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Författare Carl Henrik Palmér, Areca Information 

Webb Seminariet kan ses i efterhand via denna länk på  www.ksla.se 

 Seminariet finansierades med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns Fond. 

 

Skog och urbanisering 
Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? Det var överläggningsämnet för 

skogsavdelningens sammankomst den 8 oktober 2015.  

 

Christel Gustafsson, f.d. lantbruksstrateg vid Jordbruksverket.  

Alla pratar om urbaniseringen, och man hör ofta att Sverige är det land i Europa som har snabbast 

urbanisering, inledde hon. Det är sant, såtillvida att andelen som bor i städer ökar kraftigt, men det 

är inte sant om man ser på antalet som bor på landet och i glesbygd i Sverige. Enligt 

Jordbruksverkets statistik har det legat ganska konstant runt tre miljoner ända sedan 1950-talet.  

Vad vi kallar urbanisering är till stor del är en effekt av en kraftigt ökande befolkning och att 

merparten av de nytillkomna bosätter sig i Sveriges storstadsområden.  

 

Hon underströk också att gränsen mellan stad och landsbygd inte är knivskarp och definitionerna 

skiljer mellan olika datakällor. Om man t.ex. går till EU:s Eurostat, så anses 85 procent av 

Sveriges befolkning bo i glesbygd, för där klassas endast Stockholm som ett storstadsområde i 

Sverige!  

 

Urbaniseringen betraktas i dag av många som en självklarhet, även av forskare, fortsatte hon. 

Staden är normen och framtiden. Staden anses föra hela regionen framåt. Den som säger 

urbanisering behöver inte förklara sig. Den negativa motbilden mot staden är naturligtvis 

landsbygden. Där är det dystert och tyst – här hänvisade hon till Uppdrag Gransknings program 

om de svartvita bilderna från det döende brukssamhället Grums.  

Landsbygden beskrivs som tärande, outvecklad, homogen och fördomsfull, klimatosmart och icke-

innovativ.  

 

Det finns också en bild av att den som väljer att bo på landet får skylla sig själv och lösa sina egna 

problem. Ett krav som aldrig ställs på den som väljer att bo i staden.  

 

http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/aktivitet/vad-innebar-urbaniseringen-for-skogsnaringen/
http://www.ksla.se/
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Samhället är i dag helt koncentrerat till storstaden. Landsbygden finns inte i media. Var tredje 

lokaltidningskontor har lagts ner på senare år. ”Vi åker ut när det händer något”, sade Aftonbladet i 

en intervju.   

 

Även staten överger glesbygden, myndigheterna lägger ner sina lokalkontor på många mindre 

orter. Näringslivet är också koncentrerat till de stora städerna, alltfler storföretag väljer att ha sitt 

huvudkontor i Stockholm.  

 

Hur påverkar då det här jordbruket, skogen och skogsbruket? Ja, alltfler skogsägare är kvinnor, det 

är i dag 45 procent. Och vi vet att kvinnorna lägger större vikt på miljöfrågorna i sitt skogsbruk. 

Alltfler skogsägare bor också i städerna, det handlar om en tredjedel av alla skogsägare.  Många av 

dessa är inte ekonomiskt beroende av sin skog.  

 

Zarembas artiklar om skogen i DN belyser skillnaderna mellan stadens och landets syn på skogen, 

menade hon. Högstubbarna, som för de skogskunniga är en kraftfull insats för miljön, jämförs av 

Zaremba med det sönderbombade landskapet utanför Verdun under första världskriget.  

 

Fyra av fem skogsbesök sker i dag i en tätortsnära skogar, fortsatte hon. Dessa skogar sköts oftast 

på ett helt annat sätt än de normalt brukade skogarna, mer som parker. Detta kan påverka 

allmänhetens syn på den ”riktiga” skogen negativt.  

 

Men staden klarar sig inte utan landsbygden. En stad behöver 200 gånger sin egen yta för att klara 

livsmedelsförsörjningen. Och 1 000 gånger sin yta om man ska fånga upp stadens utsläpp av 

fosfor, kväve och koldioxid.  

 

Biobaserad ekonomi pratar många om i dag. Det kan ge mer jobb i skogen – men vem ska göra det 

om alla bor i staden, undrade hon. Kanske får vi en framtid där människor åker ut på landet, gör 

sitt jobb och sedan åker hem till staden igen.  

 

Men allt är inte svart: Undersökningar visar att många unga vill bo på landet eller i en mindre stad, 

det gäller framförallt välutbildade flickor.  

 

Sammantaget bedömde hon dock att konflikterna mellan stad och land kommer att öka, och det 

kräver en ökad dialog.  

 

 

 Erika Eriksson skogsägare och styrelseledamot i Mellanskog.  

– Vi bor på en gård i Värmland, en halvtimme från Karlstad. Vi odlar skog, spannmål och vall. Vi 

har köttproduktion och driftar en värmepanna i ett närliggande mindre samhälle, inledde hon. Jag 

arbetar också i ett kluster som sysslar med skogsbaserad bioekonomi.  

 

Massmedia ger en kluven bild av skogen, menade hon. Skogen är som något som vi mår bra av, 

men samtidigt beskrivs landsbygden som ett utdöende, där bara de svaga blir kvar.  

 

Många skogsägare bor i dag i de stora städerna, och visade en karta över Östermalm i Stockholm. 

Kartan var full av granar, varje gran representerade en adress där det bor minst en skogsägare. 

Tätast mellan granarna var det på Strandvägen!  

 

I boken ”Urban express” skriver Per Schlingmann att ”allt pekar på att folk väljer staden när de får 

välja själva. Landsbygden har inget att erbjuda…” Jag håller inte med, sade hon med skärpa och 

fortsatte sin presentation kring fem stödord:  
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1. Polarisering 

Det finns en motsättning mellan stad och land, menade hon. Kanske beror denna på att de i staden 

boende journalisterna känner ett behov av att försvara sitt val av livsplats, har någon debattör sagt. 

 

Det finns också en polarisering kring synen på skogen. Här ska skogsnäringen vara lite självkritisk 

– allmänhetens åsikter om skog avfärdas bara för att de inte kan så mycket. Nej, överskatta inte 

folks kompetens, men underskatta aldrig deras intelligens, var hennes råd.  

 

Allmänheten kommer kanske aldrig tycka om skogsbruk för att de i grunden förstår vad vi håller 

på med – men de ska i alla fall respektera oss och tycka att det vi gör är bra, var hennes budskap.  

 

Polarisering är en dålig plattform för dialog. Det finns inte stad eller land, det finns bara stad och 

land.   

 

2. Respekt 

Det är de svaga som måste åka till Göteborg eller Stockholm. De som väljer landsbygden måste 

vara starka och entreprenörer. Utbildning och kompetens går inte alltid hand i hand på 

landsbygden. På landet måste kunna mycket för att klara allt som behövs.  

 

Samtidigt finns det kvar en bruksmentalitet, sade hon och citerade en HR-chef vid en 

skogsindustri. ”Det finns fortfarande ungdomar med inställningen: hittar jag inget annat får jag väl 

jobba på bruket”.  

 

3. Makt  

Makten har förflyttats till städerna, där bor i dag en majoritet av väljarna. Det påverkar debatten 

om sådana saker som Ojnareskogen och vargfrågan. Och gör att en intresseorganisation som SNF i 

dag får överklaga politiskt fattade beslut om skogen.  

 

KOMET är å andra sidan en sak som är positiv, där man låter ägarna vara med och bestämma i 

naturvårdsfrågor, makten flyttas från staden till landet.  

 

4. Politiskt mod 

Politikerna måste inse att ett gott liv i staden kräver en levande landsbygd med en fungerande 

logistik och service.  

 

När man frågar allmänheten om deras syn på skogen så hamnar ekonomisk avkastning lågt, det blir 

bara åtta procent av det samlade värdet, övriga ekosystemtjänster svarar alltså för 92 procent! En 

del av dessa borde vi kunna bli bättre på att kommersialisera – andra måste kanske staten vara med 

och betala.   

 

30 procent av skogsmarken har någon sorts skydd i dag. Vi är ett rikt land, men vi måste ha ett 

skogsbruk med starkt produktionsvärde för att ha råd att göra allt annat vi vill göra i samhället.  

 

5. Framtid 

IT-revolutionen kommer att gynna landsbygden. Handeln underlättas Allt går att köpa på 

landsbygden. Tjänster är lite trixigare, här måste vi vara kreativa menade hon och gav ett exempel: 

en del av läkarbesöken kan säkert ske via bildskärm.  

 

Det måste gå att bygga bra samhällen trots att befolkningen minskar. Jag är positiv, men vi måste 

bli bättre på smart samverkan stad och land, avslutade hon.  
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Marie Wickberg, samhällsdebattör 

Jag har ett ben i varje värld, inledde hon: Jag är född och uppvuxen i Kisterud mitt i Värmland – 

men sedan tio år bor jag i Bromma.  

 

Så här kan man se världen, sade hon och visade en nattlig världskarta där allt ljus kom från norra 

halvklotets storstadscentra. Det är väl ungefär så här som Per Schlingmann beskriver världen i sin 

bok Urban express, sade hon.  

 

Så här man kan också se världen, fortsatte hon och visade en annan karta där världens stormakter 

lagts in i Afrikas karta. Den afrikanska kontinenten rymmer lätt hela USA plus hela Kina plus hela 

Indien. Plus stora delar av Europa.  

 

År 1900 bodde ungefär 10 procent av världens befolkning i storstäder – 2006 passerades 50 

procent och 2050 tror demograferna att det blir 75 procent.  

 

Samtidigt längtar vi stadsbor efter skogen. Vi vill ha det tyst och mörkt. Detta illustrerade hon med 

en reklam för parfymen ”Clean White Woods – med en vision av naturens ljus”.  Och med en 

annons för en kurs i trädklättring för 2 800 kr.  

 

Men vilken skog längtar man då efter, undrade hon. En studie som Future Forest gjort visar att 

allmänheten gillar gles blandskog med äldre träd som ligger max tre kilometer från hemmet.  

 

I en annan studie har man visat att gemene man värderar skogens ekologiska och kulturella värden 

mycket högre än värdet av virkesproduktionen. Här finns alltså en paradox: Skogspolitiken bygger 

på två jämställda mål, men allmänheten gör inte den avvägningen, de sätter de andra värdena 

högre.  

 

I Kungsträdgårdens T-banestation finns en installation som ska visa den pågående 

miljöförstöringen. Där finns en oljetunna – men också en avverkad stubbe. Som om skogsbruk 

skulle vara lika dåligt för miljön som en oljetunna!   

 

Det gick ett massivt drev mot skogsbruket i media för några år sedan, berättade hon och visade ett 

kollage med krigsrubriker mot skogsbruk. Men det är inte en sann bild, menade hon. Vi befinner 

oss i en Epic split. Aldrig har samhället haft så stort behov av de ekosystemtjänster som skogen 

producerar.  

 

Världen förändras – skogen har många ess i ärmen: klimatet är en sådan sak. ”brukad skog räddar 

världen”, det budskapet måste vi få ut till allmänheten.  

 

Den tysta kunskapen det är sådant som inte kan digitaliseras – den kommer att bli alltmer 

värdefull.  

 

En annan sak: Varje trend ha ren mottrend: unga kvinnor vill bo på landet eller i mindre samhällen.  

 

Hon avslutade med ett hoppfullt budskap till skogsnäringen: Att människor är intresserade av skog 

kan aldrig vara en nackdel – även om intresset är negativt. Nu ska vi bara få ut att vi måste bruka 

skogen också.  
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Några nedslag från diskussionen 

 Jordbruksverkets definition av landsbygd är en komplicerad modell som väger in 

bostadsort och avstånd till stad eller storstad. 

  

 De som bor på landsbygden blir allt äldre.  

 

 Glesbygd och landsbygd tar just nu emot flest flyktingar i förhållande till sin 

befolkningsandel. Men på sikt flyttar nog många av dem till storstäderna. Det är vanskligt 

att tro att invandrare ska gå in i de gröna näringarna i Sverige.  

 

 Folk går allt mindre i skogen – vi blir allt räddare för björnar och vargar. Och människor 

som kommer från Damaskus och Somalia kommer aldrig att gå i skogen.  

 

 Vill vi verkligen att människor ska gå i skogen? Är de inte ute i skogen, så gnäller de ju 

inte.  Å andra sidan. Ju mer de är ute, desto mer lär de sig. Men då måste man aktivt locka 

människor ut i skogen. 

 

 I dag är vi ett servicesamhälle och för service är det bra att många människor samlas på ett 

och samma ställe. Men kanske är vi på väg in i ett tänkarsamhälle – och tänka kan man 

göra var som helst.  

 

 Landsbygden ligger stabilt, men staden ökar. Röstunderlaget växer för staden och stadens 

värderingar. Den politiska maken förstärks för städerna. Det kommer att påverka 

näringspolitiken. Hur kan skogsnäringen hantera en sådan utveckling? Hittills har 

skogsnäringen misslyckats med att kommunicera med samhället utanför de egna leden.  

 

 Unga välutbildade tjejer vill bo på landet, och de kommer att dra med sig grabbarna.  

 

 Svensk Skog är ett planerat informationsprojekt som ska lyfta fram skogens värden och 

bidra med nya berättelser om vad skogen är. 

 

 Även Skogs- och lantarbetsgivarna (SLA) har ett informationsprojekt på gång. Det heter 

Grön Attraktion och syftet är att få fler att söka sig till jord- och skogsbruk.  

 

 Bristande förståelse för skogsproduktionen hindrar en effektiv övergång till ett fossilfritt 

samhälle. Det behövs konkreta mötesplatser. Urbaniserade barnfamiljer är villiga att åka 

långt för att se spännande saker. De skulle gärna åka iväg och se riktig skog och nya 

produkter från skogen.  Inget överträffar det man själv får ta del av.  

 

 Är det verkligen skogsnäringens uppgift att få fler människor i skogen? Det är i så fall ett 

kolossalt och svårt åtagande. 

 

 En rejäl ekonomisk kris kanske kan få ut fler människor i skogen?  

 

 Folk är roade av mat – varför plockar inte fler sina lingon.  

 

 Skogen måste bli viktigare – då kommer fler att söka sig till skogen. Man ska inte bli 

jägmästare, man ska bli klimaträddare.  
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 Nu har vi en trängselavgift när vi åker in i storstäderna. Varför inför vi inte en 

upplevelseavgift på 200 kr när man åker ut på landsbygden?  

 

 I Danmark och England finns en politik för att gynna boende på landet. Finns en positiv 

vilja kan vi också vända politiken.  

 

 Tänk om vi hade ett krav på att varje skola hade en skolskog, ungefär som det krävs en 

skolsköterska i dag. 


