
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

Land och Stad 
– Nya relationer i en osäker tid 

 

Tid Torsdag 14 april 2016, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 8 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl. 12.00  

och sammanträde kl. 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06  

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl. 15:45. 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. 

 

 

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring 

från utlandet. Det kanske är tillfälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en signal 

om en större förändring. Det har satt landsbygden i nytt ljus; vi får sluta att se den som ett 

förflutenhetens landskap. Flyktingmottagandet omprövar en rad relationer mellan stat, kommun, 

civilsamhälle och medborgare. Vi ser ansträngningar och möjligheter, många som får spela nya 

roller och kanske ser vi ett förändrat kontrakt mellan stat och medborgare växa fram. 

 

Var förs debatten kring dessa komplexa och djupgående förändringar? Dagstidningarnas kris 

innebär tillbakagång för lokaltidningar och regionala nyhetssändningar och samtidigt en övergång 

till sociala medier. Bantade redaktioner tvingas till förenklade budskap, motsättningar vinner över 

fördjupningar. Vem skapar bilden av framtidens levnadsvillkor i land och stad? 

 

På sammankomsten utgår vi från flyktingsituationen och belyser den från olika håll. Vi tar avstamp 

i en svensk landsbygdskommun och får en utblick emot övriga Europa, vi väver in mediafrågan 

och den svenska landsbygdsdiskussionen. 

 

Den nybildade Kommittén för Land och Stad vill vitalisera diskussionen om land och stad som går 

i ganska upptrampade spår och där landsbygden ofta står som en förlorargeografi emot staden, som 

tillskrivs kreativitet och växtkraft. 

 

Välkomna! 

 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

Land och Stad 
–Nya relationer i en osäker tid 
Torsdag 14 april 2016 
 

Moderator Cecilia Waldenström, universitetslektor, SLU 
 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst  

 Överläggningsämne: 

15.45 Inledning 
Cecilia Waldenström, universitetslektor, SLU, dagens moderator 

16.00 Turbulens i välfärdsstaten omvandlar den svenska landsbygden? 

De kommer med olika kunskaper, förståelse och drömmar eller oro för 

framtiden. De söker en plats i tillvaron, men är själva platslösa, får stiga ut i en 

omgivning de inte känner och inte har några relationer till. De börjar på en 

geografisk nollpunkt. Vi vet att det kan lyckas och vi vet att det kan misslyckas. 
Erik Westholm, professor, SLU 

16.15 Lokalt arbete med flyktingarna – en kulturchefs reflektion  

Haparanda kommun mottog i november 2015 ca 600 flyktingar i olika 

mottagningsfunktioner. Kulturchefen i Haparanda funderar över kommunens 

och Migrationsverkets relationer. 

Jytte Rüdiger, kulturchef, Haparanda Stad 

16.30 Hur ska landsbygden inte bara bli urbaniseringens negation? Jämförande 

reflektioner mellan Sverige och Tyskland 

Tyskland tog under 2015 emot 1,1 miljon asylsökande. Även om de flesta 

nyanlända söker sig till städerna har mottagandet resulterat i en plötslig 

befolkningsmässig och ekonomisk förändring av landsbygden och mindre 

tätorter. Liksom i Sverige har det snabbt vuxit fram en angelägen diskussion om 

vad som bör känneteckna framtidens landsbygd i de olika förbundsländerna. Hur 

ska landsbygden undvika att återigen reduceras till urbaniseringens negation och 

väntrum? 

Håkan Forsell, professor stadshistoria och urbana studier, Stockholms 

universitet  

16.45 En diskussion söker sitt torg 

Bantade redaktioner tvingas till förenklade budskap, motsättningar vinner över 

fördjupningar. Var förs diskussionen om framtidens levnadsvillkor i land och 

stad? 

Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia 

17.00 Bensträckare 

17.10 Diskussion 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Ärtsupé 

 


