
Uppgift 2 
Normkritisk läsning RUS



Hur vi gjorde
• Snabb genomläsning av RUS
• Fokus låg på att hitta formuleringar, direkta eller 

indirekta, som sa något om landsbygd och eller 
om stad och land

• Vi började med målen och tittade sedan på 
åtgärderna och de beskrivande texterna



Grunden
• 33 mål, 4 prioriterade områden med ett större 

antal åtgärder listade.
• Inget av målen eller områdena prioriteras högre 

än något annat. 
• Målen kan anses vara lika viktiga att nå.



Få ord om stad och land
"Karlstads lokala arbetsmarknad ska 
befolkningsmässigt bli Sveriges sjunde största"



Jämförs (oftast) med riket
• ”Ohälsotalet i Värmland ska minska och nå 

riksgenomsnittet. ”
• ”Sjukpenningtalet i Värmland ska minska och 

fortsätta ligga under riksgenomsnittet.”
• ”Ökad innovationskraft så att Värmland närmar 

sig riket exklusive storstadslänen.”



Värdefull skillnad?
”Andra faktorer som ökar Värmlands attraktionskraft 
är en mångfald av attraktiva boendealternativ, 
lockande livsmiljöer, ett brett utbud av upplevelser 
och ett rikt föreningsliv. I Värmland har vi stadens 
puls, småstadens charm och en stark landsbygd. 
Kontrasterna gör att det är viktigt att samspelet 
mellan stad och land fungerar väl för att utveckla 
Värmland på bästa sätt.”



Resurs?
”Idag är våra skogar och vattendrag ofta 
underutnyttjade resurser för avkoppling och 
upplevelser. Genom att öka tillgängligheten kan fler 
människor ta del av dem, vilket kan öka 
livskvaliteten för invånarna samtidigt som det 
stärker besöksnäringen.



Problem?
”Säkerställa en god balans i utvecklingen av 
landsbygd och stad.”



Reflektioner
• När landsbygden och de olika förutsättningarna 

mellan landsbygd och stad inte uttalas, vad 
händer då? När en stad definieras som motorn 
men landsbygden inte nämns.

• När inget väger tyngre än något annat är allt lika 
viktigt, men var hamnar pengarna?
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