentativitet. Åldrarna varierar mellan 16 år och 80 år. Valet 

att använda respondenter från endast en ort skedde slumpmässigt då vi försökte kontakta olika 

byaföreningar för att på så sätt kunna samla en grupp respondenter. Vi lyckades endast få 

kontakt med Lekvattnets byaförening och vår kontaktperson i Lekvattnet hjälpte till att samla 

en grupp människor så att undersökningen gick att genomföra. På grund av tidsbrist blev vi 

tvungna att utesluta alternativet att kontakta fler byaföreningar. Efter gruppen av respondenter 

var samlad bokades en tid och en plats för enkätintervju och gruppintervjun. Denna plats blev 

Lekvattnets hembygdsgård.  

Utöver gruppintervjun och enkätintervjun med privatpersoner från Lekvattnet har även sex 

politiker från Torsby kommuns kommunstyrelse intervjuats. Dessa sex politiker har valts 

utifrån vilket parti dem representerar med målet att försöka få en jämn fördelning av dem största 

politiska partierna som representeras i kommunstyrelsen. För att kunna utesluta könsdominans 

har vi försökt få kontakt med lika många kvinnor som män.  

4.3 Artiklar - textanalys 
För att få en bild över hur landsbygden i Sverige målas upp i medier har vi valt att titta på 15 

artiklar från Aftonbladet från 2015 och fyra artiklar från Nya Wermands Tidningen med 

varierade årtal. Om vi valt att endast granska artiklar från ett specifikt år från Nya Wermlands 

Tidningen hade underlaget blivit för svagt, det vill säga för få artiklar med ämnet ”landsbygd” 

publicerades under ett och samma år. Valet av just dessa två tidningar var delvis strategiskt då 

Aftonbladet behandlar hela Sverige och ger på så sett en mer generell bild av hur landsbygden 

beskrivs och uppfattas medan Nya Wermlands Tidningen behandlar Värmland mer specifikt 

vilket är av stor betydelse för denna studie. Artiklarna från Aftonbladet behandlar mer 

riksdebatten kring landsbygdsfrågor och valdes för att ge en bild av landsbygdsdebatten i 

                                                           
41 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup, 2009. Sid. 
45. 
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Sverige medan artiklarna från Nya Wermlands Tidningen valdes för att ge en bild över 

landsbygdsdebatten mer specifikt i Värmland.  

Vi använde söktermen ”landsbygd Sverige” för att få fram artiklar som diskuterar vårt valda 

studieområde. Eftersom sökningar på Torsby kommun med fokus på landsbygdsfrågor gav för 

få resultat på rikstäckande medier valde vi istället att analysera hur landsbygden i sin helhet 

målas upp av rikstäckande medier. Torsby kommun klassificeras av Jordbruksverket som gles 

landsbygd.42  

Valet att enbart titta på artiklar från år 2015 på just Aftonbladet var för att till viss del göra 

mängden artiklar mindre och på så sätt hanterbart, än om vi tittat på alla artiklar rörande 

landsbygdsfrågor från flera olika år. Den andra anledningen varför just år 2015 valdes var för 

att det var det senaste avslutade året vilket med andra ord medför att den informationen som 

presenteras i artiklarna från år 2015 är den senaste informationen som finns att tillgå. 

Anledningen till att valet hamnade på just debatt- och nyhetsartiklar grundade sig i artiklarnas 

relevans för studiens syfte. Då Nya Wermlands Tidningen inte är rikstäckande och behandlar 

Värmland mer specifikt var utbudet på relevanta artiklar lägre och av den anledningen valdes 

fyra artiklar från olika årtal. Hade vi själva valt ut vilka artiklar vi ansåg gynnade uppsatsens 

syfte hade bilden som målats upp blivit subjektiv utifrån vårt ställningstagande.  

Det bör dock belysas att artikelurvalet inte behandlar alla politiska partiers synvinklar utan 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna är dem politiska partier som 

ingår i artikelurvalet. Detta är inte på något sätt ett strategiskt val utan det har skett slumpvis 

då valet av artiklar är baserat utifrån andra faktorer som tidigare nämnts. Detta kan dock ha 

påverkan på resultatet som framkommer ur uppsatsens analys.  

4.4 Intervjuform och intervjuguide 
För intervjuerna med privatpersonerna från Torsby kommun började intervjutillfället med att 

respondenterna fick svara på en enkät med öppna frågor. Valet att komplettera gruppintervjun 

med en enkät var för att ge respondenterna tid att fundera kring några av dem frågor som 

gruppintervjun innehöll men även för att säkerställa att vi får ut den information som krävs för 

att kunna utföra studien. När enkäterna var ifyllda, genomfördes själva gruppintervjun där vi 

ställde ett antal frågor eller ämnesområden som gruppen fick diskutera kring. Fördelarna med 

att utföra en gruppintervju är att det blir smidigt att fånga respondenternas kollektiva åsikter 

                                                           
42http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarviland
sbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html [2016-05-23] 

http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html
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men även skiljaktigheter.43 En gruppintervju kan även leda till att nya åsikter väcks hos 

respondenterna efter att ha lyssnat på andras åsikter och på så sätt kan dem komplettera varandra 

med nya aspekter som kan vara av intresse för denna studie. Vi valde att inte ljudinspela 

gruppintervjun då risken är stor att respondenterna blandas ihop vid transkriberingen och av 

den anledningen fördes anteckningar under samtalets gång.  

För att underlätta insamlingen av uppsatsen empiri har vi valt att använda oss en strukturerad 

gruppintervju. Med strukturerade intervjuer menas att ett intervjuformulär etableras innan 

intervjuerna äger rum, med bestämda frågor.44 I detta fall innehåller intervjuformuläret 

förutbestämda följdfrågor för att ge undersökningen bästa möjliga resultat och kvalité. Vad som 

gör strukturerade intervjuer till ett effektivt alternativ är att vi kan lägga fokus på frågor som 

endast rör studiens frågeställningar utan risken att samtalet driver iväg utanför studiens syfte.  

Enkätintervjuerna med dem sex kommunalpolitikerna ägde rum på samma vis som med 

privatpersonerna fast med undantaget att dessa skickades ut via e-mail.  

4.5 Kodning/bearbetning  
Gruppintervjun kommer endast att antecknas som tidigare nämnts för att minimera risken för 

otydligheter. För att göra processen enklare kommer vi i den mån som krävs, använda oss av 

datareduktion. Datareduktion innebär att överflödig data som uppkommit under intervjun tas 

bort dels för att göra transkriberingsarbetet lättare men även för att sålla bort information som 

inte medför något värde till arbetet.45 I många fall så kan diskussionen drivas utanför 

frågeställningarnas ramar när intervjuer genomförs och det blir därför viktigt att sortera bort 

denna form av ointressant information så att fokusen ligger på studiens frågeställningar.46 

Gruppintervjun har sammanfattats och transkriberats utifrån dem anteckningar som fördes 

under intervjuns gång. Enkätintervjuerna är sammanfattade i textform där återkommande svar 

har redovisas som olika teman.   

4.6 Etiska avväganden  
Varje studie som genomförs stöter vid något tillfälle på en fas där forskaren måste göra etiska 

avväganden. Dessa avväganden kan komma tidigt i projektet eller vid ett senare tillfälle men 

måste alltid tas ställning kring. Redan vid val av ämne och frågeställningar kan det etiska 

                                                           
43 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup, 2009. Sid. 
85. 
44 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup, 2009.  Sid. 
84. 
45 Ibid. Sid, 98. 
46 Ibid, Sid. 98.  
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dilemmat uppstå då dessa kan röra områden som för vissa kan uppfatta som oetiska.47 Under 

detta område kommer dem etiska avvägandena för denna studie att presenteras och behandlas.  

Respondenterna har alltid ett fritt val att delta i studien eller inte och för att göra det valet så 

rättvist som möjligt är det forskarens skyldighet att informera respondenten om studiens syfte, 

varför den genomförs och hur respondenterna kommer presenteras i arbetet.48 Det är även minst 

lika viktigt att tydligt informera respondenterna att dem när som helst kan avbryta intervjun. I 

detta fall ber vi respondenterna att ställa sig kritiskt kring frågor som rör deras boendeort vilket 

medför att vi måste ställa frågor som inte uppfattas som nedlåtande, kränkande eller inkräktande 

på deras privatliv. Av samma anledning blir det för oss viktigt att informera respondenterna att 

ingen information som går att spåra tillbaka till dem kommer presenteras i arbetet och detta 

kommer behandlas mer ingående under konfidentialitet.   

4.6.1 Konfidentialitet  

Eftersom vi i denna studie träffar respondenterna i ett personligt möte så är det på så sätt 

omöjligt för respondenterna att vara anonyma. Anonymitet betyder att forskaren inte har någon 

information som går att binda vid en särskild person det vill säga att respondenten inte går att 

spåra med hjälp av den information som forskaren har. Det förutsätter även att inte ens forskaren 

vet vem respondenten är och på så sätt kan vi inte säga att respondenterna i denna studie är 

anonyma. Däremot råder konfidentialitet i denna studie vilket innebär att endast forskarna vet 

vilka respondenterna är och har tillgång till den informationen.49 Inga namn kommer 

presenteras i detta arbete för att säkerställa konfidentialiteten.  

4.7 Bedömning av materialets kvalité   
Det insamlade datats kvalité kommer bedömmas utifrån validitet och reliabilitet. Med 

reliabilitet menas hur pass tillförlitligt det insamlade materialet är och hur pass noggrann 

forskaren har varit vid insamlingen av datat.50 Validitet i sin tur behandlar huruvida det 

insamlade datat är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Då kvantitativa och 

kvalitativa metoder behandlar två olika sätt att genomföra en studie så bör även validiteten och 

                                                           
47 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup, 2009. Sid. 
13. 
48 Ibid. Sid, 13. 
49Corbin, J. & Strauss, A. (2008).Basics of qualitative research (3rd ed.): Techniques and procedures for 
developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd. Sid, 31.  
50 Larsen, A.K. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup, 2009. Sid, 
81.  
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reliabiliteten behandlas med fokus på det angreppssätt som studien bygger på.51 Fokus kommer 

av den anledningen att läggas på kvalitativ reliabilitet och validitet.   

4.7.1 Validitet  

Vid kvalitativa intervjuer ges respondenten en viss frihet att prata om ämnen som personen själv 

anser vara av betydelse. På så sätt kan nya detaljer eller tankesätt identifieras som kan vara av 

stor betydelse för studiens frågeställningar. Genom att till viss del vara flexibel och forma 

studiens frågeställningar i efterhand utifrån respondenternas svar blir på så sätt det insamlade 

data i stor grad relevant för studiens syfte vilket kan bidra till en hög validitet.52 Den 

intervjuguide som vi använde oss utav är utformad med fokus på studiens syfte och 

frågeställningar men är dock aldrig använd förut vilket kan anses påverka validiteten. Resultatet 

och slutsatsen i denna studie bygger på det insamlade materialet vid intervjuerna och vi anser 

att det kapitlet kan bekräfta att validitet har uppnåtts.  

4.7.2 Reliabilitet  

För att säkerställa att största möjliga reliabilitet har uppnåtts har fokus lagts på att tydligt 

redovisa hur datainsamlingen har gått till väga men även redovisa det insamlade materialet på 

ett tydligt sätt. För att berika analysen och för att behandla det insamlade materialet på ett 

effektivt sätt har bland annat citat och omskrivningar från respondenterna använts. Det ger på 

så sätt läsaren möjligheten att smidigt och enkelt följa vad resultaten bygger på och hur 

analysprocessen har gått till väga.  

Att använda gruppintervjuer i en studie kan vara negativt för reliabiliteten då det finns en risk 

för att vissa röster hörs mer än andras, det vill säga att någon eller några tar mer plats än andra. 

Utifrån en sådan aspekt blir det svårt att uppnå representativitet mellan bland annat ålder, kön 

eller etnicitet vilket gör att reliabiliteten på det insamlade data minskar. Lyckligtvis för denna 

studie var inte så fallet utan hela gruppen deltog i diskussionerna och ingen person tog mer plats 

än någon annan i gruppen. Vad som däremot går att kritisera i denna studie är att resultatet 

bygger på data hämtat från 12 respondenter vilket kan anses som lite. Reliabiliteten skulle på 

så sätt kunna förstärkas om vi intervjuar fler personer.53  

  

                                                           
51 Davidsson, B & Patel, R. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning.Studentlitteratur, 2011. Sid, 105. 
52 Ibid. Sid, 81. 
53 Ibid. Sid, 41. 
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5. Empiri 
I detta kapitel av uppsatsen kommer en redovisning av de insamlade data som används som 

underlag under uppsatsens analys. Till att börja med redovisas vad som sades under 

gruppintervjun med respondenterna från Lekvattnet. Detta följs utav svaren från 

enkätintervjuerna med respondenterna från Lekvattnet och sedan utav en sammanfattning av 

svaren från enkätintervjuerna med kommunpolitikerna. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av dem artiklar från Aftonbladet och Nya Wermlands Tidningen som 

använts i denna uppsats.  

5.1 Gruppintervju 
Hur tycker ni att servicen i Torsby kommun har utvecklats under dem senaste tio åren?  

Respondenterna började med att prata om hur tillgängligheten till främst utbildning har minskat 

i bygderna. Fokus lades på att diskutera vilket år skolan i Lekvattnet lades ner och 

respondenterna kom fram till att det var år 2009 som skolan lades ner. Denna skola omfattade 

årskurs ett till sex. Närmaste grundskolan ligger nu i Östmark och skolungdomarna behöver 

åka cirka 15 kilometer enkel väg under årskurserna ettan till femman.  

En annan händelse som togs upp under diskussionen var avvecklingen av tullstationen vid 

gränsen till Norge. Tullstationen lades ner för cirka sju åtta år sedan men respondenterna sade 

att det finns planer om att starta upp stationen igen. Effekten av att skolan och tullstationen 

lades ner är främst att arbetstillfällena minskade för främst invånare i Lekvattnet men 

respondenterna ansåg även att Lekvattnet blivit mer öde på grund av nedläggningen av skolan. 

Respondenterna menade att skolan medförde mer aktivitet i samhället. Vad respondenterna 

däremot var enade om var att service i form av vård och omsorg har blivit mycket bra och 

fungerar i nuläget effektivt.  

Hur ser jobbsituationen ut i Torsby kommun?  

Denna diskussionsfråga började med att respondenterna hänvisade till den föregående frågans 

svar med att arbetstillfällena i bygderna har minskat på grund av avvecklingen av byaskolorna. 

Däremot belystes avståndet till Norge som positivt för arbetssituationen i Torsby kommun då 

ett stort antal invånare pendlar mellan Torsby och Oslo för att arbeta. Dem invånare som jobbar 

i Norge men är bosatt i Sverige betalar därmed skatt i Sverige vilket respondenterna menar är 

positivt för Torsby kommun ur en ekonomisk synvinkel. Utöver arbeten i Norge så 

utgör/upplevs kommunen den största arbetsgivaren samt större företag i Torsby tätort säger 

respondenterna. Tillgängligheten till arbetstillfälle i sin helhet beskrivs av respondenterna i 
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liknelse som resterande Sverige, för ungdomarna upplevs det som relativt svårt att skaffa jobb 

och relevant utbildning är i princip ett måste.  

Hur tycker ni att Torsby kommun påverkas av avståndet till Karlstad som stad? 

I början av diskussionen upplevdes in avståndet till Karlstad som någon fördel eller nackdel 

utan respondenterna menade att avståndet var för långt för att innebära någon form av betydelse. 

Vi beslutade oss för att bortse själva avståndet mellan Torsby och Karlstad och ställde då frågan 

hur respondenterna upplever prioriteringar Karlstad kontra Torsby och då startade diskussionen 

ordentligt. Utbildningsfrågan kom då upp igen men ur en annan synvinkel då en respondent 

menade att vissa gymnasiala program flyttar från Torsby tätort till Karlstad vilket leder till att 

ungdomar från Torsby kommun i många fall tvingas pendla eller flytta till Karlstad för att 

studera. Respondenterna resonerade och kom fram till att det främst var dem praktiska 

utbildningarna som flyttats till Karlstad. En respondent befarade att ungdomarna som flyttar för 

att plugga i Karlstad blir kvar där vilket leder till att Torsby kommun både minskar i 

invånarantal men förlorar ungdomar. Bland studiens yngre respondenter upplevdes heller ingen 

positiv inställning till att vissa program flyttats från Torsby tätort till Karlstad då tillexempel en 

respondent sade ”hade hellre pluggat i Torsby än Karlstad om möjligheten fanns”.  

Vi frågade respondenterna hur dem tror att den nya regionsindelningen kommer påverka Torsby 

kommun som en följdfråga och respondenterna var enade om att de inte trodde att 

regionsindelningen skulle ge Torsby kommun någon betydande vinning. Anledningen till denna 

uppfattning är att respondenterna menade att Torsby kommun kommer hamna ännu mer ute i 

periferin då fokusen kommer ligga kring regionens städer.  

Hur tror ni att Torsby kommun kommer se ut om tio år om ni får spekulera fritt?  

Som avslutande fråga bad vi respondenterna att spekulera kring hur dem tror att Torsby 

kommun kommer se ut om tio år och diskussionen fördes i en positiv anda. Respondenterna var 

enade om att dem efterlängtar en beteendeförändring där människor värdesätter ekologi och en 

vacker natur när det kommer till val av boendeort istället för att sträva efter att bo i städer. Här 

menar respondenterna att dem hoppas på att fler människor flyttar till landsbygden och att fler 

människor väljer att bo kvar på landsbygden.  

Ett annat ämne som diskuterades som alla respondenter ansåg som positiv för Torsby kommun 

var invandringen. Respondenterna menade att dom nyanlända både bidrar till att invånarantalet 

ökar och på så sätt blir det mer liv och rörelse i bygderna vilket är positivt. Här välkomnas även 
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dem nyanländ med öppna armar och en respondent sade att dem ordnat så att två familjer med 

invandrarbakgrund ska få bo i kyrkostugan i Lekvattnet. Som en förlängning av detta exempel 

med viljan att hjälpa till så konstaterades det att bygderna i Torsby kommun har en stark vilja 

att hjälpa varandra och att det uppstår en gemenskap som sällan återfinns i städer. Denna form 

av byagemenskap tror respondenterna att den kommer finnas kvar och även förstärkas med 

tiden.  

 

5.2 Enkätintervju 

Resultatet redovisas endast i textform då enkäterna inte bygger på generaliserbara svar. 12 

respondenter svarade på enkäten och fördelningen mellan kön var jämt fördelad med sex män 

och sex kvinnor. Åldrarna varierade mellan den yngsta respondenten som var 16 år gammal 

och den äldsta var 80 år gammal.   

Fråga 1. Hur länge har du bott i Torsby kommun?  

Majoriteten av respondenterna svarade att dem har bott i Torsby kommun hela sina liv vilket 

resulterade i att den som bott i kommunen längst har bott där i 69år. Fyra av respondenterna är 

inte födda eller uppvuxna i kommunen men har ändå hunnit bo i kommunen minst 29 år och 

som längst 59 år. 

Fråga 2. Hur upplever du Torsby kommun?  

En majoritet på sju stycken av respondenterna svarar att dem upplever Torsby som en bra 

kommun. Tre av de respondenter som upplever kommunen som bra eller positiv skriver även 

att de trivs utmärkt och att Torsby kommun erbjuder en fantastisk natur. En respondent svarade 

aldrig på denna fråga så dem resterande fyra respondenterna besvarade frågan med svar som 

”Jag tycker det är en rörig kommun med mycket tankar i huvudet!”, ”Stor avfolkningskommun” 

eller som två av respondenterna skrev ”Allt ska ju flyttas till centrum”. 

 

 

 

  

Svar Antal 
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Bra/positiv 4 

Bra med fantastisk natur  3 

Allt flyttas till centrum 2 

rörig  1 

avfolkningskommun 1 

uteblivet svar 1 

Tabell 5.1: Hur upplevs Torsby kommun av respondenterna. 

Följdfråga. Vad är Torsby kommuns styrkor respektive svagheter?  

På denna fråga återkommer svaret ”naturen” mycket ofta som kommunens styrka. Endast två 

respondenter nämner ”jakt och fiske” och ”bra fritidsutbud” istället för ”naturen”. En 

respondent skriver att kommunens styrka är att den är välvillig. Under kommunens svagheter 

förekom allt mer varierande svar. Två av respondenterna skriver att kommunen får en allt mer 

åldrande befolkning och att det sker för lite inflyttningar till Torsby kommun. Två andra 

respondenter belyser problematiken kring att skolorna i främst bygderna läggs ner och att det 

är svårt att hålla service i form av bland annat affärer vid liv. Det förekommer även svar som 

”gles”, ”stor till ytan”, ”utspridd”, ”långa avstånd i kommunen” och ”allt ska centraliseras” när 

respondenterna beskriver kommunens svagheter. En respondent problematiserar även det 

kommunala arbetet och skriver ”en svaghet är nog kommunens vilja att satsa på landsbygden”.  

                      

Svar Antal  Svar Antal 

naturen 4  Åldrande befolkning 2 

jakt, fiske och 
fritidsutbud 

2  Skolor/service minskar 3 

välvillig 1  gles 2 

uteblivet svar 5  stor till ytan 1 

Tabell 5.2 Torsby 

kommuns styrkor   
långa avstånd  

1 

   allt ska centraliseras 2 

   För lite landsbygdsutveckling 1 

   Uteblivet svar 3 

                  Tabell 5.3 Torsby kommuns svagheter. 

 

Följdfråga. Vad får dig att vilja bo i Torsby kommun?  
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På denna fråga förekommer endast fyra olika typer av svar och dem mest förekommande är 

närheten till naturen och möjligheten till jakt och fiske men även att några vill bo i kommunen 

för att de är födda och uppvuxna där. Dem andra två typerna av svar som förekommer är 

”byagemenskapen” och ” mycket fin natur” eller ”finaste platsen på jorden!”.  

Svar Antal 

Jakt och fiske  2 

Uppvuxen på orten 4 

Byagemenskapen 1 

Vacker natur 5 

Tabell 5.4 Anledningar till att vilja bo i Torsby kommun.  

Fråga 3. Hur ser närheten till service ut för dig?  

Majoriteten av respondenterna skriver både att den mesta och närmaste service finns i Torsby 

centrum och hur långt det är till just Torsby centrum (cirka 2.5 mil). En respondent skriver likt 

tidigare att den närmsta servicen finns i Torsby centrum och att Lekvattnet helt och hållet saknar 

bensinmack, affär och skola. En annan respondent svarar ”det finns ju gymnasieskola i Torsby 

men dem lägger ner yrkesprogrammen på grund av för lite folk som söker”.  

Fråga 4. Har Torsby kommun förändrats på något sätt under dem senaste 10 åren? Hur isåfall? 

Två ganska tydliga teman går att urskilja i respondenternas svar och dessa är, som sju 

respondenter har svarat att skolorna i bygderna i stort sett har lagts ned. En respondent tillägger 

att barnen fått längre bussresor till skolorna mellan förskolan och gymnasiet. Nästa tema går att 

urskilja genom att fyra respondenter har svarat att Torsby kommun har minskat i antalet 

invånare. En respondent svarar ”fasta befolkningen minskar. Många hus bebos av feriegäster”. 

Utöver dessa två teman så svarar en respondent att Torsby kommun satsar för mycket på 

centrum och för lite på att försöka få folk att bo kvar på landsbygden. Skidtunnelns etablering 

i Torsby nämns som en positiv utveckling för kommunen då den används väl och lockar 

människor. En annan positiv utveckling som en respondent nämner är att Lekvattnet nu kopplats 

samman till Torsby centrum via vägen E-16.  

 

 

Svar Antal 

Skolor har lagts ned 7 
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Minskat antal invånare 4 

Fokus ligger på centrum 1 

Skidtunneln har byggts  1 

E-16 har byggts 1 

Tabell 5.5 Förändringar i Torsby kommun under dem senaste 10 åren. 

Följfråga. Har denna förändring varit positiv eller negativ?  

Här svarar alla respondenter att förändringen har varit negativ med undantag för just 

etableringen av skidtunneln och E-16. Utöver endast svaret ”negativ” har en respondent svarat 

”den är negativ om man vill ha en levande landsbygd” och en annan har svarat ”negativt, 

arbetsplatserna i bygden försvinner”.  

Fråga 5. Har handel, service, undervisning eller liknande utbud tillkommit eller försvunnit?  

Fem respondenter har enbart gett svaret ”försvunnit”. Tre av respondenterna svarar att skolan i 

Lekvattnet har lagts ned varav en av dessa tre svarar att flera gymnasielinjer har lagts ned. Dem 

resterande fyra respondenterna har alla nämnt att handeln har minskat och flyttats till Torsby 

centrum. Två av dessa fyra respondenter nämner att det finns en affär i Lekvattnet men att den 

numera endast har öppet fredag och lördag.  

Svar Antal 

Försvunnit  5 

Skolor har lagts ned  3 

Handeln har minskat /flyttat till centrum 1 

Tabell 5.6 Service som försvunnit eller tillkommit. 

Följdfråga. Vad tror du det beror på? 

Av dem respondenter som tidigare svarat att skolan i Lekvattnet försvinner skriver att det beror 

på att underlaget för att kunna hålla skolan öppen var förliten på grund av avfolkningen i 

Lekvattnet. Av dem respondenter som svarade att handeln minskat svarar att det beror på att 

det är för lite människor som handlar i bygderna och att allt för många åker till Torsby centrum 

eller handelsområden för att handla på grund av att det blir billigare. Tre respondenter nämner 

Torsby centrum i sin motivering till varför servicen har försvunnit och skriver ”allt ska dras in 

till Torsby centrum”, ”kommunen vill spara på allt som inte finns i centrum” och ” all service 

finns där det bor mest folk, vi som bor kvar i bygden får köra bil till alla inrättningar”.  
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Fråga 6. Tycker du det saknas något i Torsby kommun? (inom tillexempel handel, service eller 

utbildning) 

Tre respondenter har valt att inte svara på denna fråga. En majoritet på sex respondenter svarar 

att det saknas gymnasieprogram då många av dessa har flyttats till gymnasium i Karlstad. En 

respondent svarar att specifikt yrkesprogrammen saknas i Torsby kommun. Två respondenter 

nämner äldreomsorgen och svarar ”det skulle finnas fler platser i äldreomsorgen och inte skära 

ner på allt. Utöver dessa svar så ges mer specifika svar som ”arbetstillfällen” och ”industrier 

för träförädling”.  

Svar Antal 

Saknas gymnasieprogram  6 

Fler platser inom 
äldreomsorgen  

2 

Arbetstillfällen 1 

Industrier för träförädling 1 

Uteblivet svar 3 

Tabell 5.7 Vad som saknas i Torsby kommun. 

Fråga 7. Tror du att Torsby kommun påverkas positivt eller negativt på något sätt av avståndet 

till Karlstad som stad? Varför tror du att det är så?  

Endast sex stycken av respondenterna valde att svara på denna fråga. Av dessa sex har tre 

stycken svarat att dem inte tror att avståndet har någon betydelse för Torsby kommun. Dem 

resterande tre har svarat ”positivt, man måste vara kreativ”, ”eventuellt lättare för ungdomarna 

att bli kvar i Karlstad när dem går skola där, kan vara negativt för kommunen” och ”närmre till 

Norge jämfört med Karlstad”.  

Svar Antal 

Avståndet spelar ingen roll 3 

Positivt  1 

Närmare till Norge än Karlstad 1 

Lättare för ungdomar att stanna i 
Karlstad 

1 

Uteblivet svar 6 

Tabell 5.8 Torsby kommuns påverkan av Karlstad.  

 

Fråga 8. Hur tror du att Torsby kommun kommer utvecklas i framtiden?  
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Även på denna fråga har endast sex respondenter svarat. På denna fråga förekom varierade svar 

men gemensamt för två respondenter är att dem har svarat ”mer turism”. En respondent 

problematiserar den nya regionsindelningen med svaret ”den finns en stark vilja att kämpa sig 

kvar men om storregion med Västra Götaland och Halland – då ligger vi längst ut i periferin, 

mycket negativt!”. Två av respondenterna uttrycker ett hopp om att ”utflyttningstrenden 

vänder” och hoppas även på att de ungdomar som flyttar till Karlstad för att studera, återvänder 

till Torsby kommun. Den sista respondenten svarar ”fortsätter det som nu finns snart bara 

centrum kvar”.  

Svar Antal 

Mer turism  2 

Problematiserar nya regionsbildningen 1 

Utflyttningstrenden vänder 2 

Snart finns bara centrum kvar 1 

Uteblivet svar 6 

Tabell 5.9 Synen på Torsby kommuns framtid. 

5.3 Sammanfattning 
Majoriteten av respondenterna har en god uppfattning om Torsby kommun och trivs mycket 

bra med några få undantag som rör främst avfolkningen och att serviceutbudet minskar. Torsby 

kommuns styrkor beskrivs vara tillgängligheten till naturen och utbudet på jakt och fiske medan 

dess svagheter beskrivs vara kommunens rådande avbefolkning, avvecklingen av skolor ute i 

bygderna och den centralisering av service som sker.  Majoriteten av respondenterna svarar att 

den vackra naturen och att dem är uppvuxna på orten är anledningar till varför dem vill bo kvar 

i Torsby kommun.  

Avståndet till närmaste service ser likadant ut för alla respondenter då dem alla kommer från 

samma ort det vill säga Lekvattnet, där avståndet till Torsby tätort är 2.5 mil. Den tydligaste 

förändringen som har skett i Torsby kommun under dem senaste tio åren enligt respondenterna 

är att antalet invånare har minskat, serviceutbudet har minskat och att flertalet skolor runt om i 

bygderna har lagt ner. En respondent nämner att skidtunneln i Torsby har etablerats. Alla 

respondenter förklarar att denna utveckling har varit negativ med undantag för skidtunneln som 

anses vara mycket positiv. Respondenterna är enade om att Torsby kommun saknar 

utbildningsmöjligheter och gymnasieprogram. Det finns även önskemål om fler platser eller 

bostäder inom äldreomsorgen.   



33 
 

I enkäterna är respondenterna enade om att avståndet till Karlstad inte påverkar Torsby 

kommun särskilt mycket även om en minoritet nämner att det skapar möjlighet för 

arbetspendling. Framtidsvisionen för Torsby kommun består av mer turism och en förhoppning 

om att utflyttningstrenden vänder.  

5.4 Sammanfattning av enkätintervjun 
Enkätintervjuerna med Torsby kommuns kommunalpolitiker redovisas ordagrant under bilaga 

4 då dessa är offentliga personer som inte kräver någon anonymitet eller konfidentialitet. 

Nedanför kommer en sammanfattning av kommunalpolitikernas svar för att förtydliga och 

underlätta tillgängligheten till dem svar som presenteras i uppsatsens analyskapitel.  

Mellan åren 2010 och 2015 minskade befolkningsmängden med 500 personer i Torsby kommun 

och majoriteten av kommunens politiker är enade om att detta beror på två faktorer, en åldrande 

befolkning och brist på arbete i Torsby kommun. Dem människor som väljer att flytta från 

Torsby kommun består främst av personer mellan åldrarna 20år till 30år och generellt sett är 

det fler kvinnor än män som flyttar menar majoriteten av dem tillfrågade politikerna. Den 

främsta effekten av att människor lämnar Torsby kommun är att skatteintäkterna minskar vilket 

påverkar den offentliga servicen menar politikerna.  

Det råder däremot blandade uppfattningar om hur framtiden kommer se ut ifall denna 

avfolkningstrend fortsätter. Anna-Karin Järåsen (S) menar på att serviceutbudet måste anpassas 

efter vad som efterfrågas i Torsby kommun och IT-nätet samt bostadsutbudet måste breddas för 

att göra kommunen en mer attraktiv plats att bosätta sig i. Alf Larsson (C) problematiserar i sin 

tur hur pensionsavgångarna ska tillsättas. Kjell Erik Matsson (S) ser gärna ett sammarbete med 

omkringliggande kommuner för att kunna hantera den avfolkningstrend som råder i Torsby 

kommun. Övriga politiker svarar generellt att om denna trend fortsätter kommer det vara illa 

för kommunen.  

Kommunalpolitikerna är enade om att den utveckling som har skett inom kommunen är att allt 

fler flyttar från bygderna in till Torsby tätort. Avståndet till Karlstad beskrivs som gynnsamt ur 

arbetspendlingssynpunkt och att det bidrar med kvalificerad arbetskraft till kommunen. Järåsen 

(S) ser positivt till att Torsby kommun är en del av region Värmland ur ett rent tekniskt 

perspektiv så som IT, nätverksarbete och utbildning. Övriga politiker ser neutralt till att vara en 

del av region Värmland. Däremot är majoriteten av kommunalpolitikerna negativt inställda till 

en eventuell storregion med Västra Götaland och Halland då det innebär att Torsby kommun 

hamnar längre ut i periferin än vad dem redan anser att dem är.  
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Alla tillfrågade politiker ser positivt på kommunens utvecklingsmöjligheter och majoriteten ser 

stora förhoppningar inom främst träindustrin och turism.  

5.5 Artiklar  

5.5.1 Nyhetsartiklar 

I nyhetsartikeln Uppror mot ”fanatisk urbanisering” rapporteras det från en journalist från 

Aftonbladets redaktionsteam, om landsbygdsupproret som ägde rum i städer runt om i Sverige. 

Boende på landsbygden tog sina traktorer, maskiner och banderoller och tågade sig igenom 

städer i landet för att demonstrera mot den behandling som landsbygden idag utsätts för.54  En 

annan artikel ”Avlivar myt om svensk urbanisering” diskuterar journalisten från Aftonbladets 

redaktionsteam, om hur Sverige inte urbaniseras i den takt som tidigare förespråkats. I artikeln 

beskrivs hur enbart Stockholm tagits i beaktning under uträkningar om inflyttning från 

landsbygd till stad. Att utesluta andra städer i uträkningen ger en felaktig bild av hur 

flyttningsmönstret i Sverige ser ut.55  

I Kommunen har gått till domstol för rätten att säga nej rapporterar Aftonbladets skribent 

Kerstin Weigl om hur Östra Göinges kommun i Skåne inte har plats för mer ensamkommande 

flyktingbarn. I artikeln finns ett agg mot staten och Stockholm. Bostadsbristen i storstäderna 

bidrar till att Östra Göinge får dra ett större lass än de kan hantera.56  

I artikeln Här är det allra sämst i hela Sverige, skriven av Aftonbladets skribent Niklas 

Eriksson, rankas Sveriges kommuner från bäst till sämst utifrån en undersökning gjord av det 

politiskt oberoende magasinet Fokus. Med hjälp av variabler som livlängd, folkmängd, 

lärartäthet, företagsklimat, flyktingmottagande med mera, blir resultatet att Högsbo kommun 

intar bottenplatsen på listan, medan Stockholm intar platsen som landets bästa kommun.57 

Aftonbladets skribent Anette Holmqvists artikel Regeringen chockhöjer bensinskatten 

behandlar Socialdemokraternas budget, var skatter ska höjas och sänkas. Bensin- och 

dieselskatten ska höjas, men artikeln redogör för hur ett landsbygdspaket ska utdelas, eftersom 

bilberoendet på landsbygden är mycket högre än i tätbebyggda områden. Paketet de pratar om 

                                                           
54 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20574184.ab [2016-05-23] 
55 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20967005.ab [2016-05-23] 
56 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/kerstinweigl/article21349265.ab [2016-05-23] 
57 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20873589.ab [2016-05-23] 
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fokuserar på bättre infrastruktur, bättre väg och järnväg och även att stimulera produktionen av 

förnybara bränslen.58 

Här är farligast att bli sjuk på drömsemestern är en artikel skriven av Aftonbladets skribent 

Anders Munck, som bygger på en karta gjord av International SOS. Kartan visar var risken med 

sjukdomar är störst i världen. Sverige rankas högt på listan över länder med bra sjukvård. Det 

beskrivs hur det är stor skillnad mellan stora städer, där sjukvården oftast är av högre kvalitét, 

och landsbygd, där sjukvården är mer bristfällig.59 

I artikeln ”Alla vill inte bo i betonggetton” som är en sammanställning av ett antal åsikter från 

ett krismöte i Rämmen med privatpersoner och politiker, sker samma effekt där ett aktuellt 

problem belyses men speglar också en bild av hur landsbygden kan uppfattas. Ett av dem 

problemen som presenteras rör kollektivtrafiken där artikeln tyder på att fokusen i allt för stor 

grad ligger på att utveckla en redan effektiv kollektivtrafik i Karlstad istället för att etablera 

kollektivtrafik i orter som saknar det helt och hållet. Respondenten i artikeln är anonym men 

beskriver med egna ord:   

I Karlstad gnälls det om du har mer än 200 meter till närmaste busshållplats, här där jag bor drogs den enda 

bussen in förra året så vi har en mil till närmaste hållplats, det blir inte många bussresor till Karlstad kan 

jag säga.60 

5.5.2 Debattartiklar 

Regeringen har en lång väg att vandra är en debattartikel skriven av Kristina Yngwe som är 

ledamot i partistyrelsen i Centerpartiet. Artikeln beskyller den Socialdemokratiska regeringen 

för att försvåra situationen för människor på landsbygden genom höjda skatter och strängare 

reglement. Yngwe diskuterar hur Centerpartiet vill satsa på hela Sverige och göra det bättre för 

människor på landsbygden.61 

Tomas Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen och Jonas Eriksson, 

gruppledare för Miljöpartiet i riksdagen har skrivit en debattartikel som heter Centerpartiet, vår 

dörr står öppen. Eneroth och Eriksson diskuterar hur de ser möjligheter med samarbete över 

blockgränsen inom vissa frågor. Några av punkterna de vill samarbeta på gäller utvevklingen 

                                                           
58 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20537088.ab [2016-05-23] 
59 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20363841.ab [2016-05-23] 
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av lokal service på glesbygden och att satsa på investeringar i Sveriges infrastruktur, främst i 

form av utbyggnad av järnväg i hela landet.62  

I debattartikeln Vi satsar på mervärde – inte på låga priser ger Stina Bergström från 

Miljöpartiet svar på Marcus Oscarssons (KD) artikel som beskyller Miljöpartiet för mjölkkrisen 

och nedläggningen av gårdar i Sverige. Bergström förklarar hur större konkurrens inom EU, 

låga ersättningar till lantbrukare, slopade mjölkkvoter, brist på ursprungsmärkning och 

minskade exportmöjligheter har bidragit till nedläggning av gårdar och förminskad 

mjölkproduktion. Hon fortsätter med att förklara hur svenska priser är dyrare på grund av att 

djurhållningnen i Sverige håller en högre kvalitét och hur det är av större vikt att djuren mår 

bra än att produktionen är vad som är i fokus.63 

En utbyggnad av bredband är i fokus i Karin Ahl och Göran Marbys debattartikel Utan utbyggt 

bredband kommer de unga flytta. De resonerar för hur vår omgivning allt mer digitaliseras, 

samtidigt som en femtedel av Sveriges kommuner helt saknar e-tjänster. Reportrarna diskuterar 

hur det geografiska eller demografiska inte är det som avgör om kommuner hakat på trenden 

med att utveckla snabba bredband, utan det handlar istället om engagerade tjänstemän och 

kommunpolitiker.64 

Jämlikhet – ett måste för social rörlighet diskuterar hur ökade inkomstklyftor minskar den 

sociala rörligheten och även hur ett fungerande utbildningssystem som ska ställa samma krav 

och ge samma möjligheter till alla är av stor vikt i ett samhälle som förespråkar social rörlighet. 

Fredrik Olofsson (S), ordförande i finansutskottet, som skrivit artikeln beskyller den 

moderatledda regeringen för att ha ökat skillnaderna och bidragit till att minska den sociala 

rörligheten. Olofsson tar upp exempel om att det fria skolvalet som infördes under Moderaterna 

bidragit till att öka klyftorna när det kommer till undervisning. Här jämnför han att barn i städer 

har fler undervisningsmöjligheter medan de på landsbygden får nöja sig med utbudet som finns. 

Om de inte råkar vara resursstarka människor som har råd att köpa till extra undervisning till 

sina barn.65 

Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF, debatterar i sin artikel Straffa inte dem som bor på 

landsbygden hur det finns initiativkraft och företagande på landsbygden, men att de måste ges 

                                                           
62 http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article21469693.ab [2016-05-23] 
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64 http://www.aftonbladet.se/debatt/article21120845.ab [2016-05-23] 
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rätt förutsättningar. Hon fortsätter med att förklara hur Sverige är det land med snabbast 

urbanisering inom EU och hur städerna inte är autonoma öar, utan de är beroende av 

landsbygden. Därför borde inte städerna styra över landsbygdens utveckling. För att 

landsbygdens företagsanda ska gynnas krävs bättre infrastruktur, både i form av järnvägar och 

bredband. Jonsson skriver att landsbygdsborna ska ges samma möjligheter som de boende i 

städer och tätorter.66  

Annie Lööfs debattartikel Landsbygden lever när företag kan växa diskuterar landsbygden i 

siffror och hur mycket pengar som finns att tjäna på en levande landsbygd. Utbyggnationen av 

Stockholms tunnelbana beskrevs som en tillväxtsatsning, medan Norbottniabanan mellan Umeå 

och Luleå inte ses på samma sätt. Lööf anser att en förändring behöver ske i hur landsbygden 

beskrivs i media. I artikeln tas det sedan upp tre förslag som skulle gynna en tillväxt på 

landsbygden. Det första förslaget är OPS-lösningar på utbyggnaden av infrastrukturen, alltså 

att privata aktörer som tjänar på utbyggnad av infrastrukturen ska få vara med och 

medfinansiera. Andra förslaget är att förkorta handläggningstider gällande företagares ansökan 

om till exempel bygglov på landsbygden. Det sista förslaget är en digital tjänst där företagare 

kan lämna in sina uppgifter en gång och slippa krångel med myndigeter som kan ligga långt 

bort.67  

I debattartikeln Svensk mjölk måste få lättare att konkurrera bjuder Anna Maria Corazza Bildt 

(M) och Åsa Coenraads (M) in till rundabordssamtal om vilka lösningar som går att hitta för att 

råda bot på den situation som svenska mjölkbönder just nu står inför. De diskuterar hur priset 

på mjölk har minskat till den grad att det kostar pengar för bönder att producera en liter mjölk. 

Detta vill de lösa genom att öppna en bredare marknad för den svenska mjölken som de anser 

är världens bästa. Moderaterna satsar på en levande landsbyggd genom att se mjölkbönder som 

företagare och motsätter sig Socialdemokraternas beskattning av olika delar som drabbar 

landsbygden.68 

I debattartikeln ”Regeringen missgynnar landsbygden” beskrivs vikten av ett ökat lokalt arbete 

för en hållbar landsbygdsutveckling. Här menas att ansvaret delvis bör ligga på en mer lokal 

nivå i kombination med en bättre samverkan mellan olika myndigheter så skapas förutsättningar 

för att landsbygden ska utvecklas. Artikeln beskriver några av dem grundläggande konkreta 
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problemen som landsbygden präglas av det vill säga ett bristande utbud på teknisk service i 

form av bredband, telefoni, post och i vissa fall även el. Bristen på framförallt en god 

uppkoppling till bredbandsnätet försvårar etableringen av företag på landsbygden och i artikeln 

problematiseras bredbandsmarknaden som en orsak till att landsbygden blir utan bredband. 

Debatten i sig beskriver främst problem som kan uppstå på landsbygden men målar även upp 

en bild av hur landsbygden kan uppfattas.69 

Det går även att diskutera politikens roll i hur synen på landsbygen återspeglas. I debattartikeln 

”Hur mycket värnar ni om landsbygden?” kritiseras de politiska partiernas löften vid 

valperioderna om att värna om en levande landsbygd. Journalisten bakom artikeln menar att 

partierna endast utlovar en levande landsbygd men efter valet övergår dessa löften till tomma 

ord. Journalisten anser att landsbygdens invånare tappar förtroendet för politikerna och att det 

kommer krävas en långsiktig fungerande strategi för landsbygdsutveckling för att vinna detta 

förtroende tillbaka. Denna strategi måste på så sätt fungera som ett verktyg för att skapa en 

hållbar framtid både för kommun och invånare.70 
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6. Analys  
I detta kapitel kommer studiens empiriska material att analyseras och diskuteras i 

kombination med den teoretiska referensram som denna uppsats bygger på. Analysen kommer 

på så sätt utgöra grunden för uppsatsens slutsatser.  

6.1 Centrum & Periferi  

Vad som gör David Botterills definition av stad och landsbygd så intressant i sin tolkning av 

”Centrum & periferi” teorin är att den skapar en definition som dels bygger på saklig och 

statistisk information men även sociala konstruktioner, uppfattningar och dialoger som skapas 

och förs i samhället via bland annat media och politik.  Andrew Gorman-Murray styrker i sin 

artikel ”Imagining King Street in the gay/lesbian media” hur stor makt media har vid skapande 

av uppfattningar och representationer för olika platser eller områden.71 Även Kirsten Drotner 

menar i sin bok ”Medier och kultur – En grundbok i medieanalys och medieteori” att media har 

en stor påverkan på den offentlighet vi lever i och att platser skapas utifrån media.72 

Hur ser då den samhällsenliga dialogen ut kring landsbygden i Sverige? Vid granskning av de 

artiklar som presenteras i vår empiridel från Aftonbladet och Nya Wermlandstidningen som rör 

ämnet landsbygd i förhållande till staden går det tydligt att urskilja att landsbygden tillskrivs en 

bild av ett landskap i förfall. Människorna på landsbygden hamnar i periferin både geografiskt 

och socialt. Förutom under valperioden, då ligger landsbygden högt upp på den politiska 

agendan. Detta problematiseras i Nya Wermlandstidningens artikel ”Hur mycket värnar ni om 

landsbygden?” där skribenten skriver om hur landsbygden står högt på den politiska agendan 

när det kan gynna dem politiska partierna, men när det väl kommer till kritan så finns det inget 

parti som har ideér eller viljan att verkligen arbeta för en förändring.  

I och med att definitionerna i ”Centrum & periferi” teorin bygger på den typ av samhällsenlig 

dialog som nämns ovan, som uppstår av bland annat media eller den politiska agendan så dras 

alla platser över en och samma kant även om förutsättningarna eller egenskaperna kan skilja 

sig markant från plats till plats. Kommuner, orter eller platser som i verkligheten inte stämmer 

överrens med sin representation eller administrativa kategorisering definieras med andra ord på 

samma sätt som platser, kommuner eller orter där dessa kategoriseringar och representationer 
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faktiskt stämmer. Verkligheten som upplevs inom platsen, orten eller kommunen tas på så sätt 

inte i beaktning i ”Centrum & periferi” teorin utan ersätts av samhällsenlig dialog likt den vi 

nämner ovan om hur landsbygden målas upp i media. Detta blir även fallet för Torsby kommun 

som glesbygdskommun. Att endast definiera en ort, kommun eller ett samhälle utifrån statistisk 

information och samhällsenlig dialog kan skapa förutsägbara resultat som dessutom bygger på 

värderingar som sätter ”staden” eller ”centrum” som norm. Genom att implementera dem 

värderingar, uppfattningar och den platsidentitet som invånare i Lekvattnet och politiker från 

Torsby kommun har, kan förhoppningsvis nytt ljus riktas mot ”centrum & periferi” teorin.  

Hur beskrivs då verkligheten i Torsby kommun av dem som faktiskt lever där? Verkligheten i 

Lekvattnet och Torsby kommun speglas av respondenternas svar där det sker en stark enlighet 

om att det vackra landskapet och tillgängligheten till all den natur och det vatten som utgör 

Norra Värmland är en viss del av vad som gör kommunen till en attraktiv plats att bo i. Botterill 

menar också att periferin inte sällan beskrivs som vacker och idyllisk och använder det heller 

inte som något ogynnsamt för periferin.73 Vad som däremot utelämnas från Botterills teori som 

respondenterna anser är en av Torsby kommuns styrkor samt något som respondenterna 

värdesätter i hög grad är välvilligheten och gemenskapen som skapats i kommunens bygder. 

Här menar respondenterna att det finns en stark sammanhållning och ett driv för att hjälpa 

varandra. Inom bygderna arbetar befolkningen gemensamt för att hålla orterna levande med 

olika intresseföreningar, kulturevenemang och händelsekvällar. Denna gemenskap som 

respondenterna beskriver bygger just på bygdernas storlek, individernas identitet i förhållande 

till orten och att ”alla känner alla” vilket blir svårt att uppnå i större orter eller städer. ”Centrum 

& periferi” teorin tar inte denna form av kvalité i beräkningen vid definitionen av stad och 

landsbygd vilket Elisabeth Lilja menar ger en missvisande bild av verkligheten då människans 

handlingar i den byggda miljön bidrar till att skapa platsen.74 De värderingar som invånarna 

lägger i sin omgivning och de sociala nätverk som utgör en stor del av platskänslan borträknas 

på så sätt och ersätts av uppfattningar skapade av samhällets dialoger.  

Tim Cresswell, kulturgeograf och forskare inom ”plats” begreppet, menar precis som Lilja att 

platser skapas av dem människor som utgör ett ”samhälle”, dem traditioner som tillhör platsen 
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och dem historier som lever kvar på platsen.75 På samma sätt skapas Torsby kommun och 

Lekvattnet utifrån den platskänsla som dess invånare har. Ett antal av respondenterna svarar att 

dem är födda och uppvuxna i Torsby kommun och berättar historier från deras uppväxt. Det 

som nämns är bland annat att år 1943 störtade ett tyskt flygplan med 20 passagerare i Lekvattnet 

som bygden vårdade och höll gömda under andra världskriget, hur vargen har varit en stor 

problematik för bygderna runt om i Torsby kommun, om närheten till vatten och natur, 

gemenskapen i bygderna och om hur fantastisk medeltidsmarknaden i Lekvattnet är. Alla dessa 

historier och upplevelser är vad Cresswell menar skapar platsen, och till viss mån viktiga 

faktorer till den hemkänsla som respondenterna upplever. 

Men Torsby kommun beskrivs inte bara som en plats med vackert landskap där invånarna har 

en stark gemenskap och vilja för att utvecklas, utan majoriteten av respondenterna menar också 

att Torsby kommun håller på att utarmas. Botterill menar att främst yngre människor flyttar 

från periferin till centrum och att periferin i en allt större grad har ett lägre utbud av 

utbildningsmöjligheter, arbetstillfällen och service i sin definition av periferin.76  Detta blir 

tydligt i Torsby kommun då majoriteten av respondenterna svarar att skolorna i bygderna runt 

om i kommunen lägger ner, affärer, bensinstationer och kiosker får det allt svårare att överleva 

ekonomiskt och människor i arbetsför ålder flyttar från kommunen. Många av dessa problem 

sker som en effekt av den urbanisering som råder i dagsläget där människor i främst arbetsför 

ålder flyttar från periferin till centrum för att jobba, studera eller helt enkelt med en vision om 

att finna en plats där personen kan utvecklas på ett annat sätt än i sin hembygd. Marianne 

Ohlsson (S) vice ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby kommun styrker 

detta påstående genom att svara:   

Många unga lockas av att det är ”så mycket häftigare” att bo i stan och börjar sina studier redan på gymnasiet 

på annan ort. Unga som studerar på annan ort blir kvar för att de skaffar nya relationer och att det finns mer 

arbetstillfällen på större orter. 

Respondeterna menar att med ett minskande invånarantal så minskar även underlaget för att 

hålla servicen i kommunen levande vilket stärker Botterills ställningstagande. Att skolorna 

lägger ner, serviceutbudet minskar och att människor flyttar från Torsby kommun är något som 

självklart skapar sorgsenhet bland respondenterna. Denna sorgsenhet är inte att försumma när 
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det kommer till platsidentitet då det har en stark koppling till hur Torsby kommun beskrivs av 

dess invånare. Som tidigare nämnts i denna analys så menar Cresswell att platser skapas utifrån 

dessa känslor och upplevelser som bland annat invånare i Torsby kommun eller Lekvattnet har.  

I gruppdiskussionen med invånarna i Lekvattnet nämndes inte bara nedläggningen av 

byaskolorna inom utbildningsproblematiken utan det uttrycktes starka känslor mot att 

gymnasiala utbildningar vid Torsby gymnasium, har flyttats till olika gymnasium i Karlstad. 

Det räcker heller inte med att bara nämna utbildningar inom denna diskussion utan flertalet av 

respondenterna talar om hur ”allt” ska flyttas till centrum eller centraliseras. Uttrycket ”allt” 

refererar till vad som kan ses som alldaglig service tillexempel utbildning och affärer. Botterill 

menar på att centrum är den plats som attraherar ekonomisk aktivitet, innovation och 

entreprenörer samt erbjuder en god tillgänglighet till infrastruktur och förnödenheter.77 Inom 

dessa områden menar Anna-Karin Järåsen (S) ordförande för kommunstyrelsen i Torsby 

kommun att kommunen måste utvecklas inom för att kunna vända den utvecklingskurva som 

råder idag. Järåsen svarar:  

Vi måste fortsätta att anpassa vår service utifrån behovet hos befolkningen men även se till att vara aktiva 

med fortbildningsinsatser i samråd med olika aktörer för att säkra den service som behövs. Vi måste ha 

bra kommunikationer och väl utbyggd IT-nät. Vi behöver bli mycket mer aktiva när det gäller byggandet 

av attraktiva bostäder och marknadsföringen av Torsby kommuns goda värden avseende livskvalitet för t 

ex barnfamiljer 

Torsby kommun är gynnsamt beläget med pendlingsavstånd till två relativt stora arbetsorter det 

vill säga Oslo i Norge och Karlstad kommun. Pendlingsavståndet skapar förutsättningar för 

invånare i Torsby kommun att bo kvar även om arbetstillfällena på hemorten börjar utarmas. 

Invånare i Torsby kommun blir därför inte beroende av att flytta för att arbeta utan kan ta tillvara 

på de möjligheter och informationsflöden som Oslo och Karlstad har att erbjuda. I 

gruppdiskussionen med invånarna i Lekvattnet beskriver dem hur arbetspendlingen till Norge 

och Karlstad skapar ekonomiska förutsättningar då skatten betalas till Torsby kommun. I 

”centrum och periferi” teorin definieras periferin som en plats med lägre chanser till ekonomisk 

överlevnad.78 Respondenternas beskrivning av hur möjligheterna till ekonomiska 

förutsättningar skapas utifrån arbetspendling tyder på en motsägelse eller ett undantag till 

Botterills teori. Majoriteten av dem tillfrågade kommunalpolitikerna styrker att 
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arbetspendlingen och det gynnsamma läget till Norge utgör en viktig del för Torsby kommuns 

ekonomiska förutsättningar. 

Trotts dessa trender av avbefolkning och centralisering av utbildning så finns en stark vilja att 

utveckla och värna om Torsby kommun. Pekka Kaupilla skriver i sin studie ”Cores and 

peripheries in a northern periphery: a case study in Finland” att förutsättningarna för utveckling 

för centrum och periferi kan förändras med tiden och rummet.79 En periferi behöver med andra 

ord inte vara låst som periferi för alltid och samma sak gäller för centrum. Hur ser då 

utvecklingsmöjligheterna ut för Torsby kommun? Bland dem tillfrågade kommunalpolitikerna 

ser förhoppningarna kring Torsby kommuns utvecklingsmöjligheter positiv ut. Träindustrin 

nämns vid ett flertal tillfällen som en viktig tillgång för kommunens utveckling både 

ekonomiskt men även för att skapa fler arbetstillfällen.  

Bland respondenterna råder blandade uppfattningar kring kommunens utvecklingsmöjligheter. 

En respondent reagerar på regeringens förslag till en ny storregion med Västra Götaland och 

Halland där denne skriver ”det finns en stark vilja att kämpa sig kvar men om storregion med 

Västra Götaland och Halland – då ligger vi längst ut i periferin, mycket negativt!”. Det finns 

däremot ett hopp om en bettendeförändring där människor värdesätter ekologi och en vacker 

natur när det kommer till val av boendeort istället för att sträva efter att bo i städer. En sådan 

bettendeförändring skulle främst medföra att fler människor flyttar till landsbygdsorter men 

även kasta ett nytt ljus på Botterills ”centrum & periferi” teori då den bygger sina definitioner 

på just dessa utomstående uppfattningar och beteendemönster. Dagens periferi förblir på så sätt 

inte periferi längre eller åtminstone minskar den hierarkiska skillnaden mellan centrum och 

periferi. Alf Larsson (C) vice ordförande i kommunstyrelsen i Torsby kommun uttrycker ett 

hopp om en annan typ av beteendeförändring där landsbygden inte längre bör ses som en 

belastning då han svarar:  

Vi har utvecklingsmöjligheter om statsmakterna ger tillbaka något av alla tillgångar som landsbygden 

tillför statskassan. Idag anses vi som tärande vilket är helt felaktigt då alla naturresurser kommer från 

landsbygden 

Samma typ av tankesätt har Gunnel Forsberg när hon problematiserar ”särskiljandets logik” 

eller med andra ord ”diskrimineringens logik”. Forsberg menar att vi behöver en 
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no. 1. Sid, 29. 



44 
 

beteendeförändring där vi måste förstå att centrum förutsätter periferi och vise versa istället för 

att ställa landsbygd gentemot staden som norm vilket leder till att landsbygden ses som tärande 

medan den i själva verket ger upphov till stadens existens.80 Ovanstående förhoppning om en 

beteendeförändring är något som inte på något sätt är omöjligt sett ur ett teoretiskt perspektiv 

men vad som kan bli problematiskt ur vår synpunkt är hur detta blir reellt ur ett tidsperspektiv. 

En sådan beteendeförändring är något som bör ske inom en snar framtid då allt mer inom vad 

som betecknas vid ”landsbygd” håller på att utarmas.  

6.2 Rumstrialektik 
Merrifield diskuterar utifrån Lefebvres rumsteori hur landskapet är fyllt av symboler och bilder 

som har en enorm påverkan på vardagen på en plats. Han menar hur t.ex. en kyrka kan ses som 

ett monument som bara genom att fysiskt existera kan väcka minnen och manifestera något så 

stort som religion på en plats. Här nämner även Merrifield hur parker och trädgårdar uppmanar 

hjärnan till kopplingar om absolut natur.81 

Åsikterna och värderingarna som berör naturen och omgivningen från de intervjurespondenter 

som lever i Torsby kommun går att placera in i rummets representation. Det rum där deras 

känslor och uppfattningar om omgivningen visualiseras och ger den plats som utifrån kan 

beskrivas som perifier ett centrum.  För de levande på platsen är orten central för deras liv, och 

därför blir utomståendes teorier om landsbygden som förlegad, inte verklighet för dem. Dock 

går det utläsa från de intervjuer som utfördes att omvärldens bild av landsbygden tränger sig 

på. Det finns ett tydligt agg mot hur de blir behandlade och var fokus läggs när det kommer till 

utveckling, speciellt från de styrande i landet. Alf Larsson (C), folkvald politiker i Torsby, 

pratar om hur de som verkar på landsbygden ses som ”tärande” men att de i själva verket är 

drivkraften på grund av att landets naturresurser kommer från landsbygden. 

För att förtydliga blir det lättare att till en början dela upp rummen var för sig och redogöra för 

vad som innefattas i vilket rum. 

Det fysiska rummet: Lefebvres definition av detta rum är ”rummet sådant det förnims med 

våra sinnen.”82 En majoritet av respondenterna i Lekvattnet nämner naturen och omgivningen 
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som något tilltalande för Torsby kommun. Den natur de pratar om hamnar inom detta rum. 

Även de mänskliga praktiker i form av exempelvis jakt och fiske faller under denna epitet. Det 

fysiska rummet är det rum där det konkreta Torsby existerar, där det materiella finns och hur 

människor kan interagera med detta. Enligt Merrifields analys av Lefebvres rumstriad är detta 

rum något slags fundament för hur vardagsbestyren manifesteras på en plats.83 Under 

gruppintervjun i Lekvattnet framkom att den närmaste grundskolan nu ligger i Östmark (pga 

nedläggning av grundskola i Lekvattnet), detta gör att skolungdomarna behöver åka cirka 30 

kilometer för att ta sig till och från skolan. Skolungdomarnas resväg blir en del av hur det 

fysiska rummet påverkar vardagslivet hos de boende i orten. På frågan om vilka anledningar 

som finns till att Torsby kommun minskade med 500 personer mellan åren 2010 – 2015 svarade 

Marianne Ohlsson, kommunpolitiker (S); 

Dels hög medelålder och dels få arbetstillfällen på orten. Många unga lockas av att det är ”så mycket 

häftigare” att bo i stan och börjar sina studier redan på gymnasiet på annan ort.  

De få arbetstillfällen som Ohlsson nämner är också en del av hur det fysiska rummet 

påverkar vardagslivet. Eftersom det inte finns möjligheter till arbete på orten blir 

förflyttning, eller pendling till och från jobbet ett måste, detta har såklart inverkan på hur 

vardagen upplevs. Men trots få arbetstillfällen och lång resväg för skolungdomar vill 

människor stanna kvar i Lekvattnet och Torsby kommun. Från den grupp människor vi 

intervjuade i Lekvattnet gick det utläsa en känsla av ansvar och stolthet för sin hemort. Dessa 

känslor utvecklas vidare i rummets representation.  

Det är dock mer komplicerat än att det fysiska rummet enbart existerar som en grund för hur 

livet levs. Efter genomgången av vad de olika rummen innefattar kommer vi redogöra för hur 

de olika rummen påverkar varandra när vi använder oss av denna modell över Torsby kommun.  

Rummets representation: Detta rum kallar Lefebvre även för ”det föreställda rummet”84. I 

vår modell placerar vi här tankar och känslor från politiker i Torsby kommun och från de boende 

i Lekvattnet. När politikerna diskuterar hur en beteendeförändring behöver ske för att orten ska 

kunna överleva, eller när de intervjuade i Lekvattnet pratar om hur Lekvattnet är den finaste 

platsen på jorden hamnar det inom detta rum. Mest fokus läggs här på deras beskrivningar om 

platsen, hur de uppfattar den och hur de tror den kan utvecklas, eller inte utvecklas. Merrifield 
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skriver hur det här rummet innefattar de koder och jargonger som finns på en plats, hur 

människor beter sig och förväntas bete sig mot varandra. 85 En av de intervjuade i Lekvattnet 

skriver att en av kommunens styrkor är att den är ”välvillig”. Vad respondenten menar med att 

kommunen är just välvillig är svårt att sätta fingret på. Om vi ser på Merriefields diskussion 

kring rummets representation som platsen där beteende mellan aktörer i rummet är i fokus, blir 

välvilligheten som upplevs hos respondenten en självklar manifestation av de känslor som 

bidrar till att skapa rummet. Flera andra av de intervjuade lyfter fram just naturen och 

omgivningen som kommunens styrkor. Även politikerna trycker på vikten av naturen som 

Torsby kommuns styrkor. T.ex. Kent Hallesson, kommunpolitiker (V), som skriver att Torsby 

kommun har mycket till sin fördel, särskilt med fokus på skog och gott om utrymme. Dessa 

utsagor om hur rummet upplevs bland människor som faktiskt existerar i det har stor betydelse 

för hur rummet upplevs i verkligheten. Rummets representations upplevelse är dock av abstrakt 

natur eftersom det innefattar ortsinvånarnas tankar om platsen. Lefebvre menar att det är i detta 

rum som ideologier och kunskap om platsen existerar.86 På grund av detta kan det vara svårt 

för individer med enbart ett uifrånperspektiv att greppa helheten om vad som gör en plats som 

Torsby kommun till vad den är.  

Representationernas rum: Det här rummet kallas även för ”det levda rummet” av Lefebvre.87 

I det här rummet har vi placerat nyhets- och debattartiklar som benämner landsbygden i någon 

utsträckning. Annie Lööfs diskussion om hur landsbygden ska räddas, eller journalisten som 

anser att vallöften om landsbygden enbart är tomma ord efter valperiodens slut hamnar inom 

detta rum. Merrifield beskriver hur representationernas rum kan  upplevas genom komplexa 

symboler och bilder från dess invånare och nyttjare.88 I detta fall blir rummets invånare och 

nyttjare de debattörer eller journalister som författat artiklarna, deras artiklar blir till de 

komplexa symboler och bilder som Merrifield nämner.  

”Och i år är det Högsby som tagit jumboplatsen som Bräcke i Jämtland tog ifjol.” Skriver 

Niklas Eriksson för Aftonbladet, han fortsätter artikeln med ”Bästa kommunen är enligt Fokus 
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ranking Stockholm medan universitetsstäderna Lund och Uppsala delar på silvermedaljen.”89 

Det blir en tydlig kontrastering mellan små och ”sämre” kommuner och stora kommuner som 

Stockholm. Den uppdelning som media i detta fall gör gör skapar en bild av Stockholm som 

det eftersträvnadsvärda, medan Högsbo är något en vill hålla sig borta från. Vad som inte 

innefattas i denna särskiljning är de liv som levs i Högsbo och deras åsikter och känsla för 

platsen. De förminskas till siffror i en undersökning och rankas därefter. Ann-Kristin Johansson 

skriver i sin debattartikel  Regeringen missgynnar landsbygden i NWT; 

I juni hade jag en debatt med jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) om regeringens syn på landsbygden. 

Det gjorde mig bekymrad över bristen på helhetssyn. För det är helhetssyn som är nödvändig om vi vill 

göra något gott för landsbygden i Sverige.90 

Den helhetssyn Johansson diskuterar handlar om hur produktionen av varor och tjänster inom 

livsmedelsbranschen, skog mm. måste anammas och nyttjas på landsbygden. Den syn som här 

kommer upp i lokaltidningen NWT bidrar, även om den är godhjärtat, till en marginalisering 

av landsbygden. Johansson skriver att hon blev besviken på regeringen, det blir ett ”vi” mot 

”dom”-tänk. Inte den helhetssyn hon själv eftersträvar i artikeln. De flesta artiklar bidrar till att 

skapa en bild av landsbygden som något förlegat, något som behöver räddas eller något som 

helt och hållet utesluts ur vad som står på dagens politiska agenda. Bilden som målas upp i detta 

rum är av övervägande negativ natur. Men det finns så klart ljusglimtar i artiklarna som nämner 

landsbygden, det finns mycket hopp om förändring och uppmaningar till dialog. I artikeln 

”Uppror mot fanatisk urbanisering” skriver TT för Aftonbladet;  

På 22 orter, däribland i Borlänge, Sundsvall, Uddevalla och Örebro, kunde man se tecken på 

Landsbygdsupproret – i Stockholm med en ensam traktor på Mynttorget. 

– Vi vill främst sträcka ut en hand till stadsborna idag. Vi vill ha en dialog för att vi behöver varandra, säger 

Erika Sörengård.91 

 

I detta citat går det tydligt utläsa hur det finns hopp hos de människor som livnär sig på 

landsbygden. Bilden som målas upp är inte enbart negativ, den förändras i samband med att 

intrycken förändras. Rummet förhåller sig inte till något konstant utan förlitar sig på det 

flyktiga. Merrifield diskuterar hur representationernas rum är hela tiden i rörelse och 
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förändras, det är kvalitativt, flytande och dynamiskt. Han skriver hur våra föreställningar, 

vår fantasti, måste söka att förändra och lämpliggöra rummet.92 För att förtydliga detta ska 

vi nedan redogöra för hur de olika rummen hela tiden förhåller sig till varandra.  

 

I Place and space: A Lefebvrian reconciliation tar Merrifield upp hur skapandet av rum enbart 

kan ske när de tre rumsaspekterna står i dialektisk spänning till varandra. Han skriver;  

(…)This could be achieved only by thinking about the dialectical character of their interaction; thinking, in 

other words, about the manner in which they come together as a conflictual process of creation, as a process 

of producing.93 

Merrifield diskuterar här hur rum kan skapas genom processer där rummen interagerar med 

varandra. David Harvey stärker detta i Ojämlikhetens nya geografi där han diskuterar hur de 

olika rumsaspekterna inte kan verka var för sig, hur de hela tiden påverkar varandra och hur de 

tillsammans kan utgöra en helhet.94 Om en förstår hur de olika rumsaspekterna interagerar med 

varandra går det, enligt Lefebvre, avkoda, avläsa och avmaskera rummet.95 Om vi utgår från 

Susanna Heldt Cassels modell hon använder sig av i Att tillaga en region, men placerar Torsby 

kommun som fokus ser modellen istället ut så här;  
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Med hjälp av denna konfigurerade modell och de aspekterna av rum vi tidigare tagit upp ska vi 

försöka ”avkoda, avläsa och avmaskera” Torsby kommun. Merrifield tar upp ett citat från 

Lefebvre som belyser hur de olika delarna av triaden kan påverka varandra; 

spatial practice, representations of space and representational spaces contribute in different ways to the 

production of space according to their qualities and attributes, according to the society or mode of 

production in question, and according to the historical period.96 

Lefebvre menar med detta att rummen förhåller sig till varandra via historiskt definierade 

sociala relationer. Om vi tittar på vilka sociala relationer som definierar Torsby kommun  

utifrån vår studies fokus så är det främst hur de boende/levande i kommunen ser sin kommun, 

hur politiker ser sin kommun, hur utomstående i form av artiklar ser på landsbygd och hur själva 

kommunen fysiskt är manifesterad. Dessa relationer sammanvävs så klart på en mängd olika 

plan. De olika rummen har en konstant interaktion med varandra, och förändrar samtidigt 

varandra.  

Yi-Fu Tuan diskuterar hur våra erfarenheter är med och definierar platser, eller hur vi med vår 

historia kan skapa en känsla för platser.97 Detta synsätt är lätt att koppla till vårt rum av nyhets- 

och debattartiklar, det som kallas representationernas rum. Tuans tankar om uppfattning av plats 

som en produkt av våra minnen, erfarenheter eller uppfattningar blir i det här fallet en persons 
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Figur 6.1. Heldt Cassels modell omgjord för att passa in i vår studie över 
Torsby kommun 
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bild av landsbygden som läst från media. Alltså, om bilden av landsbygden, till mesta dels, 

målas upp som negativ av media kommer läsaren av tidningen troligtvis få en bild av 

landsbygden som negativ. Den bilden kommer manifesteras i hens huvud, och därför kommer 

landsbygden som plats ha en negativ klang i hens ögon. När Cresswell skriver om hur nästan 

varje plats som existerar, existerar med intryck utifrån går det dra en paralell till hur 

representationernas rum faktiskt påverkar de andra rummen i Lefebvres triad.98 I nyhetsartikeln 

Kommunen har gått till domstol för rätten att säga nej skriver Kerstin Weigl för Aftonbladet 

hur Östra Göinges kommun inte har resurserna att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Hon 

citerar i artikeln Patric Åberg (kommunstyrelseordförande [M]) som säger:  

De tunga makthavarna bor inte där det finns problem och utmaningar. Stora kommuner pratar om 

integration men kommer inte i närheten av det vi gör. Fast de har tillväxten. Men där finns inte bostäderna. 

Systemfel! 

Åberg skyller det som sker på hans ort på makthavarna, det är utomstående källor som ligger 

till grund för det agg han känner för hela situationen. Cresswells poäng med att utomstående 

källor direkt påverkar det som sker på en plats blir realitet i Östra Göinge, och även så i Torsby 

kommun.  

Om vi återgår till Larssons uttalande om att landsbygden ses som ”tärande” som togs upp 

tidigare i kapitlet, blir de tankar och känslor som existerar i rummets representation i detta fall 

påverkade av  representationernas rum (debatt/nyhetsartiklar). Larssons känslor uppstår på 

grund av intryck utifrån, rummen blandas och manifesteras i uttryck och tankar om utanförskap 

och orättvisa gentemot hur landsbygden behandlas. Men även inom kommunen finns det 

meningskiljaktigheter gällande vad som anses som landsbygd. En av de intervjuade i Lekvattnet 

svarade ”kommunen vill spara på allt som inte finns i centrum” på frågan om handel, service, 

undervisning eller likanande utbud tillkommit eller försvunnit. Här blir det en differens i 

uppfattningen om platsen. För de boende i Lekvattnet är Torsby tätort mer av ett centrum och 

inte en del av deras landsbygd, medan politikerna i Torsby ser kommunen i förhållande till 

regionen eller Sverige i övrigt. Allt är beroende av vilken känsla för platsen en har, vilka 

erfarenheter en bär med sig som skapar ens platsidentitet och känsla för hur platsen uppfattas. 

För respondenten i Lekvattnet är det hen kallar centrum den utomstående källan som påverkar 

hur hens vardag i Lekvattnet ser ut. Det fysiska rummet blir alltså påverkat av källor utifrån.  

                                                           
98 Cresswell, T. Place: An introduction. Andra uppl. Blackwell Publishing ltd, UK. 2004. Sid, 214. 
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De känslor Larsson känner gentemot hur hans kommun blir behandlad, en produkt av 

representationernas rum och rummets representation kan i sin tur påverka det fysiska rummet. 

Om inställningen hos de med förtroendet att förändra och utveckla i kommunen ständigt blir 

nedtrampade av intryck utifrån, kan känslan av hopplöshet att försöka förändra något i 

hemkommunen bli överväldigande. I kontrast till detta står de respondenter som blev 

intervjuade i Lekvattnet. Bland dessa individer fanns det en stor glöd att kämpa för sin ort och 

att locka till sig människor till den plats de ansåg vara finast på jorden. Deras åsikter om platsen 

hamnar också under epitetet rummets representation och påverkar det fysiska rummet positivt. 

Även om deras fysiska rum inte är sammansvetsat med det rum politikerna talar om. De uttryck 

som här framkommer bidrar till känslor om hur orten ska kunna utvecklas och hur det fysiska 

kan förändras för att gynna området. En kollektivt positiv inställning till natur och omgivning 

medför att naturen och omgivningen lättare kan uppfattas som vacker och eftersträvnadsvärd.  
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7. Slutsatser  
I detta kapitel kommer resultaten som går att utläsa från analysen att redovisas. Dessa resultat 

kommer ligga till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar. Efter frågeställningarna 

är besvarade kommer en kort reflektion kring våra egna uppfattningar kring uppsatsens ämne 

och tillsist förslag på vidareforskning.  

Här kommer vi besvara studiens frågeställningar som är: 

 Hur beskrivs landsbygden och Torsby kommun ur ett utifrånperspektiv? 

 Hur beskrivs Torsby kommun ur ett inifrånperspektiv?  

 Finns det några avgörande likheter och skillnader mellan dessa perspektiv? 

Målet med denna uppsats har varit att försöka granska hur Torsby kommun ur ett inifrån- och 

utifrånperspektiv med hjälp av kulturgeografiska teorier så som Henri Lefebvres rumstrialektik 

och David Botterills tolkning av ”centrum och periferi” teorin. Mer exakt hur Torsby kommun 

beskrivs ur ett utifrånperspektiv och om dess representation stämmer överrens med vad Torsby 

kommuns invånare upplever. Genom att utföra en gruppintervju och enkätintervjuer med 

privatpersoner boende i Torsby kommun och med politiker från kommunens kommunalråd har 

vi fått en klarare bild av hur Torsby kommun upplevs ur ett inifrån perspektiv. Hur beskrivs då 

Torsby kommun ur ett inifrånperspektiv? Att vara boende i bygderna medför en slags stolt 

känsla av identitet. Den gemenskap som byggts upp i bygderna runt om i kommunen är något 

som invånarna är stolta över och något som sällan förekommer i befolkningstätare orter. De 

värderingar som invånarna lägger i sin omgivning och de sociala nätverk som utgör en stor del 

av platskänslan förbises och ersätts av uppfattningar skapade av samhället som bygger på staden 

som norm. En stark känsla av gemenskap och tillhörighet skapar goda förutsättningar för viljan 

att värna om och utveckla sin hemort. Respondenterna ser positivt på kommunens 

utvecklingsmöjligheter, främst inom träindustrin. En beteendeförändring efterfrågas också där 

hoppet på ett mer ekologiskt levande ska börja eftersträvas bland fler människor. Trotts de 

rådande dominanta uppfattningarna kring landsbygden som en plats i förfall, låter sig inte 

respondenterna påverkas av detta utan snarare motsatsen, det skapar en drivkraft bland 

Lekvattnets invånare att ständigt jobba för att utvecklas och förmedla bygdens och kommunens 

starkaste sidor. 

Arbetspendling är något som skapar ekonomiska förutsättningar för kommuner som kanske inte 

kan förse tillräckligt många arbetsplatser för dem invånare som bor i kommunen. Så är även 

fallet för Torsby kommun till viss del. Dem tillfrågade privatpersonerna och 
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kommunpolitikerna förklarar att arbetspendlingen är en viktig faktor för att fler människor ska 

kunna leva i kommunen. Arbetspendlingen är en aspekt som inte sällan försummas när 

landsbygdsområden granskas ur ett ekonomiskt utifrånperspektiv.  

Bilden som målas upp av kommunens invånare och politiker tyder inte bara på en plats helt fri 

från problem. Torsby kommun brottas med att hålla service vid liv. Skolorna runt om i bygderna 

tvingas läggas ned och livsmedelsbutiker saknar tillräckligt med underlag för att hållas öppna. 

Det faller naturligt och förståeligt att detta skapar en sorgsenhet bland både invånare i 

Lekvattnet och dess lokala politiker. Ur ett utifrånperspektiv kännetecknas landsbygden med 

avbefolkning vilket inte går att undvika i Torsby kommuns fall. Yngre människor och främst 

kvinnor flyttar från kommunen och kvar blir en allt åldrande befolkning. En trend som skapar 

ekonomiska bekymmer för glesbygdskommuner som då går miste om skattepengar. Inte bara 

människor flyttar från kommunen utan även företag och verksamheter flyttar från kommunen 

in till större tätorter vilket även där kännetecknar landsbygden ur ett utifrånperspektiv. Den bild 

som målas upp av media av Sveriges landsbygd är mer än sällan i förhållande till staden. Där 

staden är det eftersträvnadsvärda. Landsbygden i sig blir ofta benämnd som något som behöver 

räddas och värnas om. Problemen som uppkommer via inifrånperspektivet är även 

representabla för utifrånperspektivet. Ett landskap som håller på att utarmas om inte en 

beteendeförändring sker.  

Det finns också skillnader i de olika perspektiven, där utifrånperspektivet beskriver en 

problematisk landsbygd ser de boende i orterna stora möjligheter. Av de intervjuade i 

Lekvattnet går det utläsa en glöd att värna om sin ort och att locka till sig näringsliv och 

besökare. Även politiker i Torsby kommun synliggör problemen de står inför men håller också 

fast vid att det finns hopp om att förändra trenden som sker och utveckla samarbetet med 

grannkommuner och större regionsamarbete. 

De olika perspektiven att se på Torsby vävs samman utifrån teorin kring rumsaspekterna. När 

vi kollar på Torsby kommun genom denna lins blir det en helhet, där både inifrån- och 

utifrånperspektivet tillsammans skapar en bild av kommunen. Ortsbornas och politikernas 

åsikter som utgör rummets representation stämmer inte alltid överens, men deras åsikter har 

samma påverkan på det fysiska rummet. De mest dominanta föreställningarna som 

framkommer är synen på en problematisk landsbygd. Hur deras åsikter manifesteras genom den 

fysiska platsens lokaliseringen. De synpunkter som ofta lyfts fram rör sig om hur de hamnar i 

periferin i kontrast till ”storstaden”. Artiklarna som diskuterar landsbygden målar upp en bild, 
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medan de boende och politikerna i kommunen målar upp en annan bild. Dessa bilder kolliderar 

med varandra i vissa anseenden, men på det stora hela är de skiljda. Även lekvattenbornas bild 

av deras bygd är i vissa aspekter sammankopplad med den som artiklarna målar upp. Dock 

utesluter artiklarna känslorna och liven som levs på landsbygden. Vad som framträder som en 

av de största skillnaderna är hur omgivningen, naturen och gemenskapskänslan i Lekvattnet tas 

upp som positivt för orten. Genom att applicera rumstrialektiken och försöka förstå Torsby 

kommun genom detta blir det tydligt hur de olika perspektiven kan påverka varandra och hur 

de även kan påverka Torsby på ett konkret och fysiskt plan. Vad som då förenar dessa 

perspektiv är hur de kan påverka varandra, hur de tillsammans utgör en helhet och bidrar till en 

mer nyanserad bild av landsbygden eller Torsby kommun.  

7.2. Egna tankar om studien 
Från början fanns en tanke av att resultatet skulle te sig ungefär som det gjorde, vad som blev 

intressant för oss var att se hur mycket den fysiska omgivningen faktiskt kan påverka hur vi 

tycker, tänker och känner, och även  tvärtom. Att våra föreställningar och erfarenheter vi bär 

med oss kan påverka hur det fysiska upplevs. Det blev också intressant att göra kopplingen till 

hur något så vardagligt och mondant som nyhets- och debattartiklar kan färga våra sinnen på 

ett sätt som manifesterar sig i vår fysiska närhet. Artiklar är något som dagligen existerar runt 

oss och som vi tar till oss, hur mycket det då kan påverka vår direkta värld blir fascinerande.  

Något som framträdde extra mycket under denna studie var hur bemötandet från respondenter 

utvecklade sig. De intervjuade i Lekvattnet var från början välvilligt inställda och väldigt 

intresserade av att ta del i studien, även fast de från början inte riktigt hade fått grepp om vad 

den innebar. En majoritet av de politiker som ringdes upp eller mailades i Torsby kommun gav 

svar som: ”Nej, jag har inte tid nu.” Nädu, det där får du prata med någon annan om.”, eller 

”Näe, jag är för gammal för sånt där.” Självklart fanns det politiker som också var väldigt 

intresserade av att ställa upp, men det resulterade i 6 stycken av ett tjugotal kontaktade. Det 

faller sig här naturligt att koppla politikernas illvilja till att ställa upp i studien till hur de 

fungerar som politiker, som i grund och botten är ett arbete grundat på medborgarnas röster. 

Självklart blir det en lös koppling, men det skapar ändå en bild som för oss har representerat 

viljan i Torsby kommuns politik. Ur ett subjektivt perspektiv har Lekvattnetborna framstått som 

protagonisterna under utvecklingen av studien, medan artiklar och politiker fått inträda rollen 

som antagonister, även om Lekvattenborna och politikerna på ytan borde värna om samma, 

eller i alla fall liknande intressen. Det har varit väldigt intressant för oss att se hur de båda 

parterna är medvetna om hur utvecklingen ser ut, men hur olika inställning de har till 
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förändring. Självklart måste politkerna på något sätt framstå som professionella, medan 

Lekvattenborna kan framstå som ”underdogs” i ett system som gång på gång sviker dem. Detta 

färgar så klart deras olika inställningar till hur en kan handskas med problemen.  
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8. Förslag till vidare forskning  
Denna studie skulle kunna utvecklas om mer tid fanns att tillgå. På så sätt skulle fler 

respondenter från flera olika orter i Torsby kommun kunna delta i studien vilket i teorin skulle 

ge ett annat resultat då förutsättningarna kan variera beroende på vart i kommunen man bor. 

Det skulle då också bli mer representabelt för Torsby kommun än om en använder sig av 12 

personer från enbart en ort.  Beroende på var en bor i kommunen kommer närheten till service 

eller viljan att värna om landsbygden variera. Annars skulle en annan infallsvinkel kunna vara 

en vidare forskning där forskaren istället fokuserar på tillexempel socialt kapital i landsbygden 

kontra staden.  
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https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf
https://www.torsby.se/download/18.7ee92054153504140cd2542/1457366798885/2001-2015+Sammanst%C3%A4llning+flera+%C3%A5r.pdf


60 
 

Tabell 5.1: Hur upplevs Torsby kommun av respondenterna. 

Tabell 5.2 Torsby kommuns styrkor. 

Tabell 5.3 Torsby kommuns svagheter.  

Tabell 5.4 Anledningar till att vilja bo i Torsby kommun.  

Tabell 5.5 Förändringar i Torsby kommun under dem senaste 10 åren. 

Tabell 5.6 Service som försvunnit eller tillkommit. 

Tabell 5.7 Vad som saknas i Torsby kommun. 

Tabell 5.8 Torsby kommuns påverkan av Karlstad.  

Tabell 5.9 Synen på Torsby kommuns framtid. 

  



61 
 

10. Bilaga 1  

Enkät  

Ålder:                         Kön:                    

Hur länge har du bott i Torsby kommun?  

 

Hur upplever du Torsby kommun?  

 

Vad är Torsby kommuns styrkor respektive svagheter?  

 

Vad får dig att vilja bo i Torsby kommun? 

 

Hur ser närheten till service ut för dig?  

 

Har Torsby kommun förändrats på något sätt under dem senaste tio åren? Hur isåfall?  

 

Har denna förändring varit positiv eller negativ? 

 

Har handel, service, undervisning eller liknande utbud tillkommit eller försvunnit?  

 

Vad tror du det beror på?  

 

Tycker du att det saknas något i Torsby kommun? (Inom till exempel handel, service, 

utbildning)  

Tror du att Torsby kommun påverkas positivt eller negativt på något sätt av avståndet till 

Karlstad som stad? Varför tror du att det är så?  

 

Hur tror du att Torsby kommun kommer utvecklas i framtiden? 

 

 

11. Bilaga 2  

Gruppintervju  
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Hur tycker ni att servicen i Torsby kommun har utvecklats under dem senaste 10 åren?  

 

Hur ser jobbsituationen ut i Torsby kommun? (Avstånd, tillgänglighet, utbud, 

arbetsmarknaden)  

 

Hur tycker ni att Torsby kommun påverkas av avståndet till Karlstad? 

(Positivt/negativt, prioriteringar)  

 

Hur tror ni att Torsby kommun och Lekvattnet kommer se ut om 10 år om ni får 

spekulera fritt?  
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12. Bilaga 3 
Intervjuenkät (politker) 

Målet med vår uppsats är att se hur Torsby kommun drabbas av den urbanisering som sker i 

hela landet. Fokus kommer ligga på hur orter i periferin förhåller sig till de problem som en 

minskning av befolkningen medför, framförallt hur den offentliga servicen, 

utbildningsmöjligheter och näringslivet påverkas.  

 Bor du i Torsby tätort? 

 Vad är ditt uppdrag? Vilka frågor arbetar du med?  

 Hur länge har du varit verksam inom politiken i Torsby? 

Enligt en artikel i VF från 22 februari 2016 ökade antalet invånare i Värmland med 1213 pers 

under 2015. Dock minskar befolkningen i Grums, Kil, Storfors, Hagfors och Torsby. I Torsby 

minskade antalet invånare med 82 personer. Enligt Statistiska Centralbyrån har Torsby 

kommun minskat med ca 500 invånare mellan 2010 – 2015. 

 Vad tror du detta beror på?  

 Finns det något samband mellan människor som väljer att förfytta sig? (Kön, ålder, 

mm.) 

 Vad har minskningen i befolkning för påverkan på livet (offentlig service, utbildning, 

näringsliv mm.) i Torsby kommun?  

 Påverkar denna minskning av invånare arbetssituationen? 

 Hur kommer Torsbys framtid se ut om denna trend fortsätter?  

 Ser du någon skillnad på hur utvecklingen ser ut i Torsby tätort jämfört med 

resterande delar av kommunen? 

 

 Har avståndet till Karlstad någon betydelse för Torsby kommun? Finns det några för- 

eller nackdelar med närheten till Karlstad?  

 Hur påverkas Torsby kommun av att vara en del av Region Värmland? Vilka 

för/nackdelar finns det?  

 Hur tror du Torsby kommun skulle påverkas om den nya regionindelningen där 

Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland skulle utgöra en storregion?  

 Hur ser utvecklingsmöjligheterna för Torsby kommun ut? 



64 
 

13. Bilaga 4 

Intervjusvar från politiker 

Namn: Alf Larsson. 

Bor du i Torsby tätort? Nej. 

Vad är ditt uppdrag? Vilka frågor arbetar du med? 1vice ordf. De flesta ämnen men 

främst näringsliv och kommunikation. 

Hur länge har du varit verksam inom politiken i Torsby? Sedan 1979. 

Enligt en artikel i VF från 22 februari 2016 ökade antalet invånare i Värmland med 1213 

pers under 2015. Dock minskar befolkningen i Grums, Kil, Storfors, Hagfors och Torsby. I 

Torsby minskade antalet invånare med 82 personer. Enligt Statistiska Centralbyrån har 

Torsby kommun minskat med ca 500 invånare mellan 2010 – 2015. 

Vad tror du detta beror på? Födelseunderskott beroende på åldersstrukturen. 

Finns det något samband mellan människor som väljer att förfytta sig? (Kön, ålder, 

mm.) Utbildning på annan ort gör att många inte kommer tillbaka.Fler kvinnor än män än 

män går högre utbildningar,detta medför ett underskott av unga kvinnor i kommunen. 

Vad har minskningen i befolkning för påverkan på livet (offentlig service, utbildning, 

näringsliv mm.) i Torsby kommun? Befolkningsminskningen ger minskade skatteintäkter 

detta har negativa effekter på livet i en glesbygdskommun. 

 

Hur kommer Torsbys framtid se ut om denna trend fortsätter? Framtiden blir 

problematisk då det blir svårt att tillsätta alla pensionsavgångar. 

 

Ser du någon skillnad på hur utvecklingen ser ut i Torsby tätort jämfört med resterande 

delar av kommunen? Även kommunen har urbanisering.Tätorten växer och 

omkringliggande byar minskar i innevånare. 

Har avståndet till Karlstad någon betydelse för Torsby kommun? Finns det några för- 

eller nackdelar med närheten till Karlstad? De fördelar som finns är att med bra 

kommunikationer så kan studerande och arbetspendling uppstå. 

Nackdelar svårt att konkurrera om kompetent arbetskraft. 

 

Hur påverkas Torsby kommun av att vara en del av Region Värmland? Vilka 

för/nackdelar finns det? Fördelar kommunikationsfrågor,nackdelar det mesta kretsar kring 

Karlstad. 

Hur tror du Torsby kommun skulle påverkas om den nya regionindelningen där 

Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland skulle utgöra en storregion?   

Västra Götaland är tillväxtregion.Detta skulle även Torsby ha nytta av då det finns mer pengar 
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och muskler i förhandlingar med stat och EU. 

 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna för Torsby kommun ut? Vi har utvecklingsmöjligheter 

om statsmakterna ger tillbaka något av alla tillgångar som landsbygden tillför statskassan.Idag 

anses vi som tärande vilket är helt felaktigt då alla naturresurser kommer från landsbygden. 

 

Namn: Marianne Ohlsson  

Bor du i Torsby tätort?      

Nej, jag bor ute på landsbygden. 

Vad är ditt uppdrag? Vilka frågor arbetar du med?   

vice ordf MBR, ers KS  m.m 

Hur länge har du varit verksam inom politiken i Torsby?  

Sedan slutet av 90-talet. 

Enligt en artikel i VF från 22 februari 2016 ökade antalet invånare i Värmland med 1213 

pers under 2015. Dock minskar befolkningen i Grums, Kil, Storfors, Hagfors och Torsby. I 

Torsby minskade antalet invånare med 82 personer. Enligt Statistiska Centralbyrån har 

Torsby kommun minskat med ca 500 invånare mellan 2010 – 2015. 

 

Vad tror du detta beror på? Dels hög medelålder och dels få arbetstillfällen på orten. 

Många unga lockas av att det är ”så mycket häftigare” att bo i stan och börjar sina studier 

redan på gymnasiet på annan ort. 

 Finns det något samband mellan människor som väljer att förfytta sig? (Kön, ålder, 

mm.) Unga som studerar på annan ord och blir kvar för att de skaffar nya relationer och att 

det finns mer arbetstillfällen på större orter. 

Vad har minskningen i befolkning för påverkan på livet (offentlig service, utbildning, 

näringsliv mm.) i Torsby kommun? Minskade skatteintäkter och därmed minskad 

kommunal budget betyder att det blir nedskärningar för nämnderna och därmed minskad 

offentlig service. Detta är det inte alla som förstår och därför är det tufft att vara politiker 

idag. 

Hur kommer Torsbys framtid se ut om denna trend fortsätter? I sista räkningen har 

kommunen ökat med 28 personer   Vi får hoppas att denna trend håller i sig och att  t.ex de 

nysvenskar som får PUT stannar kvar i kommunen. 

Ser du någon skillnad på hur utvecklingen ser ut i Torsby tätort jämfört med resterande 

delar av kommunen? Många barnfamiljer flyttar in till tätorten.  
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Har avståndet till Karlstad någon betydelse för Torsby kommun? Finns det några för- 

eller nackdelar med närheten till Karlstad? Det är tur att vi har Fryksdalsbanan så att det är 

enkelt att pendla varje dag för jobbare och studerande. 

Hur påverkas Torsby kommun av att vara en del av Region Värmland? Vilka 

för/nackdelar finns det? Region Värmland finns ju till för att alla kommuner i länet ska leva 

med gemensamma mål. Fast ibland känns det som om Torsby ligger lite ocentralt i länet… 

Hur tror du Torsby kommun skulle påverkas om den nya regionindelningen där 

Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland skulle utgöra en storregion?  

Det känns som om vi då kommer att hamna långt ut i periferin…. 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna för Torsby kommun ut? Inom en 10-års period kommer 

både kommunen och näringslivet att behöva göra många nyanställningar pga att det idag är 

hög medelålder på de anställda. 

Namn: Kjell Erik Mattsson  

Bor du i Torsby tätort? Ja 

Vad är ditt uppdrag? Vilka frågor arbetar du med? Sitter i KS 

Hur länge har du varit verksam inom politiken i Torsby? Det är nog femte 

mandatperioden 

Enligt en artikel i VF från 22 februari 2016 ökade antalet invånare i Värmland med 1213 

pers under 2015. Dock minskar befolkningen i Grums, Kil, Storfors, Hagfors och Torsby. I 

Torsby minskade antalet invånare med 82 personer. Enligt Statistiska Centralbyrån har 

Torsby kommun minskat med ca 500 invånare mellan 2010 – 2015. 

Vad tror du detta beror på? Det är väl en kombination av olika saker men bristen på arbeten 

gör att yngre lämnar kommunen.  

Finns det något samband mellan människor som väljer att förfytta sig? (Kön, ålder, 

mm.) Ja det finns säkert såna samband. Yngre väljer att flytta för att studera och hitta jobb, 

äldre kan i viss omfattning välja att flytta i till tätorterna för bättre service, lämna ett hus för 

ett bekvämare boende. 

Vad har minskningen i befolkning för påverkan på livet (offentlig service, utbildning, 

näringsliv mm.) i Torsby kommun? Det påverkar på flera olika sätt, en minskande 

befolkning påverkar skatteintäkterna, underlaget för skolorna minskar och det kanske största 

problemet blir svårigheten att rekrytera personal för att fylla på pensionsavgångarna. 

Hur kommer Torsbys framtid se ut om denna trend fortsätter? Vi ser ju framåt i det 

prognosmaterial vi fått och det som främst verkar ske är en urbanisering inom kommunen. 

Men för att behålla service m.m framgent får vi söka samarbete och gemensamma lösningar 

med grannkommuner. 
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Ser du någon skillnad på hur utvecklingen ser ut i Torsby tätort jämfört med resterande 

delar av kommunen? Tätorten håller ställningarna mest på grund av urbanisering inom 

kommunen. Ytterområdena kommer att minska mer framöver då den äldre delen av 

befolkningen försvinner och det i mindre grad återbefolkas. 

Har avståndet till Karlstad någon betydelse för Torsby kommun? Finns det några för- 

eller nackdelar med närheten till Karlstad? Karlstad som en stor motor i regionen har stor 

betydelse för Torsby. Här är goda kommunikationer betydelsefulla för arbetspendling, i båda 

riktningarna. Fördelar är ju att personer till specialistfunktioner som annars kan va 

svårrekryterade kan bo utanför Torsby och pendla in, samtidigt som Torsbybor kan jobba i 

Karlstad . 

Hur påverkas Torsby kommun av att vara en del av Region Värmland? Vilka 

för/nackdelar finns det? Region Värmland har ju påverkan på en massa olika områden och 

de flesta där vi samverkar ger oss väl fördelar, sen finns det frågor där vi inte kan påverka i 

den grad man kanske önskar. 

Hur tror du Torsby kommun skulle påverkas om den nya regionindelningen där 

Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland skulle utgöra en storregion? 

Svårt att säga, det blir ju enorma avstånd ner till Halland, risken är väl att vi som kommun i 

nordligaste delen hamnar lite i periferin när det gäller frågor som vi nu kan påverka. 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna för Torsby kommun ut?  

Vi ser väl positivt på vår kommun, med ökad handel, ett bra läge gentemot Norge och en ökad 

turism. Utmaningen är att kunna rekrytera till de jobb där vi ser stora pensionsavgångar 

framöver. Många strategiska beslut som behöver tas, men det ska vi fixa. 

Namn: Kent Hallesson  

Bor du i Torsby tätort?  Ja 

Vad är ditt uppdrag? Vilka frågor arbetar du med?  Ledamot i BUN och ers i KF 

Hur länge har du varit verksam inom politiken i Torsby? Sen 2002 

Enligt en artikel i VF från 22 februari 2016 ökade antalet invånare i Värmland med 1213 

pers under 2015. Dock minskar befolkningen i Grums, Kil, Storfors, Hagfors och Torsby. I 

Torsby minskade antalet invånare med 82 personer. Enligt Statistiska Centralbyrån har 

Torsby kommun minskat med ca 500 invånare mellan 2010 – 2015. 

Vad tror du detta beror på? Utflyttning av de yngre och en äldre befolkning 

Finns det något samband mellan människor som väljer att förfytta sig? (Kön, ålder, 

mm.) Ja, för att gå på universitet eller få ett jobb. Alltså personer av båda kön mellan 20 och 

30 år 

Vad har minskningen i befolkning för påverkan på livet (offentlig service, utbildning, 

näringsliv mm.) i Torsby kommun? Minskade skatteintäkter från de i arbetsför ålder 
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Hur kommer Torsbys framtid se ut om denna trend fortsätter? Illa, om inte det skapas 

fler arbetstillfällen 

Ser du någon skillnad på hur utvecklingen ser ut i Torsby tätort jämfört med resterande 

delar av kommunen? Jag tror att huvuddelen av de med barn bor i eller alldeles utanför 

tätorten. Därför blir det färre som bor utanför 

Har avståndet till Karlstad någon betydelse för Torsby kommun? Finns det några för- 

eller nackdelar med närheten till Karlstad? Mer en nackdel, vi är för långt upp. 

Hur påverkas Torsby kommun av att vara en del av Region Värmland? Vilka 

för/nackdelar finns det? Jag såg en gång en karta från Region Värmland en gång om 

framtida satsningar, den slutade vid Sunne. Resten av Värmland fanns inte med. Säger allt 

tycker jag 

Hur tror du Torsby kommun skulle påverkas om den nya regionindelningen där 

Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland skulle utgöra en storregion? 

Säger sig självt, vi kommer längst bort ut, i perifirin. Har aldrig varit en fördel om man ser det 

historiskt. 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna för Torsby kommun ut? Får vi till mer arbetstillfällen 

så ser det inte så illa ut. Vi har mycket till vår fördel som skogen och gott om utrymme. Skulle 

det vara så att man i framtiden skulle få källskatt som Norge har, vore vi snart en mycket rik 

kommun. Det hoppas vi på 

 

Namn: Anna-Karin Järåsen  

Bor du i Torsby tätort? 4 km utanför centrum - född i skogen i samma kommun 

Vad är ditt uppdrag? Vilka frågor arbetar du med? Ordförande i kommunstyrelsen 

(kommunalråd) 

Hur länge har du varit verksam inom politiken i Torsby? Till och från sedan år 2000 

Enligt en artikel i VF från 22 februari 2016 ökade antalet invånare i Värmland med 1213 

pers under 2015. Dock minskar befolkningen i Grums, Kil, Storfors, Hagfors och Torsby. I 

Torsby minskade antalet invånare med 82 personer. Enligt Statistiska Centralbyrån har 

Torsby kommun minskat med ca 500 invånare mellan 2010 – 2015. 

Vad tror du detta beror på? Bristen på jobb och en önskan att ta del av de aktiviteter och 

det utbud på vänner etc som man kan få på en större ort. 

Finns det något samband mellan människor som väljer att förfytta sig? (Kön, ålder, 

mm.) Det är oftare flickor än pojkar och oftare högutbildade (universitet/högskola) som 

flyttar vilket är naturligt eftersom man ofta skaffar nya vänner under studietiden. 
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Vad har minskningen i befolkning för påverkan på livet (offentlig service, utbildning, 

näringsliv mm.) i Torsby kommun?  Företagen och den offentliga verksamheten har brist på 

kvalificerad arbetskraft och där krävs ofta inpendling från andra kommuner vilket gör att 

omsättningen på arbetskraft blir stor (man orkar inte pendla med familj) 

Hur kommer Torsbys framtid se ut om denna trend fortsätter?  Vi måste fortsätta att 

anpassa vår service utifrån behovet hos befolkningen men även se till att vara aktiva med 

fortbildningsinsatser i samråd med olika aktörer för att säkra den service som behövs. Vi 

måste ha bra kommunikationer och väl utbyggd IT-nät. Vi behöver bli mycket mer aktiva när 

det gäller byggandet av attraktiva bostäder och marknadsföringen av Torsby kommuns goda 

värden avseende livskvalitet för t ex barnfamiljer. 

Ser du någon skillnad på hur utvecklingen ser ut i Torsby tätort jämfört med resterande 

delar av kommunen? Det sker en inflyttning till Torsby tätort. 

Har avståndet till Karlstad någon betydelse för Torsby kommun? Finns det några för- 

eller nackdelar med närheten till Karlstad? Avståndet till Karlstad gynnar handeln i viss mån 

– lite långt för främst äldre. Avståndet för pendling gör att vi får rotation inom mer 

kvalificerade yrken vilket påverkar kvalitén och ökar arbetskamraternas arbetsbörda med täta 

introduktioner av nyanställda. Avståndet ger möjlighet till studier i Karlstad fast man bor kvar 

hemma. 

Hur påverkas Torsby kommun av att vara en del av Region Värmland? Vilka 

för/nackdelar finns det? Vi har stor nytta av den samverkan som sker inom regionen när det 

gäller t ex utbildning, nätverksarbete och kommunikation/IT-strategier/arbete samt 

näringslivsutveckling (EU-stöd etc). Ser personligen inga andra nackdelar än att det är  helt på 

tok med tre länsövergripande byråkratier (regionen, landstinget och länsstyrelsen) – som 

delvis överlappar varandra i ansvar och befogenheter. 

Hur tror du Torsby kommun skulle påverkas om den nya regionindelningen där 

Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland skulle utgöra en storregion? 

Vi kommer alltid att vara ”en utkant” i Sverige, men vårt läge nära Norge är ändå vår största 

potential som vi ständigt ska jobba vidare med att utveckla. VG har ett gott samarbete med 

Norge och det tror jag kommer att gynna oss. Vi kan spara pengar genom en ”byråkratiska 

samordning” och vi behöver den skattekraft och det nätverk som en större region kan erbjuda. 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna för Torsby kommun ut?  Vi har stora 

utvecklingsmöjligheter främst inom turism och träsektorn och det är där vi valt att satsa 

genom ett nära samarbete med privata aktörer och statliga stödaktörer. 

Ser ingen vits med att sträva efter att bli större som kommun men vi vill gärna behålla en del 

av de nysvenskar som vistas på våra asylboenden för att vi behöver dem som arbetskraft. 




