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Urbaniseringen en naturlag?

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, den nygröna människan 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?
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Urbanisering en global trend 
Men, är det en hållbar trend?
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Landsbygden växer igen  
eller växer igen

• Kunna 

• Vilja 

• Böra
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Hur står det till med 
landsbygden, egentligen? 



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	  
Gleshet	  	   liten	  närmarknad	  
mindre	  arbetskraftsutbud	  

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



Befolkning
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Gles landsbygd 
Landsbygd 
Stad  
Storstad
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Statistik 
Scb 15%  
SJV 34%  
Eurostat 85% 



Sverige urbaniseras snabbast! 
Sthlm växer med 2 busslaster om dagen



Vi blir äldre och äldre…
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Var tar de högutbildade vägen? 
5 år efter examen.
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Vad händer de fem åren 
därefter?
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Fokusera på de som väljer er 
kommun! 

Inte på de som drar. 
 

Satsa på ERA styrkor!
•  
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Asylmottagning 2013
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Flest 
•Lessebo  
•Fagersta  
•Vingåker  
•Sorsele  
•Alvesta 

Minst 
•Vaxholm  
•Klippan  
•Höganäs  
•Gotland  
•Täby 
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– Det är ungefär som i Jordanien, runt 
tio procent av befolkningen är 
flyktingar, säger kommunalrådet Åke 
Carlson (C).



Sysselsättning och arbetsmarknad
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Staten i staden
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Arbetsförmedlingen ska reformeras = lägga 
ned 100 kontor
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Lantmäteriet	  ska	  bli	  attraktivare,	  för	  sin	  personal	  
	   MSB	  ska	  bli	  effektiva	  
	   	   Skatteverket	  ska	  finnas	  där	  tillväxten	  finns	  
	   	   	   FK	  ska	  jobba	  med	  e-‐tjänster

Befolkningsunderlag/
arb.förmedlare

Arbestlöshet 2011 
%

Gles landsbygd 6550 12.3

Landsbygd 11620 10,7

Stad 9617 10,9

Storstad 8187 7,8
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Högst produktivitet i gles landsbygd
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Hur stor andel av Sveriges nyförtagande utgör 
företagen som startas på landsbygd eller glesbygd?

En tredjedel 

5/13/15



 
Mångfald eller enfald?

• Landsbygdsbranscher 
–Skogsbruk, jordbruk 
–Turism 
–Industri, mineral, stål, papper 
–Energi, el, värme 

• Stadsbranscher 
–Finansiell sektor 
–Hälso- och sjukvård 
–Fastighet, uthyrning 
–Handel



Fler små företag på landsbygden
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Service och infrastruktur
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Omstrukturering av service 
Livsmedelsbutiker över tid
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Vems pengar sparar man 
Och vad är tidshorisonten?

• Är det vården eller kunden som är långt bort? 

• Förskolan är central,  

• Våga lägga ned, våga bygga nytt 

• Jobba i medvind, Exemplet ÖR
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Miljö och hållbarhet 
Staden ett miljöprojekt?
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”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  



Teori och 
praktik
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Klimatgasutsläpp/person och år



Landsbygdsscenarios utifrån jobb och 
bosättning, Eurofutures 

Fler jobb på landetFler jobb i tätort

Fler bor på landsbygden

Färre bor på landsbygden
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Klimatsmart landsbygd?



16 Miljömål  
 

Kostnader för att nå 
dem! 

Kostnader om de inte 
nås. 

Samhället beror av 
fungerande 
ekosystem.  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Urbanisering

Mångfald eller enfald? 
Ju mer mångfald, desto fler möjligheter

http://4.bp.blogspot.com/_gtNcO2ezsoQ/SoQPjo2HvSI/AAAAAAAADKY/EBuTvHxltMc/s1600-h/%C3%B6rnahusens+g%C3%A5rdsbutik.jpg


Gastronomiska regioner
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Platsbundna unika 
egenskaper 
Kulturarv 
Varumärke

Norrländsk mandelpotatis, Fäbodost, Signe Tillisch-
äpplen, skånsk senap, Norderöjordgubbar, småländsk 
ostkaka, surströmming, Waxholmsströmming, 
sörmländsk rabarber, västkusthummer, grönkål, 
öländska bruna bönor Kalix löjrom 



Människan gör platsen!



Gnosjöandan
• Gnosjöandan idag är inställningen hos människorna och de 

företag som verkar i Gnosjöregionen i Småland. En inställning om 
hur man tar sig an utmaningar och problem. En inställning där 
man samarbetar och strävar mot att ständigt utvecklas och göra 
det lite bättre för alla. En inställning där man inte låter Jante styra 
sitt liv. En inställning som leder till ett engagerat, entreprenöriellt 
och företagstätt samhälle 

• 2013 
• 3:e plats bästa företagsklimat 
• 9:e plats bästa kommun att bo i
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TACK FÖR ER TID!

–Blogg, wordpress.selandet.com 
–Hemsidan, jordbruksverket.se 
–Facebook, älskarlandsbygd 
–Twitter, @christelgustaf
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