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1. Globala hållplatser

• Landsbygden som arena för internationalisering och
dynamik på landsbygden

• Projekt: When the world goes rural: Are international 
migrants changing rural Sweden? (2008, G. Forsberg)

2. Plats för hållbarhet

• Landsbygden som arena för hållbara livsstilar, exemplet
downshifting

• Projekt: Får pengarna jorden att snurra? Geografiska 
perspektiv på "downshifting" och frivillig enkelhet som 
hållbara livsstilar (2019, M. Eimermann)
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• Ny roll för landsbygden som arena för global diversitet

• Bakomliggande tanke

o Landsbygden har förut setts som statisk, och präglad av
nationell homogenitet

o Den blir alltmer präglad av internationella kontakter: idéer, 
globala kontaktytor, migration

o Internationella migranter kan bidra med nätverk och
dynamik till landsbygden

o Bok: Translocal ruralism (Hedberg and Carmo, 2012)

1. GLOBALA HÅLLPLATSER



1. Är internationell migration en demografisk lösning för
landsbygdskommuner? En “demografisk refill”?

2. Kommuner som mottagare av asylsökanden och flyktingar

3. Typiska grupper av inflyttare på svensk landsbygd (2008)

4. Bidrar internationella migranter med transnationella
nätverk och kompetens som landsbygder saknar? 

5. Tillfälliga migranter (dvs. en hållplats)

• Säsongsarbetare inom jordbruk, skogsbruk, bärplockare

• Hög rörlighet bland flyktingar: är det ett problem? (jfr. Syssner)

1. GLOBALA HÅLLPLATSER (FORTS.)



UTAN INVANDRING 
- HÖGRE BEFOLKNINGSFÖRLUSTER

1998 2008
Föränd-
ring

%

Utrikes född 
befolkning

39,200 51,500 12,000 31,1

Inrikes född 
befolkning

572,400 539,400 -33,000 -5,8

Totala 
befolkningen

611,700 590,900 -20,800 -3,4
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EN ÖKAD GLOBALISERING
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• Ny roll för landsbygden som arena för hållbara livsstilar

• Downshifting/nedväxling

o Att frivilligt gå ner i inkomst pga livsstilsförändring

o Ofta resursstarka individer som väljer tid framför konsumtion

o Livsstil som strävar mot social och ekologisk hållbarhet

2. PLATS FÖR HÅLLBARHET –
EXEMPLET DOWNSHIFTING



• Forskningsidé

o Den som växlar ned får nya rumsliga preferenser

o Intern och internationell migration

• Teorier om livsstilsmigration

o “Den rurala idyllen”

o “Tillbaka-till-landet”

DOWNSHIFTING OCH PLATS



DOWNSHIFTING OCH
MIGRATION

Lönearbetar
Gör karriär

Ev. stressrelaterad
sjukdom

Frivilligt går ner i inkomst
Startar företag
Börjar odla, mer fritid
Vill leva mer lokalt

Flyttar, bl.a. till 
landsbygden



• Nya grupper av inflyttare på landsbygden

o Internationella migranter

o Nedväxlare/downshifters

• Landsbygden som en arena för olika, parallella
samhällsuttryck

o Det globala och det lokala

• “Den globaliserade landsbygden”

o Vad betyder inslagen av tillfällighet för landsbygden och
planeringen?

o Ökade inslag av klimatrelaterad migration i framtiden?

• “Den lokaliserade landsbygden”

o Downshifting som en hållbar, lokal livsstil
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