
Landsbygden växer igen 

eller växer igen

●Kunna

●Vilja

●Böra
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Kluvet land!

Vad betyder det för skogen?
KSLA 2015-10-08

Christel Gustafsson



Sverige urbaniseras snabbast!



Gles landsbygd

Landsbygd

Stad 

Storstad
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Statistik

Scb 15%

SJV 34%

Eurostat 85%



Urbaniseringens överordnade 

position är en faktuell sanning 

men har också kommit att 

omgärdas av ett så engagerat 

intresse att de mest 

intresserade, även 

forskarvärlden, tycks ha förlorat 

intresset att utforska alternativa 

eller parallella skeenden. 
Sofia Ulver 2012

Inom forskningen talar man om 

att det existerar ”en urban 

hegemoni”, dvs att staden är en 

norm, landsbygden är 

avvikande. Lösningen är en 

fortsatt urbanisering. 
Susanne Stenbacka 2013



Staden skapas i relation till 

landsbygden, och ofta på ett 

sätt som innebär att staden 

går ”vinnande” ut ur den 

relationen.

.

Staden som representant för 

modernitet, tillväxt, framgång 

och utveckling behöver 

landsbygden ”kusinen från 

landet” för att visa på sin 

förträfflighet.
Malin Rönnblom 2014

Storstadsnormen



Mönstret upprepar sig på 

varje nivå.

Tilltro till stadens förmåga att föra 

hela regionen framåt. Därmed 

behöver inte satsningar på staden 

legitimeras.

Kärrbäck

Landsbygdsbor ges ett ansvar att 

fixa själva, de boende kan bäst 

själva hitta sina egna lösningar när 

landsbygden inte passar in i normen

valfriheten utmålas som en möjlighet
Rönnblom



På Landet 

händer inget! 

Eller?

Dystopi eller exotism
Landsbygd i Medieskugga



”Alla lokalredaktioner är nedlagda, men våra 

journalister I Stockholm reser mycket mer.

För en rikstidning är värdet av lokal närvaro 

begränsad.

Det viktiga är att vi är på plats där det händer, 

när det händer.”



Vågar du?

Lever du det alternativa livet?



Makt och statuskoncentration

●Medierna

●Politiken

●Staten

●Näringslivet



Vad skiljer stad från land?

Vad är sanning och vad är myt?

Skillnader som är konstruerade
service
utbildningsnivåer
demografi
löner
status och makt
förväntningar på individer

Skillnader som är givna
Landskapet Naturresurser
Utrymme
Liten närmarknad
Mindre arbetskraftsutbud

Myter, skillnader som inte är
Automatisk spegling till staden
Tärande
Outvecklat
Vitt, homogent, fördomsfullt
Klimatosmart
Icke-innovativt



Urban natursyn?
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Natursyn är individuellt
Beror av kunskap och inlärning, men 

också intressekonflikter och värderingar
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Dagens skogsägare

●Nära 40% kvinnor

●En tredjedel utbor, fler ej beroende 

ekonomiskt

●Skattepengar i hemkommun

●Skillnad i syn på produktion, större mellan 

skogsägare icke-skogsägare än mellan 

landsorts-stadsbor.

●Fyra av fem skogsbesök sker tätortsnära, 

präglar skogssyn





”Vinnarna idag är ställena 

för konsumtion, inte 

produktion” Charlotta Mellander
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•En ca 200 ggr större yta

behövs för att förse

staden med timmer och mat

•En ca 1.000 ggr större yta

behövs för att fånga

upp utsläppen av fosfor, kväve

och koldioxid

Stadens fotavtryck



Miljömål = 

Landsbygds

mål

Vem fixar?
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Biobaserad ekonomi?



Landsbygdsscenarios utifrån jobb och 

bosättning, Eurofutures

Fler jobb på landetFler jobb i tätort

Fler bor på landsbygden

Färre bor på landsbygden



2015-11-19



Dialog

●Östra Vätterbranterna


