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Inledning

Ska hela Sverige leva – och vad innebär i så fall det?
Landsbygdsutveckling är ett värdeladdat ord. Men
vad betyder det – och vad menas med landsbygd?
Hur viktigt är jordbruk och skogsbruk för en levande
landsbygd? Vilka nya landsbygdsnäringar dyker
upp? Och vad betyder landsbygden för stadsborna?
Kan Sverige leva utan öppna landskap? Behövs det
kvinnor för att en bygd ska leva? Och vart är bya-
rörelsen på väg? 

Det här är några av alla de frågor som behandlas i
boken. Drygt trettiofem forskare och dessutom en för-
fattare har skrivit olika kapitel. Många av dem försöker
besvara eller på något sätt förhålla sig till bokens
huvudfråga ”Ska hela Sverige leva?”. Titeln är vald
utifrån namnet på kampanjen ”Hela Sverige ska
leva!”. 

Forskningsrådet Formas fick år 2004 ett uppdrag av
regeringen att ta fram en forskningsstrategi kring
landsbygdsutveckling. Resultatet blev rapporten
”Kunskap om landsbygdens utveckling” som lämnades
till regeringen i november 2006. En av slutsatserna är
att landsbygdsforskningen idag upplevs som tunn
och splittrad. Det är ett forskningsfält som ännu
inte har hittat sina former. Forskningsstrategin tar
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upp kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska
förhållanden eftersom de alla måste ingå i en lands-
bygdsforskning som tar ett helhetsgrepp. Men redan
idag finns det en hel del spännande landsbygdsforsk-
ning. Det har vi tagit fast på i den här boken där vi
försöker spegla forskningens olika inriktningar. 

Om begrepp, befolkning och mångsyssleri
Boken inleds med ett kapitel av författaren Kerstin
Ekman. Har vi ett levande landskap i Sverige? Hon
ställde frågan i den föreläsning hon höll på Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) när hon blev hedersdoktor
hösten 2007. Mångfald är ett kriterium för liv både
inom oss och utom oss, skriver hon. Kan vi säga att
landskapet i Sverige ännu lever i mångfald och rike-
dom? Lever skogen – eller behöver vi göra den levande
igen? 

Vi behöver begrepp för att begripa, skriver Janken
Myrdal som är agrarhistoriker på Institutionen för
ekonomi vid SLU. Men vetenskap och politik har
olika krav på begrepp. Inom politiken får begreppen
gärna vara oklara, och de ska vara positivt laddade
inom en given ideologisk värdeskala. Inom vetenskapen
ska begreppen vara precisa. I det politiska begreppet
landsbygdsutveckling ligger att människorna ska be-
hållas på landet, konstaterar Janken Myrdal. Men
troligen måste vi bo och transportera oss annorlunda
i framtiden för att klara de miljöhot vi står inför, och
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det innebär en ny stor urbaniseringsvåg. Kan man
diskutera stora förändringar som folkomflyttningar
med dagens begrepp? Myrdal gör ett försök med hjälp
av ”multifunktionalitet” och ”ny produktion”. 

Vad menas egentligen med landsbygd? Land och stad
blir mer och mer lika. Men i forskning, politik och
planering är det fortfarande viktigt att kunna särskilja
det som är speciellt med landsbygden. Med modern
statistik går det att variera landsbygdsdefinitionen
efter behov – ibland ha vissa tätorter med och ibland
visa upp den rena glesbygden. En enhetlig definition
av landsbygd skulle bara bli en tvångströja, skriver
Erik Westholm, Institutet för Framtidsstudier och
Institutionen för kulturgeografi vid Högskolan
Dalarna.

På landsbygden har det blivit tystare och mer anonymt
sedan början av 1950-talet. Men det är en tystnad som
döljer aktiviteter av de mest skiftande slag. Det går att
leva på landsbygden i början av 2000-talet – och för-
modligen även i framtiden, skriver Maths Isacson,
Institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala
universitet. Han berättar landsbygdens historia –
från produktionslandskapet till dagens upplevelse-
landskap och mångsysslande lantbruksföretag. Det är
historien om livet på landet – från mångsyssleri till
mångsyssleri.
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Vad händer med landsbygdens befolkning? Vad kan vi
vänta oss av framtidens bosättningsmönster? Den
tätortsnära landsbygden klarar sig bra. Men de lands-
bygder som ligger utanför pendlingsavstånd till de
större städerna kan få ännu större problem än idag.
Om utvecklingen fortsätter kan befolkningspyrami-
derna i vissa regioner vändas och bli som kantareller –
en framtid som vi absolut måste undvika, skriver Jan
Amcoff, Institutet för framtidsstudier och Institu-
tionen för kulturgeografi vid Uppsala universitet. 

Vad händer med Norrland till år 2025? Norrland är
glesbefolkat och har sina brister, men skillnaderna är
stora mellan olika delar. Utsikterna för stadsregionerna
i kustområdet är betydligt ljusare än för inlands-
kommunerna. Gapet kommer att växa mellan tillväxt-
öar och stora områden med fortsatt tillbakagång.
Inlandets naturresurser kan användas mer än idag,
men det räcker inte för att vända befolkningsutveck-
lingen mer än på några få ställen, skriver Ulf Wiberg,
Institutionen för kulturgeografi vid Umeå universitet.

Livet på landet
Hur ”uppkopplade” vi än är så har vi alltid våra fötter
någonstans på jorden, konstaterar Ann-Kristin Ekman,
Institutionen för stad och land vid SLU. I den be-
tydelsen är vi lokala. På landsbygden är långsiktiga
relationer och nätverk knutna till plats och släkt ofta
viktiga. Och de kommer att finnas där även i framtiden
oavsett om någon bestämmer att hela Sverige inte ska
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leva, menar Ann-Kristin Ekman när hon skriver om
”Sega strukturer i glesa bygder”. 

Statligt stöd i olika former spelar stor roll för lands-
bygdsbors möjligheter att klara sin försörjning. Men
att leva på staten kan vara ett socialt handikapp i vissa
landsbygdsregioner, medan det i andra regioner kan ge
nya livsmöjligheter. Regelverket är detsamma över
hela landet, men det tillämpas på olika sätt beroende
på den lokala kulturen. Hur släkt, vänner och grannar
reagerar på ”utanförskapet” är minst lika viktigt som
hur de formella reglerna ser ut, skriver Kjell Hansen,
Institutionen för stad och land vid SLU. Han ger
exempel och diskuterar vilka roller den generella väl-
färden har i spelet om landsbygdens sociala hållbar-
het. 

Hur jämställt är livet på landet? Mediernas bild av en
utsatt landsbygd med traditionella könsmönster
bidrar till att öka klyftan mellan stad och land. Och
det är knappast något som gynnar en framtida hållbar
utveckling för landsbygden, skriver Susanne Stenbacka,
Institutionen för kulturgeografi vid Uppsala universitet.
Om hela Sverige ska leva blir det viktigt att tänka förbi
rådande könsmönster och låta människor komma till
sin rätt oavsett kön.

Om vi ska ta frågan på allvar inte bara om hela
Sverige ska leva, utan också hur hela Sverige ska leva så
måste vi också börja ta frågor om kärlek och sexualitet
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på allvar. Är glesbygdsproblemet rentav ett kärleks-
problem? Det finns inga singlar i glesbygden. Där är
man rätt och slätt ensam om man inte har lyckats
hitta en partner, skriver Lissa Nordin, Centrum för
genusstudier vid Stockholms universitet.

Sverige har mer än en halv miljon fritidshus. Det be-
tyder att troligen mer än en miljon människor vistas
på landsbygden utan att det avspeglas i den offentliga
statistiken. Idag används dessa hus mycket mer än
tidigare – vissa fritidshusägare är till och med mer
”hemma” där än på den plats där de är mantals-
skrivna. Vilka konsekvenser får det att Sverige
använder ett föråldrat sätt att räkna sin befolkning?
Frågan ställs av Dieter Müller, Institutionen för kultur-
geografi vid Umeå universitet. Han beskriver fritids-
boendet som en slumrande resurs för landsbygdens
kommuner. 

I storstadsregionerna blir det konkurrens om den
stadsnära landsbygden. Här ska högmodernt jordbruk
samsas med stadsbons dröm om livet på landet. Häst-
anläggningar och golfbanor expanderar över ett ofta
artrikt äldre bondelandskap. Forskningen kan ta fram
metoder för att lösa en del av konflikterna, men det
behövs också innovativt tänkande, enligt Eivor Bucht,
Avdelningen för landskapsarkitektur vid SLU i
Alnarp. Ofta går det att hitta lösningar för en mångsidig
användning av landsbygden, och att förhandla om
landskapets resurser i landskapskonventionens anda. 
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Vad sägs om ett videofönster där du har ögonkontakt
med din läkare eller arbetsförmedlare, och där det
nästan känns som om ni vore i samma rum fastän den
andre befinner sig tiotals mil bort? Eller att du ser
föreställningen Romeo och Julia i Åseda samtidigt
som den spelas i New York? Det här är bara två av
många möjligheter som kan stärka landsbygd och
glesbygd, skriver Charlie Gullström som forskar på
Institutionen för Arkitektur vid KTH om ”medierade
rum” som förlängs till andra platser.

Landsbygdens företagande
I en värld där hållbarheten hotas har landsbygdens
”gröna” företag självklart framtiden för sig. Men i
den framväxande upplevelseekonomin har lands-
bygdens företagande mycket mer att bidra med
utifrån sin plats på jorden. Den nya informations-
tekniken gör dessutom att landsbygdsföretag kan ha
hela världen som marknad. Den ”glokala” strategin
blir landsbygdsföretagens väg in i framtiden, skriver
Bengt Johannisson vid Växjö universitet och
Högskolan i Jönköping.

Landsbygdsföretagare måste kunna fixa långa av-
stånd. Den största skillnaden mellan att driva företag
i staden och på landet ligger i tillgängligheten till kund-
erna. Det är större krav på en entreprenör på lands-
bygden än på en entreprenör i staden. Avståndet till
marknaden kostar pengar att överbrygga. Det gäller
vare sig det är kunden eller företagaren som står för
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transportkostnaden, skriver Börje Johansson och
Johan Klaesson vid Internationella handelshögskolan
i Jönköping.

Leder naturturism till regional utveckling? Vad krävs
för att bli en framgångsrik naturturismföretagare?
Och vad är det egentligen som lockar naturturisterna?
Attraktionerna på en turistort är själva kärnan, skriver
Peter Fredman, Avdelningen för turism/Etour vid
Mittuniversitetet, och Linda Lundmark, Institutionen
för kulturgeografi vid Umeå universitet. Men naturen
kan vara en resurs för turismen bara om det samtidigt
finns infrastruktur och ett lokalt utbud av produkter
och service. 

Varför går det så lätt att driva företag i Gnosjö men så
trögt på bruksorterna? I Gnosjö finns sedan gammalt
en helt annan typ av socialt kapital som uppmuntrar
nya aktörer. Det sociala kapitalet är en grundläggande
förutsättning för lokalt utvecklingsarbete och entre-
prenörskap. Men det får varken vara för svagt eller för
starkt för att det ska hända positiva saker i bygden.
Förmåga till diversifiering och ombildning är en
central egenskap hos ett lokalt socialt kapital, skriver
Hans Westlund, Avdelningen för urbana och regionala
studier vid KTH samt Centrum för innovationer, entre-
prenörskap och tillväxt vid Internationella Handels-
högskolan i Jönköping. 
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Vad betyder invandrarföretag för glesbygd och lands-
bygd? Hur ska nya invandrarföretag lockas till lands-
bygden? Och vilken betydelse har de för integrations-
politiken? Småföretagare med invandrarbakgrund är
ofta mer positiva till att låta företaget växa än vad
svenskfödda företagare är. Men hindren är större för
de utlandsfödda, till exempel har de svårt att få lån,
skriver Ali Najib, Institutionen för kulturgeografi vid
Uppsala universitet.

Hur ska jordbruket överleva? Lönsamheten i dagens
jordbruk är svag även om situationen för spannmåls-
odling har förbättrats under senare år, skriver Hans
Andersson, Helena Hansson och Karin Larsén,
Institutionen för ekonomi vid SLU. Vilka grupper av
jordbrukare kommer att klara framtidens ekonomiska
risker? Vad kan de göra för att förbättra sin situation?
Vilka hinder möter de när de försöker utveckla sina
företag? Och hur kan de anpassa sig till ökad interna-
tionell konkurrens? 

Idag skapar skogen sysselsättning i städerna, men inte
särskilt mycket på landsbygden. Så här var det inte på
1800-talet. Svante Karlsson, Avdelningen för geografi
och turism vid Karlstads universitet, diskuterar hur
1900-talets ändrade ägarstruktur har betydelse för
landsbygdens utvecklingsproblem idag. Han tror att
svensk skogsråvara kommer att få svårt att konkurrera
på avlägsna marknader i framtiden. För att skogen ska
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fylla en plats i landsbygdens försörjning måste det till
mer av lokal förädling. Även turism är ett sätt att för-
ädla skogen lokalt, skriver han i sin artikel ”Skogsägare
i stan – spelar det någon roll vem som äger skogen?”. 

Är manliga normer en hämsko för landsbygden? Allt
fler kvinnor blir skogsägare, men ofta på distans,
enligt Gun Lidestav, Institutionen för skoglig
resurshushållning vid SLU. Vad innebär det för lands-
bygdens utveckling att de skogsägande kvinnorna
flyttar från landet i högre grad än männen? Och kan
trenden brytas? En del av svaret finns i familjeskogs-
brukets traditionella genusordning som gör att kvinnor
upplever olika typer av passformsproblem. Men genus
handlar om våra föreställningar om manligt och
kvinnligt – och föreställningar går att förändra!

Lantbrukets nya roll
Blir det brist eller överskott på mark i framtiden?
Kommer delar av Europas landsbygd att förvildas?
Eller kommer konkurrensen om marken att vara sten-
hård? Svaren beror på vilket perspektiv man har i tid
och rum. Troligen hamnar svensk landsbygd i en helt
ny situation inom bara några år, skriver Erik Westholm
och presenterar tre scenarier för Sveriges landsbygd på
tio års sikt. 

Om Sverige ska överleva måste landsbygden överleva.
Det är på landsbygden de förnybara naturresurserna
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finns – dem vi ska leva av i framtiden. Ett jordbruk
med många funktioner kan vara en drivkraft för
landsbygdens utveckling. Och bygden kan stötta sina
lantbruksföretag. Ett mångfunktionellt lantbruk får
hela Sverige att leva, skriver Johanna Björklund och
Rebecka Milestad, Institutionen för stad och land och
Centrum för uthålligt lantbruk vid SLU – och visar
med fyra exempel vad de menar. 

Kan satsning på landskap och lokal matproduktion
vara ett sätt att få landsbygden att leva? Traditionellt
finns ett tydligt samband mellan mat och landskap,
men så är det inte idag. Den nya maten behöver
monokulturer och köplador, och i landskapet hittar vi
ridhästar och rekreation. Det blir svårt att få stadsbor
att köpa lokalt och småskaligt producerad mat i till-
räcklig omfattning för att landsbygden ska kunna leva
på det. Landsbygden har aldrig varit och kommer aldrig
att bli någon idyll – utom i stadsbornas föreställnings-
värld, skriver Ingrid Sarlöv Herlin, Avdelningen för
landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp, och Richard
Tellström, Institutionen för restaurang och måltids-
kunskap vid Örebro universitet. 

Kan platser omskapas till säljbara produkter på samma
sätt som jeans och schampoflaskor? Nej, det är inte
särskilt troligt, skriver Susanna Heldt Cassel, In-
stitutionen för ekonomi och samhällsvetenskap vid
Högskolan Dalarna. Det är svårt att välja ut vad som



20

ska få symbolisera platsen och det är dessutom pro-
blematiskt att välja en bild som är tillräckligt specifik
och smal. Röda stugor och småskaliga jordbruk är inte
särskilt typiska. Det gäller att sticka ut och stå för
något unikt. Regional mat kan vara ett sätt, men lik-
heterna är fler än olikheterna även där. 

Landsbygdspolitik i en föränderlig värld
Samhället står inför gigantiska politiska utmaningar
inom hela miljöområdet. Hur kommer energipro-
blem, klimatförändringar och ökad efterfrågan på livs-
medel att påverka landskapet i framtiden? Kan vi leva
utan öppna landskap? Det öppna landskapets över-
levnad har en politisk historia som berättas för oss av
Iréne Flygare vid SLU och Upplandsmuseet i Uppsala.
Om hela Sverige ska leva beror kanske på vår förmåga
att säkra mandelblommans, lärkans och stenmurens
framtid. Har vi alls någon framtid utan dem? 

Landsbygden upptar 90 procent av EU:s yta och är ett
viktigt politikområde. Hur ska den gemensamma
jordbrukspolitiken CAP kunna bidra till en hållbar
landsbygdsutveckling? CAP:s budget har minskat,
samtidigt som resurser har flyttats från marknadsstöd
till stöd för landsbygdsutveckling. Den troliga utvidg-
ningen av EU kommer att öka trycket på CAP. En
viktig utmaning blir att ta itu med hur landsbygden
kan finna sin plats i ett globalt sammanhang med
ökande konkurrens, skriver Yves Surry och Pia
Nordström, Institutionen för ekonomi vid SLU. 
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Urban Emanuelsson vid Centrum för biologisk mång-
fald, SLU i Uppsala, för fram ett radikalt förslag till
omläggning av CAP så att politiken bättre gynnar bio-
logisk mångfald, naturvård och kulturmiljövård. Han
menar att det måste bli slut på alla generella stöd till
jordbruket, och att miljöstöden ska kopplas loss helt
och hållet från produktionsstöden. Det måste bli så att
markägarna får betalt bara för de värden som samhället
efterfrågar. Hans radikala förslag till ny landsbygds-
politik bygger på att EU betalar ut stora miljö- och
kulturersättningar. 

Flera tusen Leaderprojekt har genomförts i Sverige,
med stora resurser från EU men med krav på med-
finansiering från svenska kommuner, företag och
organisationer. Aldrig tidigare har så stora resurser
använts för att utveckla landsbygden. Samtidigt sig-
nalerar kravet på medfinansiering brist på resurser eller
intresse från staten och EU, skriver Lars Larsson,
Institutionen för ekonomi och samhälle vid Hög-
skolan Dalarna. Är Leaders principer ett sätt för staten
att slippa ansvara för svåra eller ouppnåeliga mål,
som till exempel ambitionen att hela Sverige ska
leva? 

I vilken utsträckning bidrar EU:s strukturpolitik till
att öka jämställdheten på landsbygden? Hur lyckas
man hålla fast kravet på jämställdhet ner till de kon-
kreta projekten? Det finns många inbyggda motsägelser
och oförenliga ambitioner i program och projekt, skriver
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Gunnel Forsberg, Institutionen för kulturgeografi
vid Stockholms universitet. Jämställdhet måste få ta
tid och måste få status. Det räcker inte att räkna antal
personer och mäta resursfördelning mellan könen.
Det är också nödvändigt att förstå ojämställdheten
och genusfrågan på ett djupare plan. 

Behövs kvinnor för att en bygd ska leva? Måste kvinnor
kunna påverka politiken? Landsbygdens kritiska
kvinnorörelse växte fram under 1980- och 90-talen.
Nu har de kvinnliga nätverken blivit resurscentra för
kvinnor och sugits in i etablissemanget. Frågan är om
de har tappat sin kritiska potential och blivit en del av
tillväxtpolitiken. Varför behålla en verksamhet som
startade för att förändra om förändring inte anses
nödvändig? undrar Malin Rönnblom, Umeå Centrum
för genusstudier vid Umeå universitet.

Runt om i Sverige arbetar lokala grupper för den egna
bygdens utveckling. Partnerskap och projektmedel ger
ideella grupper nya möjligheter att delta i utvecklings-
politiska sammanhang och driva lokala projekt, skriver
Cecilia Waldenström, Institutionen för stad och land
vid SLU. Men risken finns att det ideella engagemanget
anpassas till den politiska administrationen och att
bygder utan egna grupper marginaliseras. Kanske kräver
utvecklingen en ny sorts professionalitet i det lokala
arbetet. 
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Birgitta Johansson, redaktör

Birgitta Johansson är vetenskapsjournalist och informatör
hos Forskningsrådet Formas. 

Läs mera
• Kunskap om landsbygdens utveckling, Forsknings-

strategi 2006, Forskningsrådet Formas (beställ på 
www.formas.se).
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Har vi ett levande landskap
i Sverige?

Författaren Sten Selander har följt Kerstin Ekman
genom hennes författarskap, och hon har haft stor
glädje av hans stora verk ”Det levande landskapet i
Sverige”. Hon fascineras av att boken fick just den
titeln. ”Det är liv, levande liv han vill se”, sa hon i sin
hedersdoktorsföreläsning som finns att läsa på de
följande sidorna. ”Ett kriterium för liv både inom oss
och utom oss är mångfald. Skulle vi tveklöst kunna
svara honom att landskapet i Sverige ännu lever i
mångfald och rikedom? Att skogen lever? Eller
behöver vi göra den levande igen?”

Kerstin Ekman,
författare och hedersdoktor Fo
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renaria humifusa heter en liten ört som växer i
tuvor och aldrig blir mer än ett par centimeter

hög. Om den hittar den temperatur, det ljus och det
mycket speciella lättvittrade och fuktiga grus som den
behöver för att leva, bildar den mattor och blommar
med enstaka vita blommor. Grusnarv kallas den på
svenska. Botanikern och växtgeografen Göran
Wahlenberg fann den på fjället Unna Tuki som ligger
i det som nu är Padjelanta nationalpark. Han beskrev
den 1812 i sin ”Flora lapponica”. Men efter hans
observation var den länge försvunnen.

Virijaure i Padjelanta är en fjällsjö omgiven av kalkrik
berggrund där man kan hitta purpurbräcka, dvärgdraba,
fjällspira, raggfingerört och mycket annat som är både
sällsamt och vackert. Det var dit som författaren och
naturskyddsdebattören Sten Selander begav sig för att
försöka hitta den bortglömda Arenaria humifusa.
Selander var först där 1939 med sin vän Nils
Dahlbeck och då fann de raggfingerörten, lika sällsynt
den. 1944 kom Selander igen med Olle Rune, botanik-
ern som dog 2006. Rune bar en 60-kilospackning för
det fanns inga lättviktsmaterial på den tiden. Det blev
strapatser som är osannolika när man läser om dem i
efterhand. I storm färdades man på Virijaure i en sjö-
oduglig båt. Selander fick hämtas i ambulansplan,
hjälplös efter en knäskada i den svåra terrängen. Han
fick njurinflammation av törst och så här beskriver
han efteråt hur helvetiskt det kändes när mygg och
knott anföll: 

A
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”Ögonen svullnade av myggbett, halsen svällde som hak-
påsen på en pelikan, fingrarna spretade stela som spräng-
färdiga prinskorvar från händerna, röda och svullna som
blodapelsiner, och febern brann i ådrorna och gjorde
benen tunga och mjuka som mjölsäckar.” 

Det är med pojkaktig och nästan vällustig förtjusning
han berättar om de mardrömslika äventyren. Han var
ju framförallt en god författare. Men det ville han inte
vara längre. Inte bara författare. Djupt besviken hade
han insett att han som författare egentligen inte kunde
uträtta mycket i det han såg som sin angelägnaste livs-
uppgift: skyddet och vården av Sveriges landskap och
dess naturvärden. Han ville ju, och här citerar jag
honom själv, ”få till stånd en radikal förändring av den
allmänna synen på förhållandet mellan natur och
människor”. 

För den litterära världen var han söndagsbotanisten,
kåsören och diktaren och han var framförallt kritikern
som satsat på fel häst i modernistdebatten. 1946 hade
han förklarat Erik Lindegrens diktsamling ”Mannen
utan väg” som obegriplig och fyrtiotalisternas metod
som en litterär återvändsgränd. För forskarna var han
visserligen akademiskt utbildad och en lärd författare
men ändå ingenting annat än en hobbybotanist. Han
hade inte den auktoritet som behövdes. Därför och på
grund av modernistdebatten, som gjort honom till
driftkucku, övergav han litteraturen. Han gav inte ut
några dikter mer i sitt liv, skrev dem kanske inte ens. 
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Nu blev i stället expeditionerna i Lule lappmark under
somrarna alltmer systematiska, tunga och arbetssamma.
De resulterade 1950 i en avhandling i två band, skriven
i den stora svenska botaniska traditionen. Den heter
”Floristic phytogeography of south-western Lule
Lappmark”. Hit hade fyndet av Arenaria humifusa,
den lilla nejlikväxten lett honom. Grusnarven hörde
till överlevarna från perioden före istiden. Den hade
alltså inte vandrat in söderifrån när istäcket smälte
undan utan funnits i kanterna av det nedisade cirkum-
polära området och tagit sig in till det vittrade ser-
pentingruset i Padjelanta, där den, för att citera Selander
själv, ”inte behöver lida av övermäktig konkurrens från
växtvärldens plebejer”. För det är inte många växter som
kan leva i det näringsfattiga magnesiumsilikat som
serpentinmineralet utgör. En aristokrat alltså, en förnäm
sällsynthet som genom sin bakgrund ledde Selander
på spåret så att han kunde lägga sin pusselbit till
fjällvärldens urgamla och svårtolkade växthistoria. 

Nu, med den akademiska doktorstiteln och ett
docentbetyg på avhandlingen erövrade, var det dags
för Selander att skriva sitt magnum opus, ”Det levande
landskapet i Sverige”. Den kom ut 1955 och den inne-
sluter och sammanfattar en överväldigande kunskap
om svensk natur och om forskningarna kring den. Det
är kunskap grundad i egen erfarenhet och i unika upp-
levelser och den förmedlas av en författare som övergav
både den litterära prosan och lyriken för att skriva
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den. Men sin stora talang och sin språkrikedom hade
han med sig in i arbetet på det här livsverket. För ett
livsverk var det. 

Mycket av vad Sten Selander hade skrivit i debatten
om naturskydd ända sedan början av 30-talet finns
med här. Han uppfattade landskapet i Sverige med
djur och växter, med åkerbruksbygder, sjöar, våtmarker
och fjällområden som någonting levande, något som
hade sin historia ända från den tid då urberget veckades
och i eruptioner utvecklade bergskedjan. Något som
utvecklades till stor rikedom men som också blev utom-
ordentligt sårbart under maskinåldern. Så kallade han
den geologiska period som han ansåg hade efterträtt
kvartärtiden.

Vi talar inte längre om maskinåldern. Vi anser oss leva
i kunskaps- och informationssamhället. Vi tycks ha
höjt oss ovanför urberg, humus och växtlighet till ett
cerebralt och luftigt cyberspace. Men vi går på jorden
och det är faktiskt fortfarande maskiner som brukar
den och som också brukar skogen. Maskiner plöjer
åkrarna, besår dem, besprutar dem, skördar och tröskar
grödan och slår höet och emballerar det i plast. Det är
maskiner som asfaltbelägger våra bilars färdvägar,
maskiner som gräver grunderna till villor och sommar-
stugor och jämnar marken för golfbanorna. Vi vill
gärna lyfta oss själva i håret upp till en nivå där vi lever
av kunskap och information. Men även datorerna,
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våra vehiklar i informationsvärlden, framställs med
maskiner. Vår rent maskinella påverkan på omvärlden
och det en gång så levande och omväxlande landskapet
i Sverige med dess rikedom av arter är fortfarande
dundrande stor och omskapande. 

Hur stor denna påverkan egentligen har varit under
min livstid hade jag nog betydligt sämre förstått om
inte Sten Selander skrivit ”Det levande landskapet i
Sverige”. Till er som inte läst den vill jag säga: tro nu
inte att det här är en långdragen och fördömande
naturskyddspredikan. Den är framförallt en inventering
av våra naturresurser, medryckande och full av lust.
Häpen lägger man ifrån sig boken efter att ha läst det
inledande kapitlet och tänker: hur kan det vara så
uppslukande roligt att läsa om geologi? Berg sjunken,
djup stån upp, citerar Selander i avsnittet om fjäll-
kedjornas skapelse i urtiden. Och så sker. Det är en
skapelseakt han följer, en tillblivelsens historia men
också en föränderlighetens och till slut en sorglig
berättelse om stor förödelse.

Selanders bok har varit min följeslagare, en ständigt
återkommande läsning och vederkvickelse. I min bok
”Herrarna i skogen” är den flitigt citerad och där har
jag naturligtvis framförallt haft stor glädje av hans
beskrivningar av olika skogslandskap och deras historia.

I djup besvikelse och en antagligen krisartad förtvivlan
trodde han att det var omöjligt för en författare att
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övertyga allmänhet och politiker om hur nödvändigt
det var att skapa om förhållandet mellan natur och
människor. Han gav sig in på det svåra arbetet och de
tunga expeditionerna i fjällvärlden för att bli disputerad
karl och kunna sätta auktoritet bakom sina ord. När
jag själv gav mig in på att skriva en essäistisk bok om
människans förhållande till skogen långt tillbaka, fram
genom historien och till nutid, hade jag naturligtvis
bekymmer för att mina kunskaper inte skulle räcka
till. Men jag hade också en oro som var släkt med
Selanders. Skulle en skönlitterär författare tas på allvar
i dessa ämnen?

Men jag tror inte att det nuförtiden är ett så stort
glapp mellan den vetenskapliga och den skönlitterära
världen. Glappet som oroar mig finns på annat håll.
Jag skulle kunna ge många exempel på de glipor av
oförståelse mellan skogsintresserade som finns och
ibland vidgas till avgrunder. Jag ska nöja mig med ett. 
När min bok hade kommit ut blev jag intervjuad av
en journalist i Skogsstyrelsens tidning SkogsEko, en
publikation som vi, eftersom min man är skogsbrukare,
håller hemma. Jag hade i min bok skrivit om Skogs-
styrelsen och dess tjänstemän som enligt vår erfaren-
het har börjat visat mycket större kunskap om och för-
ståelse för naturvårdsintressen nu än de gjorde för trettio
år sedan. Men frågorna blev en chock för mig. Jag ska
citera en av dem. Så här löd den: ”Mycket av skogs-
debatten de senaste 20 åren har handlat om biologisk
mångfald. Jag har en egen teori att detta delvis är en
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pseudodebatt – den överlagrar en ”allmän motvilja”
mot skogsbruk. En motvilja som mer har klangbotten
i att ’jag vill att mina barn ska kunna gå i samma riktiga
skogar som min far gick i’, men som man klär i strikt
naturvetenskapliga termer i form av rödlistade arter
m.m. ’Man kan ju inte bara gå och känna’. Vad tror
du om denna tanke?”

Mitt svar var: Jag tror den är djupt felaktig. Det går
inte att göra kunniga forskares oro för utarmning av
floran och faunan till en känslosak. Den är förankrad
i deras undersökningar. Det är inte ”känslor” som
ligger till grund för deras ställningstagande utan
värderingar. 

Det är här som det stora glappet finns och där känner
jag också en djup besvikelse. Många som står på skogs-
brukets sida i en debatt med dem som vill skydda och
bevara de få områden som finns kvar av naturligt
växande skog, har samma inställning som den inter-
vjuande journalisten. De ser bara stämningar och
känslor bakom naturvårdsargumenten. De anser att ren
nostalgi döljer sig under en föregiven vetenskaplighet.

Jag tror att flesta människor mycket väl vet att vi har
fått och fortfarande får en stor del av vårt välstånd ur
skogen. De kan antagligen också förstå att skogsbruk
och naturvård inte är oförenliga. Polariseringen förgiftar
debatten och jag anser att den kommer ur bristande
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respekt för motsidans värderingar. Vi måste framför-
allt förstå att det är fråga om värderingar och var och
en måste ta ställning till dem.

Den man som först motionerade i riksdagen om en
svensk naturskyddslagstiftning hette Karl Starbäck.
Han fick igenom en lag 1909 och det var samma år
som Svenska naturskyddsföreningen bildades. Han
var läroverkslektor och hade starka botaniska intressen,
men också kulturella och litterära. Han förstod att
vårt lands kultur och med den dess litteratur hade
ett starkt samspel med landskapet. ”Spoliera naturen”,
skrev han, ”och vi beröva ej blott oss själva men
kommande släkten en tillgång som intet vetenskapens
framsteg, intet ekonomiskt uppsving kan tillfyllest-
göra.”

Han införde ett tänkvärt begrepp: det ovägbara. Det
var det, menade han, som vår materialistiska tid så lätt
förbisåg när man såg naturen bara som en resurs att
exploatera. ”Jag fruktar”, skrev han, ”att det än så
länge är ytterst få som betänka, att de inkomster som
skapas, icke genom naturens tillgodogörande men
genom dess fullständiga tillintetgörande, också ha ett
fruktansvärt debetkonto i spolierandet av visserligen
ovägbara kulturvärden, vilkas storlek och oersättlighet
dock någon gång borde kunna hejda naturskövlarens
hand.”
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Det var framsynta ord i den tidiga maskinålderns och
den ekonomiska expansionens era. Hans analys visar
ju att det är fråga om skilda värderingar och att de får
helt olika utfall beroende på var man står och vad man
väljer att blunda för. 

Den ekonomiska värderingen kan göras genom beräk-
ningar av vinst och aktiekurs. Det ovägbara kan inte
beräknas, det måste övervägas men det får inte omedel-
bart hänföras till känslor, stämningar, nostalgi och
sentimentalitet och därmed avfärdas. Jag erkänner att
jag blev chockerad över att man i Skogsstyrelsens egen
tidskrift kunde resonera på det sättet. 

Ett särskilt begrepp om värde hade Sten Selander när
han satte orden ”Det levande landskapet i Sverige”
som titel på sin bok. Varken ekonomisk nytta eller
skönhetslängtan definierar hans värdering. Det är inte
ens längtan tillbaka till det försvunna pastorala kultur-
landskapet som bestämmer hans syn. Det är liv, levande
liv han vill se. Ett kriterium för liv både inom oss och
utom oss är mångfald. Skulle vi tveklöst kunna svara
honom att landskapet i Sverige ännu lever i mångfald
och rikedom? Att skogen lever? Eller behöver vi göra
den levande igen?

Jag ska sluta nu med några rader ur en dikt av Sten
Selander, en dikt som skildrar det fjällsjölandskap där
han fann sin grusnarv, den lilla Arenaria humifusa.
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Däruppe i Padjelanta härskar ännu orördhet – långt
från förändring och skeende som han skrev. Men över-
allt annars i vårt land är landskapet i förändring och
förvandling. Ska vi kunna lära något av det förflutnas
misstag och tillgodogöra oss dess erfarenheter måste vi
möta människor som Sten Selander. Och en hållning
som inte försöker lära något av det förflutna vill jag
inte kalla humanistisk. Om Tjuoltadalen skrev Sten
Selander1941:

”Långt från förändring och skeende 
vilar dalen i arktisk vår 
och ler sitt arkaiska leende 
nu som i tusen ljudlösa år.”

Kerstin Ekman är författare och har bland annat skrivit
boken ”Herrarna i skogen”, en berättelse i sju essäer som
kom ut 2007. Artikeln här i boken är hennes heders-
doktorsföreläsning vid Sveriges lantbruksuniversitet i
Uppsala hösten 2007. 

Lästips
• Sten Selander, Det levande landskapet i Sverige
• Sten Selander, Dikter från tjugofem år
• Martin Kylhammar, Den okände Sten Selander
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Att begripa med begrepp
– den nya produktionen

Vårt transportmönster måste ändras radikalt i fram-
tiden för att vi ska klara det miljöhot vi står inför. Det
innebär en ny stor urbaniseringsvåg, men även en
våg tillbaka mot landsbygden under sommaren. Kan
man diskutera sådana stora förändringar med
dagens begrepp? Janken Myrdal gör ett försök med
hjälp av ”multifunktionalitet” och ”ny produktion”. I det
politiska begreppet landsbygdsutveckling ligger att
människorna ska behållas på landet – och det är
något annat.

Janken Myrdal, Institutionen för ekonomi,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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tt förutsäga framtiden är nästan omöjligt, mycket
ansvarsfullt och absolut nödvändigt. Det är nästan

omöjligt därför att utvecklingen kan ta helt olika
vägar. Det är mycket ansvarsfullt därför att förutsägelser
om framtiden styr människors handlande. Det är
absolut nödvändigt därför att människor står inför
svåra beslut och behöver tänka igenom vad de olika
valen innebär. 

De begrepp vi använder för att beskriva företeelser och
skeenden styr också vårt handlande, och det finns där-
för en risk i att välja den lätta vägen – och bara använda
behagliga begrepp som tilltalar de dagsaktuella politiska
och ekonomiska önskemålen. Vi behöver ”begrepp för
att begripa”. 

Vetenskapliga och politiska begrepp
Det är viktigt att se att vetenskap och politik ställer
olika krav på begrepp. Inom politiken kan begreppen
gärna vara oklara eftersom de då blir förhandlingsbara.
Begreppen ska också vara positivt värdeladdade, inom
den givna ideologiska värdeskalan. Målet är att kunna
förhandla och komma överens för att nå praktiska
resultat. 

Inom vetenskapen däremot ska begreppen vara precisa,
och här är det givet att man är oense. Denna oenighet
är vetenskapens bränsle. Dessutom ska de vetenskapliga
begreppen i görligaste mån vara neutrala, och varken
positivt eller negativt laddade. 

A
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I samma ögonblick som man ser denna skillnad i
begreppsbildning mellan politik och vetenskap måste
man också erkänna att dessa båda typer av begrepp är
beroende av varandra. De politiska begrepp som lämnar
vetenskapen kommer att leda till ett handlande som
styrs av önsketänkande. De vetenskapliga begrepp
som inte erkänner att de skapas i ett samhälleligt
sammanhang kommer att leda till känslokalla miss-
grepp.

Landsbygdsutveckling – politiskt och positivt
Landsbygdsutveckling är ett begrepp som just nu är
politiskt gångbart. En fördel är att landsbygden identi-
fieras som en särskild kategori. Nackdelen ligger i att
det är oklart hur man definierar ”utveckling”. Men
just denna oklarhet medför att begreppet kan användas
politiskt. Ordet ”utveckling” har två grundbetydelser.
Den ena är mera specifikt ”en förändring som innebär
utvidgning och ökad komplexitet”, den andra är mera
allmänt ”förändring i en riktning”. 

I begreppet landsbygdsutveckling ligger dock – över-
raskande nog – snarare ett drag av statiskhet eftersom
det finns en given politisk målsättning i själva begreppet,
nämligen att behålla människor på landsbygden.
Orsaken till att detta beskrivs som ”utveckling” är
begreppets positiva laddning. Man skulle också kunna
argumentera för att någon slags ”utveckling” behövs
för att människor ska kunna stanna på landsbygden. 
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Till sin karaktär påminner begreppet landsbygdsut-
veckling om begreppet utvecklingsländer, som från
1960-talet användes som beteckning på de länder
som antogs vara på väg att bli som länderna i
Västvärlden men ännu inte nått dit. Sedan dess har
begreppet u-land problematiserats. Detsamma kommer
säkerligen att ske med ”landsbygdsutveckling”. Det
är dock ingen tvekan om att de båda begreppen
utvecklingsländer och landsbygdsutveckling har
varit politiska hävstänger som genererat miljard-
belopp, oftast till goda ändamål.

Det gemensamma problemet är att man låser betydelsen
av ”utveckling”, så att den bara ger en alternativ väg.
För ”u-länderna” fanns ingen annan väg än den som
vissa av i-länderna hade valt. För landsbygden måste
det kanske ske folkomflyttningar för att lösa våra
globala miljöproblem, men det är en sak som inte går
att diskutera idag. I det sammanhanget vill jag ge en
framtidsskiss som utgår från några historiefilosofiska
studier som jag publicerat.

Radikal omläggning av resor och transporter
Under många årtionden framåt kommer människorna
att leva under hotet om att en stor kris ska utlösas.
Detta överhängande hot styr människors handlande.
I mycket kommer deras agerande att vara som om de
levde i en krisperiod just därför att den kris som
människorna skulle kunna utlösa vore en sådan total
katastrof att de flesta katastroffilmer på biograferna
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skulle blekna i jämförelse. Den hotande krisen består i
den allmänna diskussionen för tillfället mest av klimat-
hotet. 

Hur ska då hotet avvärjas? Redan pågår ansträngningar,
men alla vet att de inte räcker. En del hoppas på ny
teknik eller på att ”marknaden” ska lösa problemet.
Detta är fåfänga förhoppningar, i den meningen att de
inte kommer att bespara människorna från stora för-
ändringar av livsstilen. Denna förutsägelse baseras på
historiska förlopp där man kan se vissa regelbunden-
heter som gäller tekniksprång, stagnationer, kriser och
omställningar.

Jag förutspår en livsstilsförändring, men inte på grund
av diktat uppifrån; sådana misslyckas alltid. Istället
kommer den som en mental omställning, ungefär
som för rökningen men mycket mera omfattande.
Människor inser farorna och långsamt, sedan snabbare
börjar de ändra sig. Det mesta av livet förblir sig ändå
likt. Människor kommer att klä sig, träffas, bli kära
och skvallra ungefär som förut. Men på ett område
kommer förändringarna att bli stora: inom transport-
sektorn. Detta är den enda stora samhällssektor där
det inte skett någon total besparing av energi eller
minskning av koldioxidutsläpp under de senaste
årtiondena. 

Min förutsägelse är därför att inom trettio till femtio
år kommer en radikal och global omläggning av resor
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och transporter. Privatbilismen i storstäderna kommer
att försvinna helt (på landsbygd och för handikappade
kan det bli annorlunda). Allt snabbt flyg kommer
också att nästan helt försvinna. Hela det resmönster
och transportmönster vi nu ser kommer troligen att
ersättas så att långväga resor blir långsamma och lång-
variga. Bosättningsmönstret förändras. Denna förut-
sägelse om transportsektorns förändring möter en viss
förvåning när jag framkastar den, för att inte säga
avståndstagande. Men i själva verket behövs inte så
stora omställningar av livet i vardagen för att den ska
uppfyllas. Det är inte heller en så otänkbar förändring
som det kan förefalla vid första påseende; människor
har genomfört flera liknande stora förändringar
genom historien. 

Fler i storstäder på vintern
För att man överhuvudtaget ska kunna diskutera stora
samhällsomställningar på ett meningsfullt sätt måste
man kunna ifrågasätta de begrepp som används. Vad
menas exempelvis med slagordet ”hela Sverige ska
leva”? Leva på vilket sätt, och vad ingår i ”hela”? Att
”hela Sverige ska leva” är en positiv tanke, men oproble-
matiserad slår den över och kan få en negativ effekt
därför att den inte uppfyller det några drömmer om
och blir alltför kostsam för andra. Ett hårt upp-
vaknande kan bli följden. För att ställa frågan skarpare
ska jag ta upp några konsekvenser för landsbygden av
de dramatiska förändringar av transportväsendet som
jag förutser.
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För att minska transporterna följer en kraftig urbani-
sering till bilfria städer, där huvuddelen av människorna
samlas. Storstäder med effektiv kollektivtrafik och
även andra energieffektiva lösningar skulle kunna kallas
tätbebyggda områden där människor måste lämna ett
litet ekologiskt fotavtryck per individ.

Eftersom människor behöver naturens läkande kraft
är det en lockande tanke att de inte bor i de urbana
områdena året om. Man kan i Norden tänka sig en
växeldrift mellan stad och land där många människor
transporterar sig en gång om året till landet och en
gång till staden. Även sommartid på landet blir strävan
att ge ett litet avtryck när det gäller bland annat trans-
porter, uppvärmning och avlopp. I detta ingår troligen
att Norden kan bli rekreationsområde för stora delar
av Nordeuropa.

Dessa förändringar kommer sannolikt att kopplas till
den omsvängning av aktivitet som redan sker på
landsbygden, där produktionen av föda och fibrer tar
allt mindre tid och annan verksamhet breder ut sig –
där mycket av denna andra verksamhet vänder sig till
stadens människor i en ny symbios mellan stad och
land.

Att begripa med begrepp
De globala problem vi står inför kommer att förändra
behoven i samhället. Det gör att människors syn på
vad som är ”produktion” kommer att ändras, och det
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innebär en annan uppfattning om vad de och samhället
ska inrikta sin verksamhet på. Om femtio år kommer
sannolikt vissa aktiviteter med självklarhet att betraktas
som nyttig produktion som nu närmast förbises,
medan andra aktiviteter som människor nu betraktar
som ”produktion” då kommer att ses som skadlig
verksamhet. 

Vi ser redan nu en pågående omsvängning av aktiviteten
på landsbygden med en omfattande verksamhet som
inte kan fångas i det gamla produktionsbegreppet där
baslivsmedel och skogsfibrer sågs som den enda egent-
liga ”produktionen”. Tusentals forskare, byråkrater
och politiker är sysselsatta med att försöka förstå det
som sker när baslivsmedelspoduktion ersätts av annan
verksamhet. Där ingår turism och lokaltillverkad mat,
men också sådant som miljöhänsyn, djuromsorg, och
bevarandeåtgärder. Man försöker sätta namn på
omvandlingen och olika begrepp lanseras, som multi-
funktionalitet och den nya produktionen.

Multifunktionalitet – nytt begrepp för 
gammal företeelse
Begreppet multifunktionalitet innebär att många
olika funktioner samverkar på en och samma yta, eller
inom en och samma gård. Det är en beskrivning av
vad som faktiskt sker på många gårdar, samtidigt som
det finns en tendens till specialisering på andra. I ett
längre historiskt perspektiv har multifunktionalitet varit
det normala, med ett stort antal olikartade aktiviteter på
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de flesta gårdar: basproduktion av livsmedel, vidare-
förädling av livsmedel samt textiltillverkning, slöjd,
med mera. I själva verket kunde begreppet multi-
funktionalitet som något eftersträvat uppkomma först
i och med att dess motsats, nämligen specialisering,
framträdde i stor skala. Tidigare var i stort sett alla
gårdar multifunktionella och då fanns det ingen
anledning att sträva efter eller gynna detta.

Begreppet multifunktionalitet är populärt i Europa,
mindre i USA och i fattigare länder. Utanför Europa har
det uppfattats som ett försöka att hindra konkurrens,
och ett förtäckt sätt att gynna inhemsk produktion.
Den vetenskapliga nackdelen med begreppet är att det
är vagt, men just därför är det politiskt förhandlings-
bart. Det utvecklades av denna anledning till ett
politiskt och vetenskapligt begrepp i Europa. Men
oklarheten i begreppet öppnade för den vetenskapliga
kritiken, och gör den också i viss mån berättigad.

Den nya produktionen
Begreppet ”produktion” är avgörande för vårt sätt att
förstå vad som sker. Vi måste då vara medvetna om att
begreppet inte bara beskriver något, utan också bär en
värdering i sig om vad som är nyttig verksamhet i sam-
hället. När samhällets målsättningar förändras kommer
därför en ny typ av produktion att framträda. En rad
nya verksamheter på landsbygden kommer gradvis att
inordnas under begreppet ”den nya produktionen”,
till exempel att bevara biologiska och kulturella värden,
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att motverka miljöförstöring och att skapa djurhälsa.
De kostar extra i arbete och andra resurser, och de är
efterfrågade så att människor är beredda att betala för
dem. 

Ett exempel på att denna omvandling av produk-
tionsbegreppet redan sker är den diskussion som förs
inom jordbruket, där man hellre vill tala om ”ersätt-
ning” än om ”bidrag” från staten. Genom att identifiera
de extra kostnader som det innebär att hålla landskapet
vackert och byggnaderna i stånd kan vi börja diskutera i
vad mån privatpersoner själva konsumerar denna
produktion, och i vad mån staten kan behöva stödja
detta som allmännyttig verksamhet. 

Låt oss ta en liter mjölk. Om vi köper en liter mjölk i
affären så är det inte bara basmat vi konsumerar. Vi
köper också en viss mängd djuromsorg, en viss mängd
landskapsvärden, och så vidare. Man skulle kunna dra
streck på mjölkpaketet – så många deciliter djuromsorg,
miljöhänsyn, kulturmiljö och landskapsvärden. Om
mjölklitern är producerad i ekologiskt lantbruk så blir
siffrorna lite annorlunda än om den är konventionellt
producerad och priset blir lite högre, det vill säga kon-
sumenten betalar lite mer.

Förr var vackra ängsmarker en ”gratis” bieffekt av
höproduktionen. Idag måste vi betala särskilt för
denna landskapstyp, och det har blivit en produktion
av i första hand ängsmark och inte av hö. Djuromsorg 
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När vi köper en liter mjölk så betalar vi inte bara för själva mjölken utan
också för en viss mängd djuromsorg och olika landskapsvärden. 

var mer självklar när det fanns fem hönor och en tupp
på en gård än idag när tusentals hönor förs samman på
små ytor för att skapa kostnadseffektiv produktion.
Vi måste se att kravet på bättre förhållanden för hönor
är ett behov hos oss människor. Det är en ”djurom-
sorgsprodukt” som de flesta av oss efterfrågar. Om vi
vill ha detta måste vi betala för det, i form av ökade
kostnader per höna.
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Genom att tala om de nya sätten att utnyttja lands-
bygden som ”produktion” kan man tydliggöra kostnad-
erna, och ställa dem i relation till samhällets behov.
Man kan till exempel bättre identifiera samspelet mellan
kollektiva insatser och privata som blir alltmer samman-
flätade. Mycket av den nya produktionen skapas
genom privata initiativ, till exempel stuguthyrning,
hästgårdar och all skapande lokal aktivitet. Samtidigt
är dessa aktiviteter delvis beroende av kollektiva insat-
ser och stöd. Det finns också ett tydligt samband mellan
den traditionella produktionen av föda och fibrer och
mycket av den nya produktionen.

Janken Myrdal är professor i agrarhistoria vid SLU. Han
har forskat i jordbrukets historia i ett långt tidsperspektiv
– från förhistoria över medeltid till 1800-tal, och även
sträckt dessa studier in i framtiden.

Lästips
• Janken Myrdal: Framtiden om femtio år – Global
utveckling och Nordens landsbygd. Tema Nord
2007:548.
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Vad menas egentligen
med landsbygd?

Land och stad blir mer och mer lika. Men i forskning,
politik och planering är det fortfarande viktigt att kunna
särskilja det som är speciellt med landsbygden. Med
modern statistik går det att variera landsbygdsdefi-
nitionen efter behov – ibland ha vissa tätorter med,
och ibland visa upp den rena glesbygden. En enhetlig
definition av landsbygd skulle bara bli en tvångströja,
skriver Erik Westholm.

Erik Westholm. Institutet för Framtidsstudier
och Institutionen för kulturgeografi,

Högskolan Dalarna.
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orskare brukar som bekant vara noga med defini-
tioner av olika begrepp, och i en bok med texter

om landsbygden är det ju ganska viktigt att veta vad
landsbygd är för något. Men det finns idag ingen
accepterad landsbygdsdefinition, varken i Sverige eller
internationellt. Alla skiljer på land och stad efter eget
behag. Jag ska göra ett försök att bringa lite klarhet i
begreppsfloran. Ett första steg är att se vilka definitioner
av landsbygd som är i bruk. 

Stor variation internationellt
Vi börjar i det internationella, och redan här får man
en aning om problemets vidd. Många länder saknar
helt vedertagna definitioner av landsbygd. De natio-
nella definitioner av gles- och landsbygd som ändå
finns varierar från land till land. I Danmark räknas allt
utanför tätorter om minst 200 invånare som glesbygd.
I Nya Zeeland utgår man från tätorter om 1 000 in-
vånare, på Irland 1 500 invånare och i Spanien 2 000
invånare. Andra länder med egna definitioner av
lands- och glesbygd är Kanada, Grekland, Italien,
Luxemburg, Nya Zeeland, Polen, Portugal, och USA.
Det betyder inte att deras officiella definitioner är
vedertagna i sina länder. Ofta finns flera definitioner
med olika utgångspunkter Det är exempelvis vanligt
att ekonomiska förhållanden blandas in i definitionen,
till exempel antal sysselsatta i jordbrukssektorn. 

Västländernas samarbetsorganisation OECD har en
egen definition som bygger på att man kategoriserar

F
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olika bygder efter hur perifera de är. Men OECD
måste göra en definition som fungerar i många länder.
Det som är en rimlig definition i ett land kan vara
orimlig i ett annat. På ett möte om framtidens markan-
vändning i Europa som hölls i holländska Amersfoort
våren 2007 vållade OECD:s representant upprörda
känslor genom att påpeka att Nederländerna inte har
någon landsbygd alls enligt OECD:s nya definition.
Hela landet är en tätort. Bra, tyckte en ledamot av den
finska miljövårdsberedningen, för Nederländerna har
fler invånare per kvadratkilometer än vad Helsingfors
har. 

Många definitioner i Sverige
Internationella landsbygdsdefinitioner är knappast till
vägledning för en svensk definition. Om vi istället ser
lite mer i detalj på hur begreppet landsbygd används
i Sverige så framgår det att det blir svårt att etablera en
enhetlig definition som ska klara alla behov. Statistiska
Centralbyrån SCB definierar överhuvudtaget inte lands-
bygd utan ser den som en restprodukt, det vill säga det
som inte är tätort. Glesbygdsverket har en definition
som utgår från restider till tätorter. I regionalpolitiken
används den tillsammans med en stödområdesindel-
ning. Därför växlar definitionen när stödreglerna
ändras. Jordbruksverkets landsbygdprogram har en
definition som bygger på befolkningstäthet. En rad
myndigheter har sina egna definitioner som utgår från
vad som är mest lämpligt utifrån deras behov. 
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Inom forskningen finns inte heller någon samsyn om
vad landsbygd är. Genom åren har det förekommit en
mängd olika sätt att karakterisera och gruppera land-
skapet och ibland har det varit relevant att peka ut vad
som varit lands- och glesbygd och då har det gjorts
ganska pragmatiskt, utifrån vad som passat bäst i den
aktuella analysen. 

Vi kan alltså konstatera dels att det inte finns någon
internationellt vedertagen landsbygdsdefinition, dels
att det i Sverige finns en mängd olika sätt att dela in
och avgränsa lands- och glesbygd. Det beror förstås på
att det som vi uppfattar som och kallar landsbygd
rymmer så stor variation av sociala, ekonomiska och
miljömässiga förhållanden. 

Gemensam definition – en tvångströja
Det kanske viktigaste motivet för att ha en etablerad
definition är att kunna jämföra olika datamaterial
med varandra. Det kan till exempel vara viktigt för en
myndighet att indelningen är stabil över tiden för att
man ska kunna jämföra iakttagelser mellan olika årtal
och kunna analysera förändringar. Det kan också vara
viktigt att studier som görs av olika forskare går att
jämföra med varandra och att studier kan upprepas av
olika forskare för att bekräfta eller ifrågasätta tidigare
kunskap. 

Men det här behovet av standardiserade indelningar
har till stor del försvunnit genom utvecklingen av
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statistikens redskap. Modern statistik är högupplöst,
det vill säga den är i grunden baserad på enskilda indi-
vider och hushåll som är knutna till vissa punkter i
landskapet, som bostad eller arbetsplats. Det ger möjlig-
het att variera avgränsningar och kriterier. När analysen
genomförs kan forskaren välja analysnivå, till exempel
att dela in landskapet i hundrametersrutor eller
kvadratkilometersrutor, efter församling eller efter
kommun. Kriterierna för vad som är landsbygd kan
därför varieras beroende på studiens frågeställning.
Om forskaren tydligt redovisar metoden så finns inte
problemen med jämförbarhet och långa tidsserier
kvar. Det är bara att välja samma indelning som i den
studie man ska jämföra med. Både i verkliga livet och
inom forskningen går utvecklingen mot en mer flexibel
uppfattning om rummet, och i forskningen behöver vi
kunna variera skala, perspektiv och indelning.

I ljuset av den flexibilitet som modern statistik ger
framstår tanken på en enhetlig definition närmast som
en tvångströja. Var och en som analyserar eller beskriver
landsbygden får alltså göra sin egen avgränsning och
redovisa den om det behövs. Det är förstås naturligt
att myndigheter som exempelvis Glesbygdsverket
ändå håller sig med en definition som används i
många sammanhang och som är densamma över tid. 

Så, nu är tanken på en enhetlig statistisk definition för
vetenskapliga ändamål avfärdad. Det ger en betydande
frihet för tanken. Finns det ändå inte ett behov av en
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någorlunda gemensam uppfattning om vad landsbygd
är? Om vi menar att det är viktigt att utforska för-
hållandena på landsbygden så behöver vi ha en idé om
hur land skiljer sig från stad. Det är ju inte ens själv-
klart att uppdelningen mellan land och stad alltid är
fruktbar. 

Stad och land blir alltmer lika
Det finns goda belägg för att landsbygd och stad blir
alltmer lika i social och ekonomisk bemärkelse. Det
utbyte som sker genom medier, omflyttning och daglig
rörlighet väver samman stad och land. Fler och fler
människor kommer att dela sin tid mellan urbana och
rurala miljöer. Förändringar av arbetsmarknader,
människors rörlighet, dubbelt boende, kulturella
influenser, service, könsroller, hälsofrågor och utbild-
ning är inte landsbygdsspecifika processer utan bör
studeras i sitt generella sammanhang inom de sam-
hällsvetenskapliga disciplinerna på universitet och
högskolor. Bara om landsbygden på viktiga punkter är
en annorlunda miljö så är det rimligt att särskilja den
och undersöka den för sig. Man skulle kunna säga att
det behövs landsbygdsforskning för att förstå lands-
bygdsregionerna på samma sätt som det behövs urban-
forskning för att förstå stadsregionerna. 

I statens offentliga utredning SOU 2003:29 ”Mot en
ny landsbygdspolitik” användes begreppet landsbygdens
särskildhet, som ett sätt att fånga just de förhållanden
som gör det meningsfullt att behandla landsbygden
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som en specifik kategori i forskning och i politik och
planering. Det var två specifika förhållanden som
pekades ut. Det ena var den fysiska miljön som är
präglad av det brukade landskapet, den infrastruktur
och de institutioner och sociala relationer som hänger
samman med sättet att använda detta landskap. Det
andra var glesheten som ger speciella förutsättningar
åt nästan all mänsklig aktivitet. Glesheten är här ett
relativt begrepp som också kan innefatta mindre eller
större tätorter. 

Gleshetens problem
Låt oss börja med att beskriva den fysiska miljöns
särskildhet i förhållande till staden. Det vi kallar
landsbygd är resultatet av hur mänsklig aktivitet orga-
niseras i landskapet. De areella näringarna är närings-
fång och har samtidigt ett uppdrag att långsiktigt för-
valta naturresurser. Produktionen av föda och fibrer
sker i en miljö som också är livsmiljön för cirka två
miljoner svenskar. Globala och långsiktiga miljövärden
måste hanteras och krav på resurshushållning länkas
samman med lokala och kortsiktiga behov. Under
många decennier har försörjningen minskat i de tradi-
tionella areella näringarna, det vill säga jord- och
skogsbruk. Men naturresurserna i vid bemärkelse är
även i fortsättningen grunden för all social och eko-
nomisk aktivitet. 

Den andra komponenten i landsbygdens särskildhet
är de glesa strukturerna. Som vi såg i genomgången av
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definitioner i olika länder är det ofta fruktbart att låta
landsbygden omfatta delar av ortsystemet. Glesheten
är alltså inget absolut begrepp, men begreppet är viktigt
därför att större avstånd och sämre tillgänglighet också
påverkar i princip all mänsklig aktivitet: sociala rela-
tioner, näringsliv, transporter, och så vidare. I grunden
handlar det om att det lokala befolkningsunderlaget
för många aktiviteter är litet och att kostnader för att
organisera olika funktioner i samhället är större i en gles
miljö. Gles befolkning och utspridda produktions-
resurser ger svårigheter att upprätthålla kommersiell
och offentlig service. Glesheten ger också generellt sett
sämre tillgång till infrastruktur på grund av höga fasta
investeringskostnader som ska delas på få hushåll.
Men gleshet kan också vara en tillgång, till exempel
inom upplevelseindustrin eller vid lokalisering av rymd-
forskning och biltestning. 

Den digitala teknikens genomslag kan komma att för-
ändra gleshetens problem på ett grundläggande sätt.
Vissa tillgänglighetsproblem kan komma att försvinna
eller övergå i en annan dimension när alltmer mänskligt
samspel kan ske oberoende av geografiska avstånd. Vi
kanske kan tala om ”frikoppling” av de traditionella
lokaliseringsfaktorerna. 

Behovet av att identifiera landsbygden har också att
göra med att landsbygdens sociala och ekonomiska
strukturer ofta uppfattas som problem i samhälls-
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byggandet. Den fortgående urbaniseringen har under
lång tid fört med sig en gradvis förstärkning av urbana
perspektiv. Kunskapen om människans livsvillkor i
urbana miljöer tenderar att bli normerande medan
landsbygden blir en slags restprodukt vars möjligheter
och långsiktiga resurser inte tas tillvara. Det finns starka
motiv för att istället se landsbygden som en livsavgör-
ande miljö i många bemärkelser. 

Lågt svenskt deltagande i EU-program
Ytterligare ett skäl att särskilja landsbygden är dess
internationella ställning. I de flesta EU-länder är
landsbygden ett betydande forskningsområde och det
finns särskilda delprogram för landsbygdsforskning
inom EU:s ramprogram. Sverige har ett påtagligt lågt
deltagande i dessa sammanhang och därför också få
forskare som publicerar sig internationellt inom fältet.
Det kan ha flera orsaker. Delvis är det en återspegling
av att landsbygd och landsbygdspolitik har större
tyngd i många andra länder.

Mycket pekar på att landsbygdspolitik kommer att
vara ett viktigt politikområde inom EU åtminstone
under de kommande tio till femton åren. Därför finns
det skäl att tro på en fortsatt god kunskapsutveckling
när det gäller landsbygdens sociala, ekonomiska och
ekologiska förändring i Europa. Utan sådan kunskaps-
utveckling även i Sverige kan vi inte bidra till EU-
politikens utformning och till dess anpassning till
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förhållandena på den svenska landsbygden. Forskning
om landsbygdens villkor bidrar dessutom till den
generella förståelsen av samhället. 

Låt ”landsbygden” leva sitt eget liv!
Avslutningsvis – de allra flesta människor har en relation
till landsbygden och en uppfattning om vad som
menas med landsbygd. Men det är varken möjligt eller
önskvärt att försöka skapa en gemensam definition av
begreppet landsbygd. En sådan definition skulle bli en
tvångströja både i forskning och i politik och planering.
Låt ”landsbygden” leva sitt eget liv. 

Erik Westholm är forskningsledare på Institutet för Fram-
tidsstudier och professor i kulturgeografi på Högskolan
Dalarna. Han har forskningsmedel från Formas för
projektet ”Det dolda kommunsystemet”, och är en av för-
fattarna till underlaget för Formas landsbygdsforsk-
ningsstrategi ”Kunskap om landsbygdens utveckling”
(www.formas.se). 
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Historien om livet på landet
– från mångsyssleri till mångsyssleri

På landsbygden har det blivit tystare och mer anonymt
sedan början av 1950-talet. Men det är en tystnad
som döljer aktiviteter av de mest skiftande slag. Det
går att leva på landsbygden i början av 2000-talet –
och förmodligen även i framtiden, skriver Maths
Isacson och berättar landsbygdens historia – från
produktionslandskapet till dagens upplevelselandskap
och mångsysslande lantbruksföretag.

Maths Isacson, Institutionen för
ekonomisk historia, Uppsala universitet.
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agens svenska landsbygd upplevs av många
människor som ett tomrum mellan platser där

livet utspelar sig. Livstecknen är få. En traktor på en
åker. Hästar som betar innanför ett staket, golfspelare
på en böljande gräsmatta, en lastbil vid ett timmer-
upplag. En och annan bilist bromsar och kör in på en
mindre väg för att hälsa på i släktgården eller i ett till-
byggt fritidshus vid en havsvik eller en insjö. Kanske
har goda vänner i femtioårspresent samlat till en färd
med flotte nedför den virvlande älven, en ridtur
genom skog och mark eller en skoterfärd utefter gnist-
rande vinterleder. Andra söker upplevelser, motion
eller bildning längs en skyltad och tidigare välanvänd
skogsstig. 

Dagens jordbrukare är mångsysslare
Fram till början av 1950-talet var landsbygden ett
arbetskrävande ”produktionslandskap”. Från den
tiden förvandlades den till ett ”fritids- och upplevelse-
landskap”. Jordbrukspolitiken drev på genom be-
toningen av rationalisering och driftkoncentration.
Maskiner och nya brukningsmetoder gjorde människor
överflödiga. Den moderna staden med sitt utbud av
välavlönade jobb, goda bostäder och varor lockade
samtidigt människor att söka sig bort från landsbygden.
Under bygget av välfärdssamhället framställdes lands-
bygden och dess människor – av politiker, forskare
och konstnärer – som moderniseringens förlorare som
behövde hjälp av experter och ett regionalpolitiskt

D
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stöd för att överleva. Den moderna människan bodde
inte permanent på landsbygden, möjligtvis på sin
fritid. 

I slutet av 1900-talet när priset på bostäder steg i stor-
städerna och stadsmiljöns hälsorisker ökade började
unga familjer söka billigare bostäder i en lugnare miljö
inom pendlingsavstånd från storstäderna. Stadsbors
behov av motion och avkoppling gav även utrymme
för hästgårdar, golfbanor och skidbackar. Jordbrukare
som inte gav upp försökte parallellt överleva genom
att utveckla nya försörjningsalternativ när lönsam-
heten sjönk på spannmål, kött och mjölk. Nya företag
startades. Många sköttes av gårdens kvinnor, framför-
allt hästgårdar, rumsuthyrning, ateljéer och kaféer.
Männen utnyttjade sina maskiner i skogen och vid
hus- och vägbyggen, eller klippte gräset i stadsparker,
på fotbollsplaner och golfbanor. De röjde snö, schakt-
ade jord och reparerade hus. 

Arbetets landskap
För Sveriges ekonomiska balans och människors för-
sörjning har landsbygden alltid haft stor betydelse,
och kommer att ha det även i framtiden. Men
arbetstillfällena har blivit allt färre. Skogsråvaran,
malmen, elektriciteten, spannmålen, mjölken och
köttet som levereras till kunder i och utanför Sverige
ger däremot sysselsättning i förädlings-, transport- och
försäljningsleden och ger Sverige stora exportinkomster. 
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Fram till mitten av 1900-talet var landsbygden befolkad
och utnyttjad av människor som bodde och arbetade i
byar, på ensamgårdar och i skogen. Med handredskap,
eld samt muskel-, vind- och vattenkraft omvandlades
naturresurserna till livsmedel och andra produkter
som människor behövde för sin överlevnad och för att
betala skatten. I Bergslagen, södra Mellansveriges
gamla gruvområde, hade skogen åtminstone sedan
1200-talet även ett annat användningsområde.
Härifrån hämtades årligen stora mängder ved och
träkol som förbrukades i gruvor, hyttor och smedjor.
I andra regioner var skogen mer en slumrande tillgång.
Här betade kreaturen sommartid. De vuxna männen
jagade och fiskade. Vuxna och barn plockade bär och
svamp, hämtade ved och byggnadsvirke. Landsbygden
var befolkad och det fanns gott om arbetsuppgifter.

Ett oräkneligt antal arbetstimmar utfördes i det tidig-
industriella Sverige på fälten, i skogarna, längs trans-
portlederna, i smedjorna och i hemmen. Överskotts-
produkter fördes av bönderna till städernas torg och
marknader eller upphandlades av köpmän som sålde
dem vidare. I mitten av 1800-talet fick skogen nytt
värde i det inre av norra Svealand och Norrlands
inland. Först sågverken och något senare massa- och
pappersfabrikerna efterfrågade timmer. Flottleder
rensades och skiljeställen byggdes vid älvmynningarna.
Investeringarna gav tiotusentals bönder och torpare
säsongsarbete som skogshuggare, körare och flottare.

62



Gläntor i skogen röjdes och torp uppfördes. Kvinnorna
skötte torpen medan männen veckovis högg och
flottade timmer eller arbetade på ett sågverk vid kusten.
När tusentals skogsarbetare och körare vintertid sam-
lades på en ort fanns utrymme för butiker, krogar och
rumsuthyrning. 

Mekanisering från 1800-talets slut
Under 1800-talets sista årtionden skedde en första
mekanisering av jord- och skogsbruket som minskade
behovet av arbetskraft. Liar och räfsor ersattes av häst-
dragna slåttermaskiner vid hö- och spannmålsskörden.
Tröskverk sparade arbetskraft. Under 1930-talet startade
en ny våg av investeringar. Den avbröts under andra
världskriget men sköt åter fart i slutet av 1940-talet.
Då skedde en snabb modernisering. Bönderna köpte
traktorer, snart även effektivare slåtter- och skörde-
maskiner, såmaskiner, harvar, mjölkmaskiner och en
mängd andra redskap och maskiner. Parallellt drogs
elektriska ledningar till byarna och vidare till varje
gård. Elbelysningen underlättade arbetet och suddade
ut gränsen mellan dag och natt. Snart hade även bönder-
nas bostäder rinnande kranvatten, vattenklosett, elspisar,
tvättmaskiner och kylskåp. Radion förmedlade nyheter
och oljekaminer värmde rum som tidigare ställts av
vintertid. Livet på landet blev allt mer stadslikt.

I skogsbruket ersattes yxan och sågen från början av
1950-talet av motorsågen. De första motorsågarna var
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tunga och svåra att hantera men följdes av lättare och
effektivare maskiner och redskap. På 1960-talet
avvecklades flottlederna. Timmerkörslorna lades över
på traktorer och lastbilar. Arbetstillfällen försvann och
människor sökte sig till industriorter och städer där
kvinnorna fick jobb inom sjukvård och omsorg, i affärer
och på kontor. Männen fick anställning i fabriker som
växte i storlek.

Landsbygden tappade arbetstillfällen och invånare. I
mitten av 1940-talet fanns i Sverige nästan 300 000
jordbruk med minst två hektar åker. Nästan alla hade
kor, grisar och höns. Idag har antalet jordbruk redu-
cerats till drygt 70 000, och bara en tredjedel av dem
drivs på heltid. Färre än 8 000 bondgårdar har mjölk-
kor. Andelen sysselsatta i jordbruk med binäringar har
sedan 1940-talet minskat från 25 till knappt 2 procent. 

Ömsesidigt beroende mellan stad och land
Land och stad har alltid levt i symbios, i ett förhållande
med skiftande balans och många konflikter.
Bergslagens byar och invånare var välintegrerade i
brukens och städernas liv. Bördiga slättbygder produ-
cerade för städer och järnbruk. Industrialiseringen i
mitten av 1800-talet förstärkte förbindelserna – och
konflikterna – mellan land och stad, mellan det
moderna industrialiserade Sverige och det ålderdomliga
agrara Sverige. 
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De första industrierna låg på landsbygden, i anslutning
till en fors som gav kraft till maskinerna. Runt
fabrikerna uppfördes bostäder, och industriorterna
växte till betydande samhällen. Företagen var länge
beroende av landsbygden för att få arbetskraft, för för-
sörjningen av råvaror samt för transporter av gods.
Industriarbetare bodde även i byarna runt fabrikerna.
De höll ett litet jordbruk som familjen skötte under
bråda sommar- och höstveckor. Ännu idag har många
av landsbygdens familjer ena foten i industrin och
sjukvården och den andra i det småskaliga jordbruket,
något som inte alltid har setts med blida ögon. 

Dåliga bostäder i Lort-Sverige
Arbets- och boendevillkoren vid de tidiga industri-
orterna var nog så besvärliga. Otaliga är berättelserna
om trångboddhet, löss, lungsjukdomar och slagsmål. I
fabrikerna var arbetet tungt och slitsamt. Förhåll-
andena var inte bättre på landsbygden, särskilt inte i
skuggan av de stora jordagodsen i Mälardalen och i
Skåne. Om detta vittnade författaren Ludvig Nordström
som under 1938 reste på uppdrag av Sveriges Radio
för att skildra bostadsförhållandena på landsbygden
och industriorterna. Programmen omarbetades senare
till en bok med titeln Lort-Sverige. Under sin färd
genom Sverige samtalade han med provinsialläkare,
präster, gods- och industriidkare, bönder, torpare och
fattighjon; de senare bodde i urusla brädskjul. Ut-
gångspunkten tog han i den folk- och bostadsräkning
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som genomfördes åren 1935–1936. Den visade att
endast 8 procent av landets lägenheter var fullgoda.
Ludvig Nordström noterade att bostäderna var särskilt
dåliga på landsbygden i Mellansverige och södra Sverige.
Godsens och de gamla brukens atmosfär var vedervärdig
med smutsiga, nedrökta rum ”med obäddade sängar,
kringkastade kläder, disk, matvaror och – gapande,
stirrande, stumma, psykiskt defekta människor”. I
landets nordligaste delar, ”i det nya landet”, var bostads-
standarden bättre. 

Ludvig Nordström gav utifrån sitt medelklassper-
spektiv en mörk bild av livet på landet. Samtidigt
pekade han på ett allvarligt problem. De dåliga
bostäderna var en grogrund för sjukdomar, alkoholism
och missämja i familjerna. Han och många med
honom pläderade för en förändring, ett nytt rättvisare
samhälle, ett folkhem utan skriande ekonomiska och
sociala orättvisor. Det klassiska Sverige var mörkt, lortigt
och andligt nedgånget. I Dalarna mötte han förfallet i
de stora sammangyttrade byarna, i ”Fridolins lustgård”
som han skriver med en hänsyftning till nationalskalden
Erik-Axel Karlfeldt. Men han såg också ljuspunkter i
städer som gått framåt tack vare industrialiseringen. 

Intensifierad grannsamverkan från 1930-talet
I slutet av 1930-talet hade landsbygdens modernisering
inletts. Delvis var den framtvingad av svårigheterna att
behålla ungdomen som flyttade till städer och industri-
orter där det fanns affärer, kaféer, biografer och
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danspalats. Utsikterna till ett bättre välavlönat arbete
lockade också. Motdraget på landsbygden blev för-
bättrad bostadsstandard och mekanisering – bönder
köpte traktorer, och drog in el och vatten för att locka
söner och döttrar att stanna kvar på gårdarna. Med
jordbruks- och bostadspolitiken, som primärt var till
för stadsinvånarnas växande behov, drev staten på för
en modernisering av landsbygden. Lite mer i skym-
undan inledde landsbygdens invånare ett eget arbete
med att förbättra villkoren. Nyckelordet för att klara
utmaningarna var samverkan.

Samverkan var inget nytt för 1930-talet. I det för-
industriella Sverige var man tvungen att samarbeta för
att mäkta med krävande arbetsuppgifter, stora in-
vesteringar och löpande underhåll. Vanliga former var
hyttlag, fäbolag och båtlag. Arbetsbyten var också
utbrett. Från början av 1930-talet förnyades det lokala
samarbetet. Skälen var den besvärliga ekonomiska
situationen, ”flykten” från landsbygden och de nya dyra
maskinerna som kunde förvärvas genom att kostnad-
erna delades. Till detta kom längtan efter bildning och
en meningsfull fritid. Svaret blev en intensifierad
grannsamverkan under perioden från början av 1930-
talet fram till mitten av 1950-talet. Det startades el-,
vatten- och tröskföreningar, maskinstationer, tvättstugor
och frysföreningar, tjur-, svin- och hönsföreningar, bär-
och fruktodlarföreningar, inköps- och försäljnings-
föreningar, ungdoms-, kvinno- och studieföreningar
och det anordnades en uppsjö av tävlingar, danser och
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gökottor. Föreningar och arbetsbyten var särskilt
omfattande i skogsbygder med små- och mellanstora
gårdar och färre på slättbygder med många herrgårdar.

Perioden från mitten av 1950-talet och trettio år
framåt kännetecknas däremot av individualism och
minskad lokal samverkan. Samarbetet var nu upplyft
till det nationella planet och sköttes av ombudsmän
som kunde förhandla och fatta bindande avtal under
statens uppsikt.

Aktivitet i tystnaden
Från slutet av 1980-talet, då jordbruket befann sig i
en mycket besvärlig kostnadskris, återkom intresset
för lokal samverkan, understött av statliga insatser.
Nya former växte fram samtidigt som gamla sam-
verkansformer återupptogs, bland andra Sveriges
Maskinringar, Farmartjänst, hembygdsrörelsen och
bygdegårdarna. Hjälp till självhjälp går här hand i
hand med en ambition att reducera den enskildes
maskinkostnader samt att använda kunskaper och
utrustning bättre. Samverkan är också ett sätt att
klara servicen och ensamheten på landsbygden när
kommunerna sparar. Ibland ger det upphov till nya
företag med städernas invånare som kunder. På så
vis knyts i början av 2000-talet land och stad närmare
varandra och möjligheterna att leva på landsbygden
förstärks, åtminstone i storstädernas närhet. 
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I rummet mellan olika tätorter har det förvisso blivit
mycket tystare och anonymare sedan början av 1950-
talet. Men det är en tystnad som ofta döljer aktiviteter
av de mest skiftande slag som visar att det går att leva
på landsbygden i början av 2000-talet – och förmod-
ligen även i framtiden. 

Maths Isacson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala
universitet och gästprofessor i industriminnesforskning
vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid
KTH. Han har i sin forskning ägnat sig åt industrisam-
hällets omvandling och jordbrukets omvandling i ett
långt historiskt perspektiv.

Lästips
• Iréne Flygare och Maths Isacson, Jordbruket i väl-

färdssamhället 1945–2000. Natur och Kultur/LT:s 
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• Maths Isacson, Industrisamhället Sverige. Arbete, 
ideal och kulturarv. Studentlitteratur 2007.

• Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870–
1945. Natur och Kultur/LT:s förlag 2001.
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Vad händer med landsbygdens
befolkning?

Vad kan vi vänta oss av framtidens bosättnings-
mönster? Den tätortsnära landsbygden klarar sig bra.
Men de landsbygder som ligger utanför pendlings-
avstånd till de större städerna kan få det ännu svårare
med sin befolkning. Om utvecklingen fortsätter kan
befolkningspyramiderna i vissa regioner vändas och
bli som kantareller – en framtid som vi absolut måste
undvika, skriver Jan Amcoff.

Jan Amcoff, Institutionen för kulturgeografi,
Uppsala universitet, och Institutet för

framtidsstudier.

71

35894_Ska hela Sverige leva - inlaga 080710:Formas_gmo_bok_0905  08-08-22  14.43  Page 71



om minsta gemensam nämnare i den här boken
fungerar frågan om hela Sverige ska leva. Frågor

om hur saker och ting ska eller bör vara är inte lätta
att hantera vetenskapligt. Samhällsfilosofer har länge
undersökt om det alls är möjligt. Somliga menar att
svaren på sådana frågor bara blir förklädda känslor.
Andra drar slutsatsen att även värdeutsagor kan ha ett
sanningsvärde, och de har byggt upp filosofiska analys-
system som man ska kunna använda för att nå kunskap
om hur något bör ordnas. 

Oavsett vilket förhållningssätt man har är det nöd-
vändigt att förse sig med ett beslutsunderlag, och som
en ofrånkomlig del i ett sådant inställer sig frågan om
hur läget ser ut idag och vart utvecklingen går just nu.
Lever hela Sverige? Vilka delar av landet är vitala?
Finns det några döende landsändar?

Lever hela Sverige?
För att kunna teckna en bild av läget måste vi till en
början göra klart vad vi menar med frågans nyckel-
begrepp. Vilka är egentligen kriterierna på att hela
Sverige lever? Uttrycket att hela Sverige ska leva hörs
oftast i regionalpolitiska sammanhang. Det tolkar vi
här som att människor bör bo och verka i alla delar av
landet. Det andra nyckelbegreppet är hela Sverige. Det
är mer tvetydigt. 

I uppslagsböcker kan man läsa att Sveriges 9 miljoner
invånare fördelas på 450 000 kvadratkilometrar. I själva

S
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verket är tre fjärdedelar av dessa kvadratkilometrar
helt obefolkade. Visserligen förekommer det mänsklig
verksamhet då och då också i de stora skogarna och
den vidsträckta fjällvärlden, men en skogsarbetare som
kommer ut i sin maskin vart femtionde år eller enstaka
besök av fjällvandrare svarar knappast mot den inne-
börd som läggs i att hela Sverige bör leva. Låt oss alltså
först konstatera att med detta sätt att förstå ”hela
Sverige” är merparten av landet helt obefolkat; bara en
dryg fjärdedel kan sägas ”leva”. 

Urbaniseringsprocessen
Också på den fjärdedel av Sveriges kvadratkilometrar
som är befolkade är människorna mycket ojämnt för-
delade. Befolkningstätheten är en faktor som avgör
om en plats uppfattas som stad eller landsbygd. En av
1900-talets mest omvälvande samhällsförändringar
kallas urbanisering och innebar att stora delar av
befolkningen omfördelades från landsbygden till staden.
År 1900 bodde de allra flesta av Sveriges invånare på
landsbygden, ett läge som under seklets gång alltså
kom att förbytas i sin diametrala motsats. I befolk-
ningsomfördelningens fotspår följde också motsvarande
förändringar av försörjningssätt och livsstilar (kallas
ibland ekonomisk och social urbanisering). 

Urbaniseringsprocessen innebar utan tvekan en tillbaka-
gång för landsbygden i så måtto att både invånare och
verksamheter flyttade därifrån. Såväl uttrycket ”hela
Sverige ska leva” som regionalpolitiken i sig kan ses
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som en reaktion på detta. Men under de senaste
decennierna har befolkningsomfördelningen varit mer
tvetydig. Sverige kring sekelskiftet 2000 har ibland
rentav beskrivits som färdigurbaniserat. Avgörande för
att se nyanserna är en medvetenhet om hur en stad
skiljs från landsbygd. 

En tätort enligt Statistiska centralbyråns sätt att se är
en hussamling med mindre än 200 meters lucka mellan
husen och minst 200 invånare. Med detta synsätt är
ungefär 84 procent av Sveriges befolkning hopträngd
på de 5 300 kvadratkilometer (drygt en procent av
arealen) som räknas som tätort. Denna andel växte
som snabbast under 1960-talet när landsbygden (de
områden som inte uppfyllde tätortskriterierna) förlorade
var fjärde invånare på bara tio år! Det här skulle mycket
väl kunna innebära att Sverige har världsrekord i ur-
baniseringstakt, men mätsvårigheter omöjliggör en
exakt jämförelse med andra länder. I vilket fall kan
man konstatera att urbaniseringsgraden nådde 81,4
procent redan år 1970 och att förändringarna sedan
dess har varit tämligen långsamma. 

Unga vuxna lämnade landsbygden
Det man först kommer att tänka på när urbanisering
förs på tal och det som också är den avgörande faktorn
bakom 1900-talets urbanisering är människor som
flyttar från landsbygden in till en stad eller tätort. Men
under de senaste decennierna har också skillnader
mellan stad och landsbygd i fråga om födda och döda
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påverkat befolkningsomfördelningen. Det var fram-
förallt unga vuxna som flyttade från landsbygden
under 1960-talet, och det resulterade i att landsbygden
år 1970 hade en åldersstruktur som var mycket oför-
delaktig för befolkningstillväxt.

Många äldre och få unga vuxna innebar att dödstalen
var höga, men att få barn föddes på landsbygden.
Följden blev att landsbygdens befolkning fortsatte att
minska trots att en period av betydande inflyttning
inleddes under 1970-talet (ibland kallad ”gröna
vågen”). Först under 1980-talet var inflyttningen så
stor att den vägde upp födelseunderskotten, och
landsbygdens befolkning ökade. Under 1990-talet och
fram till idag har inflyttningen till landsbygden mattats
av en del. 

Pendling från stadsnära landsbygd 
Bilden bör nyanseras eftersom befolkningsutvecklingens
faktiska mönster varierar mellan landets olika delar.
Nettoinflyttningen har framförallt ägt rum inom
pendlingsavstånd (4–5 mils radie) från de 20–30
största städerna. Ibland har dessa områden därför kallats
för ”urbaniserad landsbygd”. Redan detta geografiska
mönster antyder att det är boendet som människor
flyttar ut, medan de fortsätter att ha stora delar av sina
dagliga liv i de näraliggande städerna, till exempel på
arbetsplatser eller skolor. Det här bekräftas av under-
sökningar som visar att det är fler som har sina
arbetsplatser i tätorter än som bor där. 
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Landsbygden uppfattas uppenbarligen som en attraktiv
boendemiljö av många svenskar. Självfallet hittar man
alla typer av människor också på landsbygden, men
vissa grupper är tydligt överrepresenterade. Utifrån
statistik kan man göra en kortfattad karaktäristik av
den typiske inflyttaren till den stadsnära svenska
landsbygden omkring år 2000. Vi finner då en barn-
familj med svenska rötter, hyggliga (men inte höga)
inkomster och med yrkesinriktat gymnasium som
högsta utbildning. Detta är förvisso en beskrivning av
en tämligen vanlig svensk familj. Det finns alltså
många potentiella inflyttare.

Men om man ska blicka framåt i tiden bör man notera
att den svenska befolkningens sammansättning håller
på att förändras på ett sådant sätt att den här typen av
hushåll blir mindre vanlig. Framförallt höjs utbildnings-
nivån snabbt, samtidigt som andelen invånare med
invandrarbakgrund ökar. Dessutom tenderar inkomst-
erna att polariseras, det vill säga allt större del av
befolkningen är låg- eller höginkomsttagare medan
mellanskiktet långsamt tunnas ut. Alltfler lever som
singlar, barnafödandet är lågt (under reproduktionsnivå)
och därmed åldras befolkningen. Kort sagt tenderar
en allt större del av befolkningen att ha karaktärsdrag
som åtminstone hittills har varit vanligare hos männi-
skor i staden än på landsbygden. 

Den stadsnära landsbygden blomstrar i så måtto att
den drar till sig nya invånare. Uppenbarligen har
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landsbygdens boendemiljöer kvaliteter som uppskattas
av breda men förvisso krympande skikt i befolkningen.
Däremot tycks den stadsnära landsbygdens befolkning
i hög grad arbeta, studera och använda service i nära-
liggande tätorter. Landsbygdsboendet förutsätter alltså
omfattande pendling. Utbytet mellan staden och dess
omgivande landsbygd är intensivare än någonsin.

Befolkningsminskning i landsbygdsregioner
Om man med landsbygden avser de delar av landet
som är belägna bortom pendlingsavstånd från de större
städerna inställer sig en helt annan bild av befolk-
ningsläget. Här räknar vi också in de mindre tätorter
som finns i dessa landsändar eftersom de inte skiljer
sig från sina omgivande landsbygder. Hur stor del av
befolkningen som bor i landsbygdsregioner beror förstås
på exakt hur de avgränsas, men otvivelaktigt talar vi
om en minoritet av svenskarna, kanske mellan 20 och
25 procent. 

Urbaniseringsprocessen hade också en regional sida.
Parallellt med flyttningen från små byar till nära-
liggande städer och industriorter pågick en flyttning
från landsbygdsregioner till större stadsdominerade
regioner. I början kunde den balanseras av det faktum
att folk i små regioner genomsnittligt hade fler barn
än i de stora. Men eftersom unga vuxna – den grupp
som brukar svara för familjebildandet – stod för mer-
parten av utflyttningen kunde denna faktor inte
hålla stånd i längden. Den kvarvarande befolkningens
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genomsnittsålder höjs när unga vuxna flyttar.
Dessvärre är dessutom de som flyttar mot strömmen
till denna landsbygd genomsnittligt äldre än utflyttarna.
Inflyttningen späder alltså på åldrandet. En åldrande
befolkning leder otvivelaktigt till att färre barn föds
och att fler dör. Bakom landsbygdsregionernas
befolkningsminskning finns alltså flera samverkande
faktorer.

Arbetslöshet kan bli arbetskraftsbrist
En minskande befolkning kan ses som ett tecken på
tillbakagång. Det saknas inte exempel på platser där
avfolkning så småningom har lett till att de har blivit
öde. Men nog så viktiga är följderna för dessa lokal-
samhällens förutsättningar att fungera redan i ett
kortare perspektiv. Bostäder där fönstren gapar
tomma och nedlagda affärer och serviceinrättningar
skapar en negativ platskänsla. Ett mer direkt problem
är den eroderande skattebas som väntar, där landsbygds-
regionernas sista stora generationer nu är på väg att
pensioneras samtidigt som de ungdomar som skulle
kunna väntas efterträda dem har flyttat därifrån. Det
verkar inte osannolikt att regioner som vi brukar för-
knippa med arbetslöshet snabbt kommer att nå ett
läge med arbetskraftsbrist. 

De rent pengamässiga problemen kan förvisso lösas
med ekonomiska utjämningssystem där medel över-
förs från blomstrande landsändar till dem som är på
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tillbakagång. Detta är knappast populärt bland de till-
tänkta betalarna, men i nuläget är det svårt att se
något annat alternativ på tio till tjugo års sikt. För att
också dessa delar av Sverige ska överleva långsiktigt
krävs förstås mer grundläggande förändringar. I princip
finns det bara en faktor som skulle kunna ändra den
dystra befolkningssituationen, nämligen en kraftig
inflyttning av samma slag som den stadsnära lands-
bygden har upplevt under de senaste tre till fyra
decennierna. För närvarande är det svårt att se tecken
på detta. Visst hopp kan sättas till den råvaruboom
som nu i början av 2000-talet har inneburit att nya
gruvor har etablerats och därmed fungerat som vita-
mininjektion i de lokala ekonomierna. Med ökad
efterfrågan och stigande priser kan också jordbruks-
näringen gå en ny vår till mötes. Å andra sidan finns
forskning som antyder att tillgång till jobb inte längre
är tillräckligt för att locka inflyttare.

Vad kan vi vänta oss av framtiden?
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att befolkningen
för närvarande koncentreras till ett mindre antal
regioner runt landets tjugo till trettio största städer, men
samtidigt sprids inom dessa ”vinnarregioner”. Därmed
växer den stadsnära landsbygdens befolkning. Vad
framtiden bär i sin famn vet ingen, men för närvarande
talar det mesta för en fortsatt regional urbanisering.
Att de samhällsskikt som brukar välja ett urbant boende
växer snabbare än de som väljer landsbygden talar
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möjligen för att de urbana miljöerna i framtiden
kommer att bli vinnare också i ett inomregionalt per-
spektiv. Eftersom denna förändring i befolkningens
sammansättning är kopplad till det ständigt fortgående
generationsskiftet ser vi redan idag att en allt större del
av barnen föds i storstäderna. Ändå är antalet barn få
i förhållande till storstädernas antal vuxna i fruktsam
ålder.

Det finns alltså tecken som tyder på att i synnerhet de
landsbygder som ligger utanför bekvämt pendlingsav-
stånd till de större städerna står inför nya svårigheter
med sin befolkning. Till de gamla problemen med
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avfolkning kan läggas att åldrandet accelererar och att
mansöverskott blir allt större. Samtidigt verkar nya
försörjningsmöjligheter dyka upp. Kärnfrågan blir
kanske inte hur möjligheterna att livnära sig ser ut,
utan snarare hur det står till med intresset att bosätta
sig på landsbygden 

Om vi utgår från att medellivslängd och fruktsamhet
fortsätter att utvecklas på samma sätt som i början av
2000-talet kommer befolkningspyramiden i de tio
lokala arbetsmarknader som har svagast befolknings-
tillväxt att anta formen av en kantarell på 2020-talet
(se figur). Det är svårt att se hur en region med denna
befolkningssammansättning ska kunna fungera.
Därför får en sådan här framskrivning snarast ses som
en teoretisk illustration av en framtid som vi på ett
eller annat sätt måste undvika.

Jan Amcoff är filosofie doktor och kulturgeograf med
inriktning mot befolkningsgeografi. Han är kopplad till
både Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet och Institutet för framtidsstudier i Stockholm. 
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Vad händer med Norrland – till 2025?

Norrland är glesbefolkat och har sina brister, men
skillnaderna är stora mellan olika delar. Utsikterna för
stadsregionerna i kustområdet är betydligt ljusare än
för inlandskommunerna. Gapet kommer att växa mellan
tillväxtöar och stora områden med fortsatt tillbaka-
gång. Inlandets naturresurser kan användas mer än
idag, men det räcker inte för att vända befolkningsut-
vecklingen mer än på några få ställen, skriver Ulf
Wiberg.

Ulf Wiberg, Institutionen för
kulturgeografi, Umeå universitet.
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orrland är mer än halva Sverige till arealen (58
procent), men bara var åttonde svensk bor där.

De fem nordligaste länen framstår för omvärlden som
ett perifert och marginellt område med befolknings-
minskning och därmed sammanhängande problem
som inte så enkelt kan lösas. Sedan 1960-talet har
problemlösningsbehovet stått högt på dagordningen
och det har skett en omfattande utbyggnad och
modernisering av både transportinfrastruktur och
viktig samhällsservice som skola, högre utbildning,
vård och omsorg. Dessutom har sjösatts en stor arsenal
av regionalpolitiska stöd och åtgärder för att omstruk-
turera och utveckla näringslivet. Efter EU-inträdet har
de nationella regionalpolitiska åtgärderna kompletterats
med EU-stöd av olika slag, särskilt i form av struktur-
fondsstöd. Dessutom finns speciella stödprogram för
utveckling av samarbeten över nationsgränserna både
mot Finland och mot Norge. 

Trots dessa satsningar har det uppstått svårbemästrade
utvecklingsförlopp på många håll. Befolkningen fort-
sätter att minska och åldras snabbt. I kombination
med den utpräglade glesheten skapar det allt större
problem att finna servicelösningar till kostnader som
anses acceptabla i ett nationellt perspektiv. Till bilden
hör också svårigheter att rekrytera kompetent personal
till både privata och offentliga sektorn. Det finns alltså
komplicerade problem, men det finns samtidigt anled-
ning att nyansera denna negativt präglade schablon-
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beskrivning. I Norrland finns det också miljöer som
vinner i konkurrensen om invånare, företagslokal-
iseringar och sysselsättningstillfällen.

Från framtidsland till problemområde
Inom loppet av hundra år har bosättningsmönster,
folkmängd och sysselsättning i norr gått igenom både
en långvarig tillväxtfas och en ungefär lika lång fas
präglad av stagnation och tillbakagång. På tröskeln till
1900-talet betraktades Norrland som ett framtidsland
utifrån sina naturresurser, ny teknik för att exploatera
dem och växande internationella marknader. Malmen,
skogen och vattenkraften skapade basförutsättningar
för ekonomisk tillväxt och en offensiv samhällsut-
veckling. Naturresurserna gav inte bara sysselsättning
i exploateringsledet utan var också underlag för eta-
blering av industrikoncerner och deras underleveran-
törer. Dessutom öppnades många nya möjligheter att
utveckla serviceverksamheter. Bosättningsmönstret
påverkades i stor utsträckning av de naturgivna för-
hållandena. Kustnära områden och odlingsbara om-
råden vid sjöar och vattendrag var mest attraktiva. I
sin tur styrde detta hur transportlederna byggdes ut.
De redan tidigare grundlagda städerna, de flesta längs
kusten, fick ett kraftigt uppsving. I de inre delarna
utvecklades under 1900-talets första hälft också be-
tydelsefulla kommuncentra där en växande mångfald
av service etablerades. 
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En befolkningsmässig höjdpunkt för hela landsdelen
nåddes kring 1960, men ungefär samtidigt började
befolkningen minska påtagligt i en del kommuner.
Det berodde framförallt på att strukturrationaliseringar
inleddes inom jord- och skogsbruk och att det upp-
kom en stark arbetskraftsefterfrågan från snabbväxande
industrier i andra delar av landet. Sedan dess har
många kommuner, särskilt i inlandet, tappat mer än
en fjärdedel av sin folkmängd. I enstaka kommuner
har folkmängden till och med halverats. Men utveck-
lingsmönstret har skilt sig åt ganska markant mellan
olika kommuner. Parallellt med den omfattande till-
bakagången har befolkningen fortsatt att öka i städer
och större tätorter med närområden där en mångfald
av nya verksamheter har etablerats och expanderat.
Den kraftfullaste tillväxten har skett i Umeå med uni-
versitetsetableringen och dess expansion som en tydlig
utvecklingsmotor. Där har folkmängden mer än för-
dubblats; det innebär att kommunen under lång tid
har tillhört den nationella tillväxttoppen. 

Men totalt sett har tillväxtmiljöerna inte räckt till för
att Norrland skulle kunna hålla ställningarna i det
nationella perspektivet. Sammanlagt har landsdelen
tappat 66 000 invånare sedan 1960, en minskning
med drygt fem procent. Bilden blir påtagligt mörkare
mot bakgrund av att hela Sveriges folkmängd har ökat
med 23 procent. 
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Framtidstro längs kusten
På kartbilden över befolkningsutvecklingen i Norrland
under senare tid framträder särskilt tydligt ett pärl-
bandsmönster av tillväxtmiljöer utefter kusten. En
närmare titt på dessa visar att tillväxtens drivkrafter i
stor utsträckning är kunskap, kompetens och mötes-
platser som skapar intresse, engagemang och kreativitet.
Universitet och företag med konkurrenskraft på en
global marknad, god transportinfrastruktur och
många möjligheter till kulturella och sociala upplevelser
utgör grundpelare för attraktivitet, investeringsvilja
och hållbar samhällsutveckling i bred bemärkelse. I
dessa miljöer är inte bara stadskärnorna vinnare
befolkningsmässigt. Många inflyttare och omflyttare
lokalt väljer att flytta till en villa eller ett uppgraderat
fritidshus i närliggande småorter och byar. Särskilt
populära är lägen vid havet eller sjöar och vattendrag. 

Detta koncentrerade tillväxtmönster har förutsätt-
ningar att förstärkas ytterligare när tågen börjar rulla
på den nya kustjärnvägen med kapacitet för snabb-
tåg. En upprustad Ådalsbana från Sundsvall till
Kramfors, i kombination med den helt nya drag-
ningen av Botniabanan vidare mot Umeå, utgör
stommen för en kraftigt utvidgad vardagsarena för
både hushåll och företag. Valmöjligheterna för hus-
hållen blir större på både arbets- och bostadsmark-
naden. Underlaget för service av olika slag förstärks,
och det ökar möjligheterna för invånarna att välja



konsumtionsmönster. Största chanserna till ett tydligt
uppsving genom denna investering har Umeå och
Örnsköldsvik med mellanliggande stationsorter,
men på hela sträckan från Sundsvall till Umeå ökar
pendlingsförutsättningarna påtagligt jämfört med
idag. 

Men framtidsperspektivet för kustområdet är inte
odelat positivt. De landsbygdsområden som ligger en
bit bort från stadskärnorna och tågstationerna kommer
att bli ännu mer utglesade och marginaliserade om de
inte har speciellt attraktiva naturmiljöer. 

Vill binda ihop länderna i norr
Även om det pågår lovande tillväxtprocesser är den
långsiktiga hållbarheten i dessa inte säkrad i en alltmer
konkurrenspräglad värld. Det behövs mer av visionärt
tänkande med nya djärva mål samt strategier och
handlingsplaner som är fokuserade och uthålliga. En
vision som delas av många aktörer i Norrland är en
fortsatt dragning av kustjärnvägen norrut mot i första
hand Luleå, och ytterst för att nå en förstärkt kontakt-
yta mot nordvästra Ryssland. En annan vision är en
fast förbindelse över Kvarken mellan Umeå och Vasa.
Även denna vision bygger på att en stark tillväxtmöjlig-
het ligger i ett flernationellt närmande i östvästlig led
med ökad tillgänglighet till storstäderna Helsingfors
och Sankt Petersburg. 
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Om de nationella ekonomierna i Nordeuropa fort-
sätter att utvecklas lika kraftfullt som under senare
år är det inte orealistiskt att båda dessa visioner är i
ett planerings- och kanske till och med i ett byggsta-
dium år 2025. Nyckelaktörer inom det norrländska
näringslivet och i grannländerna är redan idag starka
intressenter, eftersom de har behov av att tillförlit-
ligt kunna transportera stora volymer. En annan
mycket viktig förutsättning är att EU backar upp
satsningarna och ser dessa som ett viktigt bidrag till
en påskyndad tillväxt- och integrationsprocess över
nationsgränserna i norr.

Dilemman i inlandet
Utifrån de trender som råder på den norrländska arenan
kommer polariseringen mellan tillväxt- och tillbaka-
gångsområdena att skärpas betydligt framöver. Inlandets
kärnproblem är att inte kunna konkurrera tillräckligt
med andra bosättningsalternativ som människor har.
Ytterst svår är konkurrensen om yngre välutbildade,
särskilt kvinnor. Inlandet tappar för många av dem
som vuxit upp där och attraherar alltför få inflyttare.
Även bland det ganska stora antalet invandrare till
Sverige är det få som väljer att bosätta sig där. Relativt
omfattande försök med flyktingmottagande har gett
svaga långsiktiga avtryck.

I ett perspektiv fram emot år 2025 är det svårt att
identifiera några faktorer som skulle kunna leda till ett
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generellt trendbrott i befolkningsutvecklingen. I de
flesta tätorter och byar kommer befolkningsminsk-
ningen att fortsätta, medan endast ett fåtal orter
kommer att kunna locka inflyttare i sådan utsträck-
ning att invånarantalet ökar. 

De bygder som präglas av en tydlig befolknings-
minskning har idag en så pass allvarlig obalans i
ålders- och könssammansättningen att den framtida
bosättningen i bästa fall kan bestå av fritidshusboende
och veckopendlare. Detta utesluter inte att nyttjandet
av naturresurserna i dessa bygder kan vara lika aktivt
som idag och till och med öka i omfattning. Skog och
mineraler kan exploateras, rennäring och turismverk-
samhet kan bedrivas. 

Tre möjligheter
I inlandet ställs stora förhoppningar på att framförallt
tre utvecklingsmöjligheter trots allt ska kunna vända
befolkningsutvecklingen på en del håll: 

• Särpräglade naturmiljöer. Det finns god tillgång på 
exklusiva naturbaserade upplevelsemiljöer, särskilt i 
fjällområdet, som kan locka betydligt fler att turista, 
köpa fritidshus och att flytta in permanent där. 

• Gruvbrytning. En starkt aktiverad prospekterings-
verksamhet under senare år har påvisat möjligheter 
för en expansion av gruv- och anrikningsverksamhet 
både i etablerade gruvorter och på helt nya platser.
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• Testverksamheter. Det finns god tillgång på miljöer
som kan erbjuda eftertraktade förutsättningar för
testverksamhet av exempelvis bilar.

Till utvecklingsmöjligheterna i Norrlands inland hör bland annat exklusiva
naturupplevelser och gott om utrymme för testverksamhet av exempelvis bilar.

35894_Ska hela Sverige leva - inlaga 080710:Formas_gmo_bok_0905  08-08-22  14.30  Page 91



92

Erfarenheter från de senaste decennierna är emellertid
att det inte finns några enkla och generella recept för
att gå från en ny exploateringsmöjlighet eller en
utvecklingsidé till ett trendbrytande resultat. I de flesta
fall bygger en framgång på en lyckosam samordning
av delvis unika förutsättningar. Ett framgångskoncept
på en ort kan därmed inte heller på något enkelt sätt
kopieras så att det får motsvarande resultat på något
annat håll. Ett sannolikt scenario är följaktligen att
inlandets tillväxtöar under de närmaste 15–20 åren
kommer att bestå av endast ett fåtal bygder. 

Ett växande problem är hur välfärdspolitiska målsätt-
ningar om att upprätthålla en likvärdig samhällsservice
inom utbildning, vård, omsorg och kommersiell dag-
ligvaruservice ska kunna lösas där kundunderlagen
minskar och utglesas. En omfattande vidareutveckling
av IT-stödda och skräddarsydda arrangemang behövs
för att garantera invånare och tillfälliga besökare en
grundläggande och trygg serviceförsörjning. Men
avståndsöverbryggande tekniska lösningar kan aldrig
helt ersätta behoven av personal som kan vara nära till
hands i vardagen.

Ulf Wiberg är professor i ekonomisk geografi vid Umeå
universitet. Hans forskning är särskilt inriktad på socio-
ekonomiska förhållanden och utvecklingsförlopp i glesa
miljöer. Han har haft medel från Formas för projektet
”Hållbarhet i glesa regionala strukturer”.
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Sega strukturer i glesa bygder

Hur ”uppkopplade” vi än är så har vi alltid våra fötter
någonstans på jorden. I den betydelsen är vi lokala.
På landsbygden är långsiktiga relationer och nätverk
knutna till plats och släkt ofta viktiga. Historiens männi-
skor och händelser finns lagrade i platsens gemen-
samma erfarenhetsrum. Och de kommer att finnas
där även i framtiden oavsett om någon bestämmer
att hela Sverige inte ska leva, skriver Ann-Kristin
Ekman.

Ann-Kristin Ekman, Institutionen för stad och
land, Sveriges lantbruksuniversitet.
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örkret har sänkt sig över Ängersjö, en liten
skogsby fyra kilometer från allfarvägen mellan

Ljusdal och Sveg. Det är i slutet av mars. Jag står mitt
i byn där två vägar korsar varandra, vid den gamla
kyrkan. Det upplysta tornet och ett par lyktstolpar är
de enda ljuskällorna. Jag ser den nedlagda affären med
en bostadsövervåning där ingen för tillfället bor. Mitt
emot ett gammalt sekelskifteshus, förfallet och mörkt.
Uppåt norrvägen åt andra hållet på en höjd ligger
Oppigårn, mörk och övergiven. Ytterligare två hus åt
det hållet, en sommarstuga och ett hus vars enda
invånare flyttat till servicehus i Sveg. Båda mörka.
Längre bort skymtar skolhuset och lärarbostaden som
är svagt upplyst. Längs den östvästliga vägen syns
inget ljus åt något håll, fast jag vet att där borta ligger
hus som är bebodda. Där jag står i byns mitt ser jag
ljus i endast en gård, Utigårn, och där är bara kök och
två rum upplysta i mangårdsbyggnaden. 

Men det är ingen vanlig kväll i byn; det är pensionärs-
dans i Folkets Hus. Jag börjar gå vägen åt det hållet.
Plötsligt uppenbarar sig Folkets Hus, strålande av ljus
och med marschaller vid uppfart och ingång. Det blir
en bjärt kontrast till ödsligheten i byns mitt. Ett fyrtio-
tal bilar står parkerade. Det sjuder av liv inne i bygg-
naden. Över 80 personer har tagit sig hit denna sen-
vinterkväll. Många kommer från Ängersjö, men de
flesta är från andra byar, från Kårböle, Los, Kolsätt,
Ytterhogdal och ända från Linsell. Vissa har åkt många
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mil, och kanske tagit genvägar genom skogen på
gamla skogsvägar. Jag förvånas över den geografiska
räckvidden och anar den sociala räckvidden av kon-
takter och relationer. Och jag börjar fundera över
Ängersjö som by i förhållande till det vidsträckta om-
givande skogslandskapet. 

Minnen färgar föreställningar
En dag under sommaren åker jag bil på de gamla skogs-
vägarna och de nya avverkningsvägarna med ett par
följeslagare från byn. Vägarna skär som ett glest spindel-
nät genom skogslandskapet. För mig känns det som en
omöjlig uppgift att hitta rätt. En väg är gammal, en är
en ny röjningsväg, en är en genväg, en slutar vid en
fäbodvall, en annan vid en gammal öde bosättning.
Under resans gång börjar jag förstå att inte heller
byborna har en gemensam uppfattning om landskapet
vi färdas genom. Olika minnen och erfarenheter speglas
i det de delger mig. En fäbodvall som vi besöker kan
vara en central utgångspunkt i landskapet, liksom det
öde torpet. Men det kan också vara en föryngringsyta
eller ett kalhygge som någon har arbetat på. Det kan
vara minnet av den långa skolvägen som färgar be-
rättandet idag, eller det kan vara björnmötet eller den
besvärliga timmerkörningen. Erfarenheter från var-
dagslivets och barndomens fysiska upplevelser är viktiga
aspekter i hur mina medresenärer ser det landskap vi
färdas genom.
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Alldeles tydligt har alltså det skogslandskap vi orienterar
oss i olika referenspunkter för oss i bilen. Det handlar
dels om det landskap där jag som forskare sätter in
min studie, dels om det landskap som uppenbarar sig
för mig genom att bybornas förhållningssätt, föreställ-
ningar och lokala praktik blir tillgängliga för mig.
Även om min tolkning är att skogen, dess människor,
bosättningar och historia till stor del utgör ett gemen-
samt erfarenhetsrum för de människor som har sina
liv och sin utkomst i skogsbygden, så utgör skogs-
landskapet uppenbarligen en ram med många nyanser
där föreställningar starkt styrs av individuella minnen. 

Lokalmedvetandets byggstenar
De nyss beskrivna situationerna ger uttryck för ett
lokalmedvetande, i det första fallet utifrån människor
och relationer, i det andra fallet mer utifrån kunskap
om naturen och den geografiska omgivningen.
Lokalmedvetandet kan man säga består av historisk
kunskap både om territoriet och om dess människor,
men det består också av vårt vardagsliv, både i hur vi
tycker att vi vill leva och genom hur vi lever det till-
sammans med andra människor på en plats. 

Både vårt förflutna och vår framtid är viktiga för oss –
och de hänger samman. Vi bygger gärna upp och vid-
makthåller traditioner. På de flesta platser runt om i
Sverige finns idag bygdespel, lokala museer, hem-
vändardagar eller andra evenemang som poängterar
platsens särskildhet. Släktforskning har blivit en rörelse
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som allt fler ägnar sig åt, inte minst med hjälp av
Internet. Det uttrycker också en strävan efter tillhörig-
het och en förståelse för historiska sammanhang. 

Med fötterna på jorden och blicken på Internet
Idag är vi uppkopplade till den ”globala” världen var
vi än befinner oss. Vi har tillgång till nyheter och till
ett medieflöde på ett helt annat sätt än tidigare och vi
lever i en kultur av snabba förändringar. Så ser det i
alla fall ut i vår föreställningsvärld. Det är lätt att tro
att det lokala betyder mindre och att den stora världen
löser upp betydelsen av det nära och hemvana. Vår
identitet som är knuten till platsen blir mindre viktig,
och våra engagemang i nätverk och relationer som inte
är platsbundna blir viktigare och viktigare. Men det
behöver ju inte vara det ena eller det andra – utan
både och. En poäng är att hur ”uppkopplade” vi än är
så har vi ändå alltid våra fötter någonstans på jorden
och i den meningen är vi lokala. I diskussionen om
upplösningen av det lokalas betydelse glömmer vi lätt
två faktorer: betydelsen av vår historia och betydelsen
av långsiktiga sega relationer.

En plats, till exempel en mindre by eller för den delen
ett kvarter i en stad, är en plats som står för det hem-
vana, för kontinuitet och trygghet. Då ser man platsen
som en kulturell gemenskap, där delad historia, delad
kunskap om platsen och dess människor utgör grunden
för delaktighet. Det handlar om platsen som upplevt
centrum för de människor som bor där.
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Vikten av lokala sammanhang och kulturbegreppet
som bundet till plats har fått mycket kritik under
senare år; det lokala har ansetts vara påverkat till största
delen av influenser utifrån. Men flera forskare hävdar
att det lokala, platsen, har stor betydelse även i fort-
sättningen, inte minst genom det vardagliga och det
praktiska, det delade förhållningssättet, ”face-to-face”-
relationerna som ofta också är långsiktiga, och inte
minst den ”sinnliga” och verkliga upplevelsen av det
lokala i smak, doft och känsla. De sociala samman-
hangen har betydelse för hur man uppfattar sin morgon-
dag. Allt detta gör platsen fortsatt viktig som en källa
till kontinuitet. 

Olika syn på vad utveckling är
Sett från ett nationellt perspektiv finns det många
paradoxer och motsägelsefulla utvecklingstrender.
Samtidigt som den svenska ekonomin internation-
aliseras och integreras med Europa och övriga världen
förekommer decentraliseringstrender i kommuner
och regioner. Dessa olika perspektiv är lika ofta i
konflikt med varandra som i samstämmighet. 

Men förändring är inte detsamma som utveckling.
Begreppet utveckling är inte värderingsfritt, det upp-
fattas oftast med positiva förtecken. Begreppet uppfattas
inte lika av människor i olika positioner och på olika
nivåer i samhället. Det finns alltid en lokal tolkning av
vad utveckling är. Det kan handla om makt, där
centrum vill ha kontroll över landsändar och periferier.
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Olika åsikter om bevarande och förändring i en by
eller en kommun kan också brytas mot varandra. 

Sega strukturer och social uthållighet
En intressant fråga när det gäller förändring och
utveckling är om allting förändras i samma takt. Nej,
det är nog så att det finns olika förändringsbenägenhet i
olika samhällssfärer och i olika typer av bygder. Det
finns traditioner av brukshantering, småföretag eller
jordbruk som är olika starka på olika håll i Sverige,
och de är inte så lätta att ändra på. Forskarna brukar
ibland kalla det sega strukturer. 

Men det finns också sega strukturer i många sociala
relationer. Vi ingår alla i nätverk med släktingar och
vänner, och sådana nätverk är ofta långsiktiga och
stabila. Relationer mellan människor överlever inte
sällan snabba förändringar i andra avseenden. När det
gäller glesbygden är det viktigt att se segheten och
trögheten under ytan i de snabba förändringarna.
Nätverkens betydelse för olika lokala utvecklingsidéer
uppmärksammas också alltmer. Nätverk behöver ju
idag inte vara begränsade till en plats eller en region –
de etableras över stora geografiska ytor och förstås också
på Internet. 

Det måste finnas människor
Behov av sammanhang och kontinuitet fordrar att det
finns människor, och i många bygder råder det brist
på folk idag. Låt oss återvända till Ängersjö, den lilla
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byn med ett fyrtiotal invånare som kan tyckas vara på
väg att försvinna. Det är i varje fall den bild som med
jämna mellanrum förmedlas, både från byborna själva
och från omvärlden. I bybornas föreställningsvärld är
detta hot alltid närvarande och det är också något som
förmedlas till besökare. Bristen på människor för att
upprätthålla de sociala sammanhangen och den eko-
nomiska kontinuiteten gör sig ständigt påmind. Det
är också en gängse bild i kommunala och regional-
politiska sammanhang, en bild av glesbygdens små
byar och samhällen som snart kommer att vara tömda
på sitt innehåll. Det blir nästan en självuppfyllande
profetia som är svår att hålla ifrån sig. Hur hanterar
man vardagen mot bakgrund av den förutsättningen?
Hur resonerar, tänker och känner man? Är det måhända
inte bara de synliga ekonomiska och politiska om-
världsfaktorerna utan det alltmer uttunnade sociala
nätverket som gör att byborna ger uttryck för att byn
är på väg att försvinna?

Individerna i byn är så få att forskarna börjat tala om
människor som en ”knapp resurs”. Det finns förstås
ett socialt liv och fungerande vardagsliv i byn. Byn har
ett aktivt föreningsliv, och många är också med i före-
ningar utanför byn, till exempel i pensionärsföreningar.
Men det har med tiden blivit svårt att upprätthålla
föreningarna och flera har slagits ihop. Det är gott om
årliga fester som vid älgjakten och midsommar, men
det har blivit svårare och svårare att engagera bybor i
”kojbyn”, byns skogsmuseum som invånarna under
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årens lopp gemensamt byggt upp. De förutsättningar
för turism som finns är av samma skäl svåra att göra
något av. Det finns helt enkelt inte folk i byn som kan
underhålla detta. 

Men det finns i byn en beredskap att knyta nya kon-
takter och skapa nya sociala relationer, och samtidigt
en flexibilitet gentemot nya idéer som kommer
utifrån, att snabbt anpassa sig till en ny situation i
omvärlden. Samtidigt finns en stabilitet och kontinuitet
i traditioner och sociala relationer som i många sam-
manhang gör att byborna motsätter sig förändring i
vissa sfärer. Kopplingen till skogen står för kontinuitet
och stabilitet, och stamhemman och fäbodvallar står för
centrala värden som är symboliskt viktiga. De sociala
nätverken i byn är starka och bygger på tidigare genera-
tioners relationer. Historiens människor och händelser
finns lagrade i byns gemensamma erfarenhetsrum och
de kommer att finnas där för framtiden oavsett om
någon bestämmer att hela Sverige inte ska leva. 

Ann-Kristin Ekman, SLU i Uppsala, är socialantropolog
och professor i landsbygdsutveckling med inriktning på
Sverige och Europa. Hennes forskning har framförallt
ägnats åt betydelsen av kulturella förhållningssätt och
sociala sammanhang i förändringsprocesser. Hon har
Formasanslag för ett projekt om de sociala nätverkens
betydelse för kontinuitet och förändring i olika regionala
och lokala utvecklingssammanhang.
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nderlaget är bland annat SCB:s undersökningar
av levnadsförhållanden (ULF). SCB intervjuar

årligen ett urval av människor om hur de har det på
olika områden som är centrala för levnadsnivå och väl-
färd: hälsa, sysselsättning, ekonomi, boende, trygghet
och sociala relationer. Studier som gjorts av fattigdom
och socialt utanförskap utifrån dessa undersökningar
har fokuserat på ansamling av olika välfärdsproblem.
Man har helt enkelt summerat olika problem eller
resursbrister, till exempel ekonomiska svårigheter,
hälsoproblem och bristande sociala relationer. Utanför-
skap innebär då att ha ett givet antal problem. 

Det har visat sig att problemen med otillräcklig syssel-
sättning och arbetslöshet ökar med minskad urbani-
seringsgrad. När det gäller hälsa finns det en tendens
till färre hälsobrister i storstäder än i övriga regioner.
Men hur ser det ut i lands- och glesbygden om vi ser
till ansamling av resursbrister? Och hur skiljer sig
orsakerna till att man står utanför arbetsmarknaden?

U
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Fakta om levnadsförhållanden

Socialt utanförskap finns inte bara i staden, om man
med det menar möjligheten att försörja sig på arbets-
marknaden. Här jämförs landsbygd och stad med
fokus på försörjning och sysselsättning. 



Störst skillnad för sysselsättning
I figur 1 illustreras sysselsättning, ekonomi, hälsa,
politiska resurser, sociala relationer samt utsatthet för
våld eller hot. Den tydligaste skillnaden mellan olika
typer av regioner gäller sysselsättningen. I landsbygds-
kommunerna saknar en av fem personer sysselsättning,
det vill säga de varken arbetade eller studerade vid
intervjutillfället. Motsvarande andel i de kommuner
som ligger i närheten av större städer är 12 procent.
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Figur 1. Förekomst av välfärdsproblem och ansamling av problem bland
boende (20–64 år) på landsbygden, i större städer och bland övriga (ULF
2004–2005).
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När man ser till ekonomiska problem är skillnaderna
små, även om det är en något större andel på lands-
bygden som svarar att de inte kan skaffa fram 15 000
kronor vid behov. 

Även när det gäller självskattad hälsa och politiska re-
surser faller de som bor i landsbygdskommuner något
sämre ut. Men för två områden är förekomsten av pro-
blem lägre på landsbygden: bristande socialt nätverk
respektive utsatthet för våld eller hot. På frågan om
man under det senaste året utsatts för våld eller hot är
det en lägre andel som svarar jakande på landsbygden
(6 procent) än i kommuner som har nära till större
städer (9 procent). Vi vet också att oro för brott och
utsatthet för stöld- och skadegörelsebrott är lägre på
landsbygden. När det gäller ansamling av välfärds-
problem kan vi konstatera att 16 procent av dem som
bor på landsbygden har två eller fler problem jämfört
med 12 procent bland övriga. 

Orsakerna till arbetslösheten varierar (figur 2). Även
om underlaget för landsbygden är litet så kan vi se att
hälsoskäl anges som huvudorsak till arbetslöshet,
medan den vanligaste orsaken i storstadsregionerna är
studier. Vi kan också se att brist på arbetstillfällen
oftare anges som orsak på landsbygden. 

Den jämförelse som gjorts här är ganska grov. Levnads-
nivåundersökningarna ger små möjligheter till nedbryt-
ning efter individuella egenskaper, som kön, ålder och
utbildningsnivå, och underlaget för landsbygden är
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litet eftersom det är rätt få personer som intervjuas
där. Ett alternativ är att utnyttja SCB:s registerdata
om inkomster och försörjning som omfattar hela
befolkningen. Tabell 1 på nästa sida bygger på sådana
registerdata. De som har en årsarbetsinkomst på mindre
än ett halvt prisbasbelopp och inte heller studerar
räknas som utanför arbetsmarknaden. Men även lång-
varigt sjukskrivna och förtidspensionerade brukar räknas
in bland dem som är ”utanför”. 

Figur 2. Orsak till att man inte förvärvsarbetar bland personer utanför
arbetskraften (20–64 år) på landsbygden, i större städer och bland övriga.
(ULF 2004–2005).
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I tabellen ser vi hur dessa former av utanförskap har
utvecklats över tid i storstadsregionerna och på lands-
bygden från 1990 till 2005. Andelen med svag arbets-
marknadsanknytning är högre på landsbygden, utom
år 1998. När det gäller sjukskrivning och förtidspension
är det större andel som står utanför på landsbygden. 

Vad är ett gott liv? 
Den här typen av siffror om ”utanförskap” säger inget
om hur människor faktiskt upplever sin välfärd.
Kriterierna för vad som är ett gott liv eller välfärd kan
vara så många fler än enbart frånvaron av problem
definierat utifrån bristande resurser eller att ha eller
inte ha ett arbete. Skillnader mellan stad och land kan
göra att utanförskap upplevs på olika sätt och delvis
har olika innebörd. Exempelvis kan tillgång till sam-
hällsservice ha betydelse, inte minst för äldre. 

Statistiken skiljer inte heller på olika typer av lands-
bygdskommuner. Kommunerna är trots allt inte

Tabell 1. Andelen långvarigt sjukskrivna eller förtidspensionerade
respektive alternativt försörjda bland landsbygds- och storstads-
befolkning (21–59 år) åren 1990, 1998 och 2005.

1990 1998 2005
Stad Land Stad Land Stad Land

Sjukskrivna/förtids- 5,5 7,5 6,5 9,1 11,1 15,9
pensionerade (procent)

Utanför arbets- 6,1 6,3 8,1 4,8 6,8 5,3
marknaden (procent)



homogena sett till befolkningsstruktur och näringar.
En finare indelning skulle göra det möjligt att teckna
en karta över landsbygdens utanförskapsområden, det
vill säga särskilt utsatta landsbygdsområden. 

Efter ett underlag av Olof Bäckman och Anders Nilsson,
Institutet för framtidsstudier. 
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Leva på staten – socialt handikapp
eller nya livsmöjligheter?

Statligt stöd i olika former spelar stor roll för lands-
bygdsbors möjligheter att klara sin försörjning. Regel-
verket är detsamma över hela landet, men det tillämpas
på olika sätt beroende på den lokala kulturen. Hur
släkt, vänner och grannar reagerar på ”utanförskapet”
är minst lika viktigt som hur de formella reglerna ser ut.
Kjell Hansen ger exempel och diskuterar vilka roller
den generella välfärden har i spelet om landsbygdens
sociala hållbarhet.

Kjell Hansen, Institutionen för stad och land,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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verige är en välfärdsstat som bygger på principen
att alla har rätt till samma grundläggande välfärds-

utbud, något som innebär en hel del påfrestningar.
Några av dessa – men långtifrån alla – uppträder
framförallt i förhållande till landsbygden. En har att
göra med att befolkningstätheten är mycket lägre på
landsbygden än i städerna. Det betyder i sin tur att det
är svårare att etablera ett tillräckligt stort underlag för
skolor, vård och omsorg utan att det innebär antingen
mycket stora kostnader eller långa resvägar för elever,
vårdtagare eller andra. Varje elev eller vårdtagare kostar
mer för det offentliga på landsbygden än i de mer tät-
befolkade städerna. I praktiken har vare sig stat, lands-
ting eller kommun lyckats upprätthålla idealet om lika
tillgänglighet till välfärdstjänsterna. Skolor, äldre-
boenden och vårdcentraler har stängts på landsbygden,
som därmed har blivit ännu glesare.

Sårbar försörjning på landsbygden
En annan påfrestning är mer dold och har att göra
med transfereringarna (bidragssystemet). Den utgör
dessutom en påfrestning inte bara på systemet utan
även på landsbygdsborna själva. Generellt har lands-
bygden ett mer begränsat utbud och mindre variation
av arbetsplatser än städerna. Det innebär att sårbarheten
när det gäller försörjning ökar – oavsett om det rör sig
om svängningar i konjunkturen eller om den enskilde
individens möjligheter att anpassa sig till arbetsmark-
naden på grund av sjukdom eller annat. Johan och
Karin är två exempel. 

S
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Johan började arbeta i skogen direkt efter att han gått
ut gymnasiet. Då var han tjugo år – nu är han 43 och
har ont i ryggen. Hos läkaren får han veta att han inte
kan fortsätta med skogsarbete om han vill behålla sin
hälsa. Däremot skulle han kunna ta andra, fysiskt
lättare jobb. Problemet för Johan är att det på den ort
där han bor inte finns särskilt många fysiskt lättare
arbeten att få.

Karin är 27 år och arbetar på ortens högfjällshotell –
det vill säga hon har arbete under skidsäsongen, men
på vårkanten och hela sommaren är hotellet stängt
och Karin har inget jobb där. För Karin är problemet
att det inte finns några andra jobb att få under
sommarsäsongen.

Både Johan och Karin får hjälp via välfärdssystemet.
Han får sjukpenning och hon får arbetslöshets-
ersättning. Visserligen skulle de kunna få arbeten och
försörja sig, men då skulle de behöva flytta från den
ort där de vill leva. Ingen av dem vill egentligen ta
emot bidrag, men i valet mellan det och att flytta till
storstaden väljer de bidragen. Detta är kärnan i väl-
färdssystemets andra påfrestning: en svag och ensidig
arbetsmarknad gör att människor får svårt att försörja
sig och då ligger det nära till hands att söka sig till
stödet från det offentliga.
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Svårt att flytta från glesbygd
I den offentliga debatten har detta ofta presenterats
som om människor orättmätigt utnyttjar sjuk- och
arbetslöshetsförsäkringarna. Och ser man enbart till
hur regelsystemen är utformade kan man hävda att det
är så; enligt reglerna skulle Johan och Karin efter en
viss tid vara tvungna att flytta till orter där de skulle
kunna försörja sig. Samtidigt kan man säga att det är
en viktig del av människors livskvalitet att de kan leva
där de själva vill. Det finns en rad faktorer som kan
göra det svårt att flytta, till exempel partnerns arbete,
barnens skola eller husets låga värde i glesbygd. För
många uppstår också svåra dilemman när de tvingas
välja mellan ett jobb som ger försörjning och en
omgivning där de känner sig hemma med släkt och
vänner. Problemet kan ses som ett strukturellt problem.
Felet är inte individens utan beror på att många orter
i Sverige inte kan erbjuda tillräckliga försörjnings-
möjligheter.

Nu blir problemet i alla fall individens. För det händer
något med en människa när hon till exempel blir sjuk-
skriven. Relationerna till familj och vänner förändras,
kontakterna med arbetskamrater försvagas och hon får
tid över att göra annat om inte den sjuka kroppen sätter
hinder i vägen. Samtidigt känner de flesta som mottar
stöd både att de ligger samhället till last och att deras
rätt till bidrag ifrågasätts. Förutom de besvär som
ursprungligen ledde till att man behövde stöd leder
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alltså omgivningens reaktioner till att social identitet
och handlingsutrymme blir annorlunda för en sjuk-
skriven eller arbetslös.

Vad betyder moral och värderingar?
Men när jag och Jonas Frykman vid Lunds universitet
undersökte långtidssjukskrivningarnas regionala varia-
tioner kunde vi konstatera att sjukskrivning inte nöd-
vändigtvis innebär en stigmatisering. Det finns på-
tagliga och betydande skillnader mellan olika delar av
landet, framförallt om man jämför norra Sveriges
inland med södra delarna av landet. Det finns skillnader
när det gäller orsakerna till sjukskrivning. Befolkningen
i Norrlands inland är äldre och därmed sjukare.
Vården är sämre utbyggd där och det är längre till
läkare, längre vårdköer och många ”stafettläkare”,
något som sägs öka sjukskrivningarna. Det vi under-
sökte var emellertid vilken roll kulturella förutsätt-
ningar spelar. Vilken betydelse har uppfattningar,
värderingar, moral och attityder för hur man kan leva
som sjukskriven?

Sjukskrivningar är naturligtvis resultat av sjukdom,
men också av samhälleliga förhållanden, och de kan
förstås med utgångspunkt från människors sociala
erfarenheter. Medan sjukdom kan ses som något som
drabbar människor, är sjukskrivning resultat av en
social handling, en handling i förhållande till sjuk-
skrivningssystemet och dess grindvakter: läkare,
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arbetsgivare och försäkringskassornas handläggare.
Vi undersökte två lokalsamhällen som här fått finge-
rade namn: Sörbygd i Småland och Norrbygd i
Jämtland. Sjukfrånvaron i Norrbygd var nästan dubbelt
så hög som den i Sörbygd, men det finns inget som
tyder på att hälsoläget egentligen skulle vara sämre i
Jämtland än i Småland.

Banden flätas i Norrbygd
I Norrbygds kommun bor ungefär 13 000 människor
i en utpräglad glesbygd. Arbetena är oftast relaterade
till skogen och vården. Arbetslösheten är hög och
kommunen är mycket måttligt indragen i de inter-
nationella strömmarna. Här finns få exportföretag,
och antalet invandrare är litet. Människor lever nära
naturen i en frisk miljö med fiske, bärplockning, jakt
och vinterns skoteråkning som viktiga inslag. Stress på
grund av högt tempo förefaller orimligt. Emellertid är
försörjningssituationen för de flesta allt annat än
enkel. Arbetstillfällena är få, löneläget lågt, anställning-
arna ofta osäkra och kortvariga. Beroendet av samhällets
olika stödformer är stort. Offentliga satsningar har
gjort det möjligt för många att få sin försörjning här.
Det offentliga samhälle som skapas av politiken är
starkt närvarande. 

För dem som bor här är själva kvarboendet ett centralt
värde. Dels för att Norrbygd för de flesta är ett gott
samhälle, en hembygd, dels av ideologiska skäl. I en
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landsända där domedagsprofetior i mer än femtio år
talat om omedelbart förestående avfolkning blir det
ett hjältedåd att bo kvar och ett svek att flytta. 

Det är viktigt i Norrbygd, liksom i alla samhällen, att
få social acceptans och uppleva att man är en del av en
större gemenskap. I Norrbygd handlar det i hög grad
om att ”göra rätt för sig” – men inte nödvändigtvis i
form av ett lönearbete. Det är viktigt att delta i det
lokala livet, att hjälpa varandra och att vara en bidrag-
ande istället för snyltande medlem av den lokala
gemenskapen. 

Social acceptans uppstår inte av sig själv; den växer
fram och underhålls av täta sociala kontakter och en
känsla av gemenskap. Skoterfärder och isfiske kan till
exempel ses som en bekräftelse på sammanhållningen
med familjen och grannarna man träffar ute i marssolen.
Det bekräftar att detta är en god plats och kan ge ett
tillskott till frysboxarna för såväl barnbarnen som för
äldre som inte kan ta sig ut. De sociala relationerna
upprätthålls av omsorger om varandra, både inom
familjen och i vidare nätverk. Så flätas band mellan
generationerna som gör det möjligt att bo kvar.

Lever i nuet
Mot den bakgrunden är det lätt att a-kassa eller sjuk-
skrivning blir något som öppnar handlingsvägar. De
ger en grundläggande ekonomisk trygghet medan
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man gör allt annat som behöver göras som ökar ens
sociala ryktbarhet i närmiljön. Förutsättningen är att
ingen tittar snett på en sjukskriven eller arbetslös som
deltar i ortens umgängesliv. Eftersom det finns en lång
tradition av att vara bidragsmottagare har man vant
sig vid situationen. Här accepterades alla i gemenskapen,
oavsett hur man fick sin försörjning. 

Det vi mötte i Norrbygd, såväl i myndighetssfären
som bland de vanliga invånarna, var en kultur där
målen inte fanns i framtiden. Man lever i det när-
varande och vill förverkliga det man vill nu. Det är
inte det gemensamma goda i betydelsen ”Samhället”
som står i fokus, utan en snävare och mer familjelik
gemenskap: familj, släkt och by. Kanske kan man tala
om en kultur där det stora samhället uppfattas som en
abstraktion som kommer till ”oss” i form av pålagor
eller resurser att utnyttja. Där man upplever att
”Samhället” utformas så långt bort att man inte känner
någon delaktighet eller något behov av att generera
överskott. Mycket av ekonomin tycks istället vara
symboliskt förankrad som en fångstekonomi, där
resurserna regelbundet återskapar sig själva och bara
behöver skördas och hushållas med till nästa fångst-
period. Kanske är sjukskrivning bara ett sätt bland
andra att fånga byte?

Sjukskrivning socialt handikapp i Sörbygd
Sörbygd är en kommun i en region präglad av små-
industri. Sysselsättningen är hög, men de flesta jobb
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består av ganska enkla arbeten inom tillverknings-
industrin. Det är låglönejobb som kan beskrivas som
enformiga, med litet inflytande och höga krav. Eller
som en av dem vi talade med sa: ”Jag lägger ifrån mig
hjärnan när jag går till jobbet på morgonen, så kan jag
ta fram den oanvänd när jag kommer hem.”

Andelen invandrare i Sörbygd är ungefär densamma
som i Malmö, alltså ungefär en dryg fjärdedel. De
kommer från Finland, de många länderna i forna
Jugoslavien, från Grekland och Somalia. Detta är en
kommun som på ekonomiska, religiösa och etniska
grunder är indragen i samtidens internationella rörelser.
Här finns många faktorer som borde driva ohälsotalen
i höjden, men de ligger tvärtom mycket lågt – under
genomsnittet för både riket och länet.

I Sörbygd ses sjukskrivning verkligen som ett socialt
handikapp. En av dem vi intervjuade berättade: ”Det
är tveksamt hur tillåtet det är att vara sjukskriven här.
Om man är det utan att bära synliga men, vill säga.
Folk håller reda på varandra, ser på varandra. Kommer
någon till en fest och rör sig bland vanligt folk – och
man vet att han är sjukskriven, så börjar man ju fråga.
Det är en fråga om moral, och sådant är man noga
med.”

Arbetet som grundläggande värdering
Moral och värderingar utvecklas mellan människor –
de uppstår, bekräftas och förändras när människor
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umgås med varandra. Det är just moral och värderingar
som kommer till uttryck när människor bryr sig om
eller bråkar med varandra, när de skvallrar eller
berömmer varandra. I Sörbygd är föreningslivet den
viktigaste arenan för ett sådant umgänge och har skapat
konsensus kring uppfattningen att sjukskriven ska
man vara så kort tid som möjligt. Under tiden ska
man hålla sig utanför det offentliga och synliga livet. 

Detta budskap fungerar därför att det står i överens-
stämmelse med den mest grundläggande av alla värd-
eringar, nämligen arbetet. Arbetet är i Sörbygd den
faktor som drar in hushållet i det ekonomiska livet,
leder till social aktning och självrespekt. Här fann vi
en kultur som är regelstyrd och formaliserad.
Hushållen var engagerade i ortens arbetsliv genom
regelbundna anställningar. På sin fritid ingick man i
föreningslivet – sammanhang som också hade en orga-
niserad karaktär. 

Välfärd i olika bygder 
I den svenska modellen finns ett gemensamt och lik-
formigt välfärdssystem som har sin egen bestämda
bild av hur medborgarnas liv ser ut. Och denna bild
liknar Sörbygdsbon betydligt mer än den liknar
Norrbygdsbon. Det finns naturligtvis mycket att säga
till förmån för en gemensam och likformig välfärd,
inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Men i de två
kommunerna vi studerat blev det vitt skilda utfall i
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förhållande till socialförsäkringarna, och mönstren blir
logiska och fattbara omman ser på förutsättningarna för
att klara det dagliga livet i två skilda delar av Sverige.

Studiet av hur det likformiga välfärdssystemet fungerar
i praktiken visar oss alltså hur olika små landsbygds-
kommuner kan vara. Det visar också att det är nöd-
vändigt att förstå att människors skilda livsvillkor
leder till olika sätt att förhålla sig till systemet och till
olika sätt att använda sig av det.

Om vi nu menar allvar med att hela Sverige ska leva
måste vi kanske också börja diskutera hur välfärds-
insatserna ska kunna anpassas efter lokala förutsätt-
ningar. Om försörjningsvillkoren är så hårda i inlandet
att människor måste bli sjuka för att kunna stanna
kvar är det hög tid att leta nya lösningar på problemen
– om det nu verkligen är så att statsmakterna vill att
hela landet ska leva.

Kjell Hansen är docent i etnologi och för närvarande
gästforskare i landsbygdsutveckling vid Institutionen
för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet. Han
har arbetat med frågor kring glesbygdernas kulturella
formering och under senare år med ett forskningsprojekt
kring långtidssjukskrivningars regionala variationer
(se www.tryggvar.se).
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Vardagsliv och jämställdhet
– landsbygd i förändring

Hur jämställt är livet på landet? Mediernas bild av en
utsatt landsbygd med traditionella könsmönster
bidrar till att öka klyftan mellan stad och land. Och
det är knappast något som gynnar en framtida håll-
bar utveckling för landsbygden, skriver Susanne
Stenbacka. Om hela Sverige ska leva blir det viktigt
att tänka förbi rådande könsmönster och låta männi-
skor komma till sin rätt oavsett kön.

Susanne Stenbacka, Institutionen för
kulturgeografi, Uppsala universitet.
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än och kvinnor framställs på olika sätt beroende
på om de förknippas med stad eller landsbygd.

Särskilt tydligt blir detta om vi studerar teve och tid-
ningar. Män på landsbygden framställs ofta som mindre
jämställda, bakåtsträvande och traditionella, medan den
stadsbetonade mannen framställs som mera världsvan,
jämställd och modern. Den urbana kvinnan framstår
vanligtvis som självständig med en moderiktig fram-
toning och fokuserad på konsumtion och utseende,
medan kvinnor på landsbygden beskrivs som flitiga,
”präktiga” och med fokus på barn och familj snarare än
utbildning och karriär. Hur kan andra perspektiv belysa
mäns och kvinnors skilda livsvillkor i stads- och lands-
bygdsmiljöer? 

Stad och land knyts ihop
Det finns åtminstone två aspekter av relationen mellan
stad och land som bör uppmärksammas i en diskussion
om jämställdhet och vardagsliv. Å ena sidan talar vi
ofta om att de olika miljöerna hänger ihop, till exempel
genom människors vardagsliv. Vi kanske bor på landet,
arbetar i staden men har fritidsaktiviteter i en förort.
Sommarhuset finns i en annan landsbygd och släkten
bor till största delen på annat håll. Det betyder att
länkarna mellan olika platser, städer och landsbygder
är täta och att platserna byggs upp bland annat av
dessa länkar – det är alltså svårt att tala om starkt
avgränsade platser eller miljöer. Å andra sidan verkar
det finnas ett behov av att använda stad och land som

M
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två motpoler – då kan de förstärka sig själva, sin image
eller identitet, samtidigt som de fjärmar sig från
varandra. 

Om vi som stadsbor antar att personer som bor på
landsbygden är inskränkta och bakåtsträvande, håller
hårt på traditioner och är rädda för att pröva nya saker
så kan vi lättare se oss själva som öppna, framåt-
blickande, toleranta och med en vilja till förändring.
Om vi som landsbygdsbor väljer att betrakta stads-
boende som oförstående, okunniga och som exploatörer
av landsbygdsmiljön kan vi bygga en identitet som
innebär större kunskap om landsbygdens förutsätt-
ningar, om sammanhang mellan människa och natur,
och om hur relationer inom bygden ”bör” vara. Önskan
om att vara på ett visst sätt gör att det blir viktigt att
definiera andra. Nackdelen är att det byggs upp för-
domar.

Teveserier förstärker fördomar
Bristen på förståelse mellan stad och landsbygd bottnar
bland annat i en övertygelse om att det finns ett sätt att
leva som är bättre än andra – till exempel att ”stadslivet
är stressigt och ohälsosamt för våra barn” eller ”på landet
är man inskränkt och har ingen förståelse för andra
kulturer”. I medierna tenderar avståndet att förstärkas.
Några aktuella teveproduktioner fokuserar ”den
annorlunda”, den ”utsatta” och den ”ojämställda”
landsbygden. Lantbruksyrket exotiseras och ses som en
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motpol mot i stort sett resten av arbetsmarknaden, en
by som förlorar arbetstillfällen får bistånd av den urbana
världen genom en teveproduktion och norrländska
mäns handfallenhet i hushållet och oförmåga vid spisen
fokuseras. Jag tänker på teveserierna ”Bonde söker
fru”, ”Allt för byn” och ”Frufritt”. Varför skapas detta
avstånd, och vilken betydelse har det vem som styr vad
som visas?

Våra perspektiv är ofta beroende av varifrån vi ser på
världen. Om de ständiga flöden som kännetecknar för-
hållandet mellan stad och land får genomslagskraft kan
det betyda att våra perspektiv blir mer öppna och för-
stående. Fritidsaktiviteter, sommarvistelser, arbete,
umgänge med släkt och vänner är exempel på aktivite-
ter som de flesta tar del i både i stan och på landet,
oavsett var vi bor. Vad betyder det för hur vi tänker om
män och kvinnor med förankring i olika miljöer? Kan
bilden av landsbygdsmannen i form av den maskulina
jägaren utan visioner när det gäller jämställdhet leva
kvar? Och finns det en motsvarighet i form av den
”förklenade, okunnige” urbana mannen eller kvinnan?
Vilket ideal har starkast ställning? 

I dag har ofta det stadsförankrade idealet högre status
– och de ”skapade” identiteter som förknippas med
landsbygden uppfattas som avvikande. På samma sätt
som forskning har visat att medierna underbygger ett
avstånd mellan etniska svenskar och individer med
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utländsk härkomst finns det också en jargong där staden
betraktas som norm och landsbygden som något av-
vikande. Men om vi lämnar de konstruerade bilderna
och talar om vardagsliv och arbetsmarknad – hur
påverkas livet av var vi bor?

Avstånden påverkar vardagslivet
Människors vardagsliv skiljer sig åt beroende på hur
man försörjer sig, vilken typ av hushåll man lever i, vad
för slags bostad man har och vilken plats man bor på.
Trots alla skillnader brukar man tala om en del gemen-
samma drag som kännetecknar svenskt vardagsliv och
svenska försörjningsstrategier, till exempel att den sociala
servicen ska tillhandahållas av staten och den offentliga
sektorn. En förändring vi kan se är att de privata alter-
nativen ökar, men det gör också blandformer som
kooperativ eller föreningsdrivna verksamheter.

Men vissa förhållanden skiljer sig åt beroende på var
man bor. Kommunikationer och avstånd har betydelse
för hur vi organiserar vardagslivet. Boendets och
arbetsplatsernas lokalisering påverkar våra liv på så sätt
att en stor del av tiden kanske ägnas åt transporter. Det
påverkar också i vilken utsträckning och var vi kan
arbeta. För att klara vardagslivet är det nödvändigt att
åtminstone en vuxen i ett hushåll med små barn har
möjlighet att ta ansvar för hämtning och lämning, mat
och annan omsorg, även om det kan skifta över tiden
vem som har ansvaret. I städer finns det större tillgång
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till kollektiva färdmedel och avstånden är kanske kortare
än om man bor på landsbygden långt utanför tät-
orterna, men å andra sidan går det åt mera tid i bilköer
och stadstrafik.

Tre strategier på en krympande arbetsmarknad
En stor del av vardagslivets problemlösning handlar
om att få förvärvsarbetet att passa ihop med familj,
hemarbete och andra intressen eller åtaganden. Arbete
är också sammankopplat med vilken typ av utbildning
vi vill och kan gå – och trots att vi har egen vilja och
unika egenskaper och intressen tenderar flickor och
pojkar och män och kvinnor ofta att välja enligt tradi-
tionella könsstyrda mönster. Det innebär att den lokala
arbetsmarknaden som redan i viss mån är begränsad
tenderar att begränsas ytterligare. Pojkar väljer inom
den traditionellt manliga utbildnings- och arbetsmark-
naden och flickor inom den traditionellt kvinnliga.
Om det inte vore så här skulle alla individer ha tillgång
till betydligt flera jobb.

När tillgången till arbete minskar finns det olika sätt
att förhålla sig till arbetsmarknaden. I ett tidigare
forskningsprojekt, ”Women leave, men remain”, ut-
kristalliserades tre olika typer av strategier: anpassning,
utmaning och tillbakadragande. Dessa strategier för-
håller sig till de könsstyrda mönstren på lite olika sätt.
Anpassning innebär att hela tiden anpassa sig till arbets-
marknadens förändrade krav men att stanna inom
den traditionellt manliga sektorn (om man är man).
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Utmaning innebär att överskrida könsgränser, att – om
man är man – omskola sig till ett yrke med kvinnlig
dominans som exempelvis sjuksköterska. Den tredje
strategin, att dra sig tillbaka, är att se sig själv som en
person som inte har möjlighet att ta del av arbets-
marknaden. Man är utanförstående; det finns inte
plats inom någon av arbetsmarknadens sektorer. 

Strategierna är alltså knutna till kön och vad vi förväntar
oss av män respektive kvinnor. Att vara man och vidare-
utbilda sig inom elektronik eller data förklaras inte
med några könsrelaterade resonemang, medan att vara
man och omskola sig till undersköterska innehåller
en hög medvetenhet om att man utmanar rådande
strukturer. 

Vi lever med praktiska omständigheter eller strukturer
som påverkar oss men är också öppna för att ändra
utstakade vägar, att fatta beslut utifrån våra unika situa-
tioner. Självbilden har betydelse, hur vi uppfattar oss
själva och hur vi framställs av andra människor. Sådana
självbilder bygger bland annat på geografisk bakgrund
och tillhörighet, men det är viktigt att ifrågasätta dem
eftersom bilder av både oss själva och andra kan bygga
på klichéer och fördomar. 

Ska hela Sverige leva?
Den här bokens titel ställer en fråga som beroende på
hur den tolkas ger svar med helt skilda utgångspunkter.
Det är svårt att tänka sig att delar av landet ska ”dö”,
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och hur definierar vi ”dö”? Är det acceptabelt att
naturmiljön ”dör” till exempel genom avverkning eller
miljöförstöring? Eller är avfolkning av vissa landsdelar
något vi borde eftersträva av ekonomiska skäl eller
åtminstone acceptera eftersom det inte kan förenas
med de ekonomiska, sociala och politiska krav som
kännetecknar välfärdssamhället? Vilka är det som ska
avgöra vilka delar som ska befolkas respektive avfolkas?
Ska den enskilda individen få bo var hon vill, eller är
det våra folkvalda politiker som ska bestämma vilka
delar av landet som ska omfattas av den mest grund-
läggande servicen som är en förutsättning för levande
samhällen? Så som välfärdssamhället är uppbyggt idag
– är det möjligt att låta hela Sverige leva? 

En del forskare menar att en realistisk utgångspunkt är
att vi är inne i en process som kommer att innebära en
naturlig avfolkning som leder till problem på det indi-
viduella planet – men som knappast går att undvika.
Tidigare studier visar att människor som flyttar till
landsbygden har en realistisk bild av vad det innebär
med hänsyn till service, kommunikationer, snöskott-
ning och elavbrott. Antalet hushåll som väljer lands-
bygdsboende, mätt i nettoinflyttning, varierar över
olika tidsperioder. Men det finns inget som talar för att
intresset för lantligt boende skulle försvinna. Och det
finns ett nyvaknat intresse för hur livsmedelsproduk-
tionen kan göras mer hållbar, och vikten av att minska
transporterna kan leda till bättre försörjningsmöjligheter
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för vissa grupper. Men stora frågor som kräver nog-
granna utredningar är hur service och välfärd ska
kunna tillhandahållas och i vilken utsträckning.

”Hela Sverige” och jämställdheten
Om hela Sverige ska leva blir det viktigt att tänka förbi
rådande könsmönster och att låta människor komma till
sin rätt oavsett kön. Det är nödvändigt inom både det
offentliga livet och det privata. Politik, föreningsliv och
arbetsmarknad är exempel på offentliga sammanhang
där vi förlorar viktig kunskap och kompetent arbetskraft
och engagemang om traditionella könsmönster ska styra.
Brist på arbetskraft är ett hinder inom vissa sektorer
samtidigt som det råder arbetslöshet. Man brukar tala
om att matchningsprocessen är avgörande, att det
finns tillgång till rätt människor. Den tillgången ökar
om vi ser till människans förmåga och undviker att
könsmärka exempelvis yrken eller positioner.

Men ska hela Sverige leva? Viktigare än att argumentera
för ja eller nej är att synliggöra de skilda livsvillkor som
människor har på olika platser och i olika regioner. I
nuläget ser vi att staten och offentliga sektorn drar sig
tillbaka av främst ekonomiska skäl. Det betyder å ena
sidan att bygder avfolkas och att livsvillkoren blir
sämre för många. Å andra sidan leder det till att nya
samarbetsformer skapas och att alternativa former för
privat och offentlig service uppkommer – genom ut-
vecklingsprojekt eller individer som utmanar samhället.
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Detta påverkar också könsmönster och jämställdhet,
men inte i någon entydig riktning. Det finns en risk
för att traditionella roller består, man bara anpassar sig
till nya omständigheter. Det ska gå snabbt och smidigt
och invanda mönster är trygga. Men – det betyder
också många gånger att människor får en möjlighet att
hitta nya roller och att man inte ”har råd” att vara
könsbunden. Som en man sa: ”Ska man bo här får
man satsa på ett jobb där man behövs. Jag är glad över
att vara undersköterska; synd att jag inte kom på det
tidigare.”

De mediala bilderna av en utsatt landsbygd med tradi-
tionella könsmönster bidrar till att öka klyftan mellan
stad och land. Det är knappast något som gynnar en
framtida hållbar utveckling. Ett alternativ är att granska
på vilket sätt stads- respektive landsbygdsmiljöer kan
vara begränsande för såväl kvinnor som män. Vi måste
uppmärksamma både skillnader och likheter.

Susanne Stenbacka arbetar som universitetslektor och
forskare vid Institutionen för kulturgeografi på Uppsala
universitet. Hon forskar inom området lokal och regional
utveckling och relationer mellan stad och land. Hennes
forskning tar upp bland annat lokal utveckling från ett
genusperspektiv samt arbetsmarknad, välfärd och genus-
relationer. Hon medverkar i ett Formasprojekt om hur
internationella migrationsflöden påverkar den svenska
landsbygden. 
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Singel i stan, ensam på landet
– om kärlek i glesbygd

Om vi ska ta frågan på allvar inte bara hela
Sverige ska leva utan också hela Sverige ska leva
så måste vi också börja ta frågor om kärlek och sex-
ualitet på allvar. Är glesbygdsproblemet rentav ett
kärleksproblem? Det finns inga singlar i glesbygden.
Där är man rätt och slätt ensam om man inte har
lyckats hitta en partner, skriver Lissa Nordin.

Lissa Nordin, Centrum för genusstudier,
Stockholms universitet.
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i har de flesta av oss för vana att dela in tillvaron
i sådant vi uppfattar som allmänt delat och det

som vi anser enbart berör oss personligen. Till det
allmänna räknas till exempel politik, arbete och eko-
nomi och annat som vi ser som ett samhälles gemen-
samma angelägenheter. Till det privata förpassas bland
annat romantisk kärlek, familjeliv och sexualitet. Hit
hör frågor som vem eller vilka vi älskar eller inte älskar,
hur vi älskar och varför vi älskar, sådant vi vanligtvis
anser tillhöra en separat och intim del av livet. 

Det här är en inställning som historiskt sett är ganska
ny. Kärleken och sexualiteten har i vår tid alltmer
kommit att betraktas som en alldeles egen sfär som är
avskild från det övriga sociala livet och därmed inte
heller värd seriösa vetenskapliga undersökningar. I
varje fall inte undersökningar som man behöver ta på
särskilt stort allvar eftersom det till synes handlar om
en avgränsad och privat del av tillvaron. Men hur
skulle det te sig om vi verkligen försökte att ta frågor
om kärlek och sexualitet på allvar? Om vi kunde tänka
oss att ”det personliga är också det politiska”? Så löd
ett slagord som först formulerades av den feministiska
rörelsen under 1960-talet men vars betydelse jag
menar är lika giltig idag. Det beskriver nämligen den
viktiga insikten om att även det som vi tycker tillhör
det mest privata av vår existens ingår i och organiseras
av större sociala relationer och förhållanden och dess-
utom har betydelse för hur vi uppfattas och värderas
som människor. 

V
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Det här kan också ha betydelse för hur vi uppfattar
och värderar olika slags platser, och får konsekvenser
för vilket slags liv som anses vara möjligt att leva var i
vårt land, till exempel i staden jämfört med på lands-
bygden eller i glesbygden. Därför är det också viktigt
för frågan om hela Sverige ska leva. Det är om just
platsens betydelse som fortsättningen här kommer att
handla. Den grundar sig på en undersökning som
jag har gjort i norra Sverige, på små orter i det glest
befolkade Västerbottens inland bland människor och
i synnerhet vissa män som bor där – medelålders män
som levde ensamma och som längtade efter en kvinna
att dela sina liv med, men som uppfattade att de platser
de levde på begränsade deras möjligheter att träffa
någon.

Lättare träffa partner i stan
Att platser rent konkret innebär olika slags livsvillkor
för olika människor är väl knappast någon nyhet.
Platser upplevs alltid olika av olika personer, får olika
betydelser och ges olika tolkningar beroende av faktorer
som kön, ålder, klass, funktionshinder och etnicitet.
Till den mångfald av innebörder och villkor som en
plats kan ha vill jag även lägga faktorer som sexualitet
och kärlek. En tvingande omständighet i de allra flesta
människors liv är nämligen att känslomässig och sexuell
tillfredsställelse helst ska uppnås inom ramen för ett
(heterosexuellt) parförhållande som ska vara baserat
på romantisk kärlek. Att vid ett visst tillfälle i livet leva
i tvåsamhet och att ha bildat familj är det slags liv som
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betraktas som det normala och lyckade. För många
utgör det till och med själva meningen med livet. Det
kan därför innebära konsekvenser att i en viss ålder
inte ha lyckats uppnå detta. 

De män jag träffade pratade ofta om sin längtan efter
kärlek, närhet och intimitet. De klagade också på att
de inte räknades på samma sätt som de som var gifta
och hade familj. Det sociala livet i inlandet, förklarade
de för mig, kretsade kring par och familjer och om
man då inte hade någon partner så hamnade man vid
sidan av. Problemet var bara att det var så svårt att träffa
kvinnor på de platser där de levde, om så än bara för
en natt. Annat var det i städerna. Så här berättade en
man som flyttat från en by i Västerbottens inland till
en stad vid kusten i samma län: 
”Om jag skulle räkna ut hur många gånger jag har sex
per år, vet jag inte med hur många hundra procent det
har ökat efter jag flyttat hit till stan. För här skulle det
teoretiskt kunna bli varje lördagskväll om man inte hade
någon urskiljningsförmåga. Men där uppe, där är man
för det första alltid försiktig, man skulle aldrig göra vad
som helst med vem som helst, eftersom man vet allt om
dom … och man vill inte att det ska komma ut nåt
rykte. Om jag träffar en tjej här, kan det i princip bli så
att man vaknar upp nästa morgon med henne … och
vad var det du hette nu? Så skulle det kunna bli här.”

Den här mannen och många andra män som jag
träffade delade övertygelsen om att livet i staden
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rymde fler sexuella möjligheter än livet på landsbygden.
Där var det svårt att överhuvudtaget kunna träffa
någon menade de, dels för att det till skillnad från
staden fanns för få kvinnor, dels för att de kvinnor
som fanns på hemorten var alltför välbekanta och
därför inte intressanta och åtråvärda. Eftersom ”alla
kände alla” kunde ett förhållande dessutom riskera att
resultera i skvaller och ryktesspridning. Det kärleksliv
som männen längtade efter var därför svårt att uppnå
på hemorterna i Västerbottens inland. 

Ensam på landet, singel i stan
De ensamstående män jag mötte hade alltså idéer om
vilket liv som är möjligt att leva på olika platser, och
uppfattade att de platser de bodde på innebar be-
gränsningar för utsikten att träffa en kvinna. Det som
männen framförallt uppfattade som kringskuret hade
egentligen inte att göra med att det skulle vara så stor
brist på kvinnor (vilket är en vanlig men inte sann
föreställning om norra Sverige) som det rätta sättet att
inleda kärleksförhållanden. Man ska kunna välja mellan
en mängd möjliga partner som det då helst ska säga
klick med och kännas rätt med, inte bara nöja sig med
det som finns eller blir över, i synnerhet om man
redan känner varandra väl. Även om det nog snarare
är ett ideal än verklighet är det en princip som kan
skapa problem för människor som lever på platser som
uppfattas som små och perifera, av dem själva och
andra. 
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Platsen hade också betydelse för vilka de som ensam-
stående medelålders män kunde vara. Det stod givetvis
i relation till vad som på hemorten uppfattades som det
riktiga och rätta livet att leva – att vara gift och att ha
familj. Detta stod i sin tur i förhållande till ett helt
annat och nyare, men lika normerande heterosexuellt
ideal, nämligen att vara singel. Singel är ett relativt
nytt begrepp i Sverige och i första hand förknippat
med urban miljö inom ett visst åldersspann. Alldeles
bortsett från hur personen själv upplever sin tillvaro
ligger det inget negativt i begreppet, snarare tvärtom.
Det signalerar att man eller kvinna lever livets glada
dagar, alldeles oavsett om nu verkligheten är en aning
gråare och mindre utsvävande än idealet. Vad vore väl
stadens nattklubbar, barer, krogar och pubar utan en
skara svärmande singlar? En bidragande faktor är
givetvis att den största andelen ensamhushåll (som
internationellt sett är många i Sverige) finns i de större
städerna snarare än i små samhällen och byar på lands-
bygden. 

De män jag träffade är inga singlar i den här bemärk-
elsen och de lever inga singelliv. Det finns inga singlar i
glesbygden eftersom det inte finns något liv att vara
singel i. Det finns inga direkta arenor för en sådan till-
varo. Livet på de små orterna i inlandet framstår där-
för så mycket tydligare som ett tvåsamhetens tvingande
bygge när förutsättningarna för en etablerad om än
motstridig urban livsstil som singelliv i stort sett saknas.
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Männen jag träffade hade misslyckats med att leva
upp till någon av dessa modeller. De var vare sig gifta
eller singlar utan enkelt, handfast och oglamoröst en-
samma eller ”själv”, och vissa av dem hotande nära att
bli till en ”gammpojke”, det vill säga den Norrlands-
specifika stereotypen av en medelålders eller äldre man
som aldrig gift sig eller bildat familj.

Glesbygdsproblemet som ett kärleksproblem
Vad var det nu jag ville säga med det här kapitlet? Jo,
jag skulle vilja påstå att kärlek och sexualitet bör ses
som en del av de organiserande principerna bakom
uppdelningen mellan stad och land, mellan centrum
och periferi. Det är alltså långt ifrån bara en personlig
och för samhället i stort rätt ointressant angelägenhet.
Kärlek och sexualitet är också viktiga för tankar om
vad som ska räknas som det rätta och riktiga livet. De
ligger bakom uppfattningar om vilket liv som anses
vara möjligt att leva på vilka platser, och har också att
göra med hur vi värderar och kategoriserar inte bara
platser utan även människor. Dessa principer är viktiga
och synnerligen styrande för människor och för sam-
hället i stort, men tas sällan upp på dagordningen. 

Frågor och antaganden om kärlek och sexualitet lurar
till exempel ofta i bakgrunden i nationalekonomiska
beräkningar och befolkningsundersökningar, men är
sällan uttalade. Låt mig ta ett exempel. En vanlig
diskussion kring många av våra glesbygder, i synnerhet
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Norrlands inland, är problemet med avfolkning och
en alltmer åldrande befolkning. Vad till exempel
Västerbottens inland behöver är fler familjer som kan
bidra med skatteinkomster. Tittar man lite närmare på
några av diskussionerna upptäcker man att vad som
ofta formuleras som hindret för detta är den tänkta
bristen på kvinnor. 

Lösningen handlar därför ofta om att förmå fler kvinnor
att stanna kvar eller kanske flytta tillbaka, och då helst
gifta sig med lokala män och få barn. Vad man då
ignorerar är att drivkrafterna involverade i kärlek, åtrå
och sexualitet är långt mera komplicerade och styrs av
helt andra lagar och ideal än de rent ekonomiska.
”Problemet” ur männens perspektiv handlade nämligen
inte i så hög grad om bristen på kvinnor som om
bristen på de ”rätta” kvinnorna och inte minst det
”rätta” sättet att träffa dem på, för att de på så vis själva
skulle kunna bli ”rätt” slags män som lever ”rätt” slags
liv. Om vi ska ta frågan på verkligt allvar inte bara om
hela Sverige ska leva utan också hur hela Sverige ska
leva så måste vi också börja ta frågor om kärlek och
sexualitet på allvar. 

Lissa Nordin är doktor i socialantropologi och verksam
vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet.
Kapitlet grundar sig på hennes avhandling: Man ska ju
vara två. Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd
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(Natur och Kultur 2007). Hon bedriver för närvarande
ett forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling som
finansieras av Forskningsrådet Formas.
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Fritidsboende – slumrande resurs
för landsbygdskommuner

Sverige har mer än en halv miljon fritidshus. Det betyder
att troligen mer än en miljon människor vistas på
landsbygden utan att det avspeglas i den offentliga
statistiken. Idag används dessa hus mycket mer än
tidigare – vissa fritidshusägare är till och med mer
”hemma” där än på den plats där de är mantalsskrivna.
Vilka konsekvenser får det att Sverige använder ett
föråldrat sätt att räkna sin befolkning?

Dieter K. Müller, Institutionen för kultur-
geografi, Umeå universitet.
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ka hela Sverige leva? En markant befolknings-
minskning i flertalet av landets kommuner under

de senaste decennierna kan lätt bidra till att skapa
intrycket att landsbygden överges till förmån för stora
och medelstora städer som lockar med arbetsplatser
och utbildning, men också med ett urbant och som
vissa tycker modernt liv. Endast den stadsnära lands-
bygden klarar konkurrensen om medborgare, främst
troligen på grund av skyhöga bostadspriser i mer
centrumnära lägen. 1970-talets ”gröna våg” verkar
inte upprepa sig idag; den når i alla fall inte kommu-
nerna långt bort från Stockholm, Göteborg och
Malmö. Det hjälper inte heller med enstaka inflyttade
holländare och tyskar som porträtteras i norrländska
tidningar som udda inslag i de åldrande landsbygds-
samhällena, som ett sista halmstrå för allt mer för-
tvivlade kommunalråd som till och med investerar
pengar för att bli synliga på utvandrarmässor i Central-
europa.

Denna bild av landsbygden är inte unikt svensk utan
finns också i andra länder, inte minst i Nordeuropa. I
Finland har landsbygdsbefolkningen mellan 1980 och
2000 minskat med 39 procent. Men i motsats till
Sverige har man haft tillgång till statistik som ger
möjlighet att skissa på en ljusare bild av utvecklingen.
Det visade sig att antalet personer som använder ett
fritidsboende på landsbygden samtidigt hade ökat
med 79 procent. Med andra ord har människor inte

S
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tappat intresset för landsbygden utan tvärtom uppen-
barligen hållit kontakten och blivit flitiga användare
av fritidshus och andra tillfälliga boenden på landet.
Liknande statistik finns inte i Sverige. 

Boendeplikt löser inga problem
Den senaste mer omfattande undersökningen av
användningen av fritidsboende i Sverige genomfördes
1976. Sedan dess har fritidshus huvudsakligen disku-
terats som problem och bland annat anklagats för att
vara en orsak till landsbygdens avfolkning. Stigande
fastighetspriser i synnerhet i attraktiva områden har
skyllts på fritidshusägares efterfrågan. Glesbygdsverket
varnar till och med för en pågående undanträngning
och kräver boendeplikt i vissa särskilt utsatta områden,
inte minst i Stockholms skärgård. Men forskning vid
kulturgeografiska institutionen på Umeå universitet
visar att människor som flyttar från dessa områden har
andra motiv. De bildar familj, byter jobb eller skaffar
sig en utbildning och känner sig därför inte särskilt
undanträngda. De lämnar landsbygden helt enkelt för
vad de sannolikt anser vara ett bättre liv. Den här för-
ändringen ses inte med blida ögon av de kvarvarande
som snabbt identifierar fritidshusägare som skyldiga
till utvecklingen. 

En boendeplikt för alla fastighetsägare lär dock knappast
förändra utflyttningen från glesbygden. Istället skulle
den försvåra för glesbygdsbor att utöva en av sina
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grundläggande rättigheter nämligen att bo var de vill,
eftersom boendeplikt skulle innebära ett sammanbrott
av landsbygdens fastighetsmarknad. Att bekämpa och
försvåra fritidsboende kommer inte att lösa lands-
bygdens problem som snarare ligger i lokala arbets-
marknaders struktur och ett krympande serviceutbud.
Om jobben på landsbygden ger så lite inkomst att
människor inte klarar att konkurrera på fastighets-
marknaden med människor som bara vill ha ett ytter-
ligare boende är detta ett betydligt större problem som
man inte löser genom att förbjuda fritidsboende.

Fyra förklaringar till förnyat intresse
Fritidshusens annars relativt undanskymda tillvaro i
den offentliga debatten förvånar med hänsyn till deras
position i svensk kultur och svenskt vardagsliv. Nästan
hälften av alla svenskar anger att de har tillgång till ett
fritidshus, och mer lokala undersökningar har visat att
stugor används ungefär sextio nätter per år. Intresset
för fritidsboende har ökat inte minst sedan tidigt
1990-tal, och priserna har stigit på fritidshus i attraktiva
områden. De skiljer sig idag inte särskilt mycket från
de belopp som betalas för hus som är avsedda för
permanentboende. Liknande uppgifter rapporteras
från andra delar av världen. 

Det förnyade intresset förklaras i forskningen genom
fyra omfattande förändringar som präglar dagens sam-
hälle. Ett ökande antal äldre hushåll förfogar över tid,
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hälsa och ekonomiska resurser för att tillbringa tid i
sina fritidshus. Övergången till ett tjänstesamhälle
betyder att närhet till befolkningskoncentrationer är
en viktig lokaliseringsfaktor. Det förändrade arbetslivet
som denna övergång också har inneburit, gör det dock
också möjligt för allt fler människor att utföra arbete
utanför en fast arbetsplats, att helt enkelt ta med arbetet
till fritidshuset. Mobiltelefoni och Internet bryter dess-
utom den isolering som livet på landet tidigare event-
uellt har inneburit. Vissa forskare hävdar också att glo-
baliseringen har betytt att människor i högre grad än
förr längtar efter det lokala, förtrogna och kontroller-
bara som utgör en välkommen kontrast till ett inter-
nationellt, snabbt föränderligt och högt specialiserat
arbetsliv. 

Detta har lett till att man internationellt frågar sig om
inte fritidshuset borde räknas som människors ”per-
manentboende”. I många fall har fritidshuset ärvts av
tidigare generationer, och även idag förvärvas fritids-
hus med målsättningen att hålla samman familjen.
Fritidshuset är i allt större utsträckning en plats som
man återvänder till under hela livet, medan det som
kallas permanentboende byts i genomsnitt tio gånger
under livet. Egentligen är fritidshuset kanske den fastig-
het som finns i människors hjärtan. Bland åldrande
befolkningar i västvärlden är det många hushåll som
planerar att tillbringa tiden som pensionär i fritidshuset. 
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Ger inga skatteintäkter
Ett problem som uppstår i sammanhanget är att dessa
hushåll knappast kommer att mantalsskriva sig i sina
fritidshus. Istället har de kvar två boenden som de
besöker helt efter sina egna spontana behov och önske-
mål. Det gäller inte bara pensionärer utan i allt högre
grad också många andra hushåll som inte är knutna
till en konkret arbetsplats. Deras skattepengar lär dock
inte märkas i landsbygdskommunen utan kommer att
stanna i de urbana områdena. Inte heller de nationella
utjämningssystemen ger någon ersättning för fritids-
boende även om de tillbringar större delen av året i
kommunen. Ett sådant skattesystem speglar inte verk-
ligheten och det mobila samhälle som har vuxit fram
under de senaste decennierna. 

Skatteintäkten beror inte minst på antalet invånare.
Landsbygdskommuner tvingas därför att jaga efter
nya invånare eftersom det är enda sättet att höja skatte-
underlaget. Annars är det lätt att beräkna när det sjunk-
ande befolkningsantalet gör det nödvändigt att lägga
ned bibliotek, simhall och diverse andra samhälls-
inrättningar. 

Sveriges landsbygd lever i mycket högre grad än statistiken visar. Den spelar
en viktig roll i många människors liv, och nästan hälften av alla svenskar
säger att de har tillgång till ett fritidshus. Men en fritidsboende ger inga
skatteintäkter till kommunen där fritidshuset ligger, något som artikel-
författaren vill ändra på. 
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Ett problem i sammanhanget är att befolkningen räknas
i princip på samma sätt som när den svenska folk-
räkningen infördes på 1700-talet. Världen sedan dess
har förändrats men det verkar ha gått förbi obemärkt,
åtminstone när det gäller sättet att räkna befolkning.
Den stora förändringen är givetvis att människor är
mobila och har möjlighet att bo på olika platser. De
har möjlighet att dela sin tid mellan stad och lands-
bygd och de kan känna sig lika hemma i båda. Ändå
tvingas de välja. De tvingas inte bara välja var de ska
skriva sig; de tvingas därmed också välja var deras skatte-
pengar ska hamna. Samtidigt tas de ifrån rätten och
möjligheten att påverka samhällsutvecklingen i den
kommun där huset finns som ger dem identitet och
mening med livet. 

Dagens sätt att räkna befolkning är inte det enda
möjliga, utan det skulle givetvis vara möjligt att tillåta
mantalsskrivning samtidigt på de olika platser där
människorna väljer att tillbringa sin tid. Vad är
meningen med folkräkningen om den inte förmår att
återspegla var människor befinner sig i verkligheten?
Den riskerar då att reduceras till en delvis godtycklig
nyckel att fördela pengar.

Fritidshusdemokrati i Finland
Det upphör inte att förvåna hur lite kunskap kommun-
företrädare har om fritidsboendet i sina kommuner.
Inte ens antalet fritidshus är i många fall känt. Det
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reser onekligen frågan hur man i den kommunala plan-
eringen tillgodoser fritidshusägarnas behov när det
gäller till exempel vatten och avlopp. Man kan undra
hur många underdimensionerade reningsverk det
finns i landet eller hur mycket orenat vatten som
direkt hamnar i vattendrag, sjöar och hav. 

Värre är dock att fritidshusägare trots sina delvis starka
band i stort sett är uteslutna från beslutsfattande i fritids-
huskommunen, trots att de med sin konsumtion
bidrar till den lokala sysselsättningen. Statistiken visar
att fritidsboende svarar för åtminstone 10 procent av
alla turistiska utgifter i Sverige, något som inte hindrade
tjänstemän på det tidigare miljö- och samhällsbyggnads-
departement att hävda att fritidsboende inte bidrar till
regional utveckling. I Finland har vissa insett denna
situation och pratar därför om fritidshusdemokrati.
Det innebär att även fritidshusägare bör få systema-
tiskt tillträde till den demokratiska beslutsprocessen.
Och varför kan man inte vara medborgare i två kom-
muner? Redan idag kan man ju vara medborgare i två
stater.

Tickande ekonomisk bomb
Övergången till en fastighetsavgift (istället för fastighets-
skatt) kommer för första gången att ge landsbygds-
kommuner en direkt intäkt som är kopplad till fritids-
husägarna. Den stora delen av skattepengarna stannar
dock kvar där människor är mantalsskrivna, vilket
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inte nödvändigtvis är där de befinner sig och där de
konsumerar offentlig service och infrastruktur.
Sociallagstiftningen innebär dessutom ytterligare en
tickande ekonomisk bomb för landsbygdskommunerna.
De är skyldiga att ge service till alla personer som
befinner sig i kommunen oberoende om de är mantals-
skrivna eller inte. Det betyder att Norrtälje kommun
framöver kanske måste betala och tillhandahålla hem-
tjänst för Stockholms pensionärer medan storstaden
behåller den ersättning som utgår för deras ”invånare”.
Beräkningar visar att antalet invånare i Norrtälje ökar
med cirka 20 procent om man tar hänsyn till den tid
som fritidshusägare tillbringar i sina stugor. 

Människor kan vara hemma på flera platser och
detta innebär att landsbygden delar en befolkning med
städerna. Det som landsbygden kan konkurrera med
är trevliga boendemiljöer som dock inte räcker för att
kompensera för en svag arbetsmarknad. Att locka
fritidsboende till kommunen bidrar visserligen till den
lokala konsumtionen, men det är bara en svag tröst för
de kommunala hushållen som går miste om viktiga
transfereringar. 

Spelar viktig roll i människors liv
På så vis måste landsbygdskommuner framstå som
förlorare i ett fördelningsspel som bygger på ett föråldrat
sätt att räkna befolkning. Att detta får fortgå i ett mobilt
samhälle måste helt enkelt ses som ett administrativt
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misslyckande som föga speglar människors attityder
gentemot landsbygden utan snarare en förlegad uppfatt-
ning om boende och rörlighet. 

Sveriges landsbygd lever därför i mycket högre grad än
statistiken redovisar – den är efterlängtad och spelar
en viktig roll i många människors liv. En allt för tidig
dödsprognos beror på dåliga kunskaper om människors
rörlighet och på bristande instrument för att hantera
”patienten”.

Dieter K. Müller är professor i kulturgeografi vid Umeå
universitet. Han forskar om turism och regional utveckling,
men har också arbetat mycket med fritidsboende i
Sverige. Han har lett Formasprojektet ”Kampen om
attraktiva landskap: fritidshusägande, befolkningsför-
ändring och landsbygdens fastighetsmarknad”. 
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Stadsnära landsbygd – när många
gör anspråk på marken

I storstadsregionerna blir det konkurrens om den
stadsnära landsbygden. Här ska högmodernt jord-
bruk samsas med stadsbons dröm om livet på landet.
Hästanläggningar och golfbanor expanderar över ett
ofta artrikt äldre bondelandskap. Forskningen kan ta
fram metoder för att lösa en del av konflikterna, men
det behövs också innovativt tänkande, skriver Eivor
Bucht. Ofta går det att hitta lösningar för en mångsidig
användning av landsbygden, och att förhandla om
landskapets resurser i landskapskonventionens anda.

Eivor Bucht, Avdelningen för landskapsarkitektur,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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å julen samlas miljoner svenskar kring vår moderna
lägereld – teven. Hemmen pyntas med stjärnor,

halmbockar och julgranar. Bordet dignar av skinkor,
korvar och syltor, även i hypermoderna hem i städerna.
Julen är en färd till det förmoderna samhället. Den
är också en bra sinnebild för stadsmänniskans drömmar
om landsbygden, som en antites till staden, med
gemenskap i den lilla världen: naturligt liv, ingen
stress, sund mat och naturlig skönhet. Men julhelgen
innehåller också motsatser till denna förmoderna dröm.
Allt fler använder Internet och sms-meddelanden
för att skicka julkort och nyårshälsningar. Gesten är
densamma som förr, men mediet tillhör det nya sam-
hället. 

Hästar och golf nya landsbygdsnäringar
Vid sidan om drömmen om den pastorala landsbygden
såg 1900-talets sista decennier andra idéer utvecklas
för landsbygden. Vi talar om helt nya areella näringar
där man inte ägnar sig åt att producera mat eller fibrer.
Hästsektorn är en sådan näring som idag räknas som
jordbrukets femte största inkomstkälla och omsätter
18 miljarder. Vi har numera 300 000 hästar i vårt
land, jämfört med 70 000 på 1970-talet. En mycket
stor del av dem används för sport och fritid; var
tredje svensk lär ha kontakt med denna nya häst-
näring. Den här mängden hästar behöver omkring
100 000 hektar marker för utomhusbete. Dessutom
går det åt ungefär 200 000 hektar odlad mark för att

P
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producera det hö som hästarna behöver. Idag importeras
mycket av detta grovfoder.

Golf är en annan stor och ny landsbygdsnäring.
Landets golfklubbar har omkring 600 000 medlemmar.
Golfbanorna kräver stora arealer och upptar idag 30 000
hektar eller lika stor areal som all betesmark norr om
Dalälven.

Men lantbrukets största inkomstkällor i Sverige är
fortfarande traditionella – att producera mat och fibrer.
För att kunna hävda sig i konkurrensen har de areella
näringarna sedan 1950-talet genomgått en modern-
isering som har få motstycken utomlands. Människo-
händer har ersatts av maskiner. Det ”svenska” familje-
jordbruket som omfattade mer än 400 000 hushåll
efter andra världskriget har nästan försvunnit.
Istället har vi fått få men stora jordbruksföretag som
producerar vår mat. Däremot växer skaran av mån-
skensbönder, människor som bor på landet men har
sitt levebröd i staden. 

Många anspråk på stadsnära landsbygd
Stadsnära landsbygd definieras ofta som den lands-
bygd som ligger inom dagspendlingsavstånd. Enligt
Glesbygdsverket är det bara Norrlands inland och en
liten del av Småland som inte ligger inom pendlings-
avstånd från en tätort med minst 3 000 invånare. 
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Golf och hästar är två nya areella näringar som utvecklas nära större
städer och i attraktiva fritidsområden, särskilt i Syd- och Mellansverige.



Men det är framförallt nära större städer och i attraktiva
fritidsområden i Syd- och Mellansverige som vi upp-
lever konkurrens om marken mellan stadsbor och
lantbrukare. Av de 499 golfbanor som ingick i Svenska
Golfförbundet 2007 ligger nästan en tredjedel i
Stockholm, Göteborg och Skåne. Det finns betydligt
fler golfbanor i Skåne än i den stora del av landet som
ligger norr om Dalarna. Hästnäringen är också kon-
centrerad till Syd- och Mellansverige.

Det är inom i stort sett samma områden som vi har
våra största och mest produktiva lantbruksföretag.
Under en tid med överproduktion av livsmedel i världen
har en del av åkerarealen lagts i träda. År 2007 för-
ändrades bilden radikalt med ökad efterfrågan på
spannmål och kraftigt ökade priser. Om tendensen
håller i sig kommer det att betyda ytterligare expansion
av de högproduktiva företagen. Kanske kommer också
omvandlingstrycket på andra jordbruksmarker att öka. 

Konflikter om mark och biodiversitet
Det finns olika former av konflikter att ta hänsyn till.
De mest påtagliga handlar om konkurrens om samma
mark. I åkerbygderna i Sydvästskåne är det stor brist
på ridstigar. Fritidsridande, mest flickor, får konkurrera
med bilar på asfaltvägar. Jordbruksföretagen är inte
sällan ovilliga att sälja ifrån mark till ridstigar. De är
rädda att mista produktiva kvadratmetrar åkermark,
och befarar att ridningen ska medföra problem på
åkrarna med nedskräpning som kan skada dyrbara
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maskiner och redskap. Sådana konflikter skulle kunna
lösas om kommunerna planerade för ridstigar lika
medvetet som de numera planerar för gång- och
cykelvägar på landsbygden mellan tätorter. 

I andra fall konkurrerar bevarandeintressen med exploa-
teringsintressen. Natursköna områden är attraktiva för
exempelvis golfanläggningar. Samma områden har
ofta rik biologisk mångfald och är kulturhistoriskt
värdefulla. Därmed är de nästan alltid intressanta för
rörligt friluftsliv. De biologiska konflikterna är tydliga:
ju äldre jordbruksmark, desto större värden ifråga om
biologisk mångfald. Alla förändringar, utom möjligen
nytillskott av våtmarker, anses problematiska eftersom
de påverkar biodiversiteten negativt. Det moderna
jordbruket är därför starkt kritiserat, liksom de nya
areella näringarna: golf och hästnäring. 

Att golfbanor förändrar landskapet visuellt får vi
acceptera, men vi kan ställa höga krav på utsläpp av
kväve, fosfor och föroreningar. Floran på fairways och
greener är fattig, men det har visat sig att kvarlämnade
naturmarksrester ofta innehåller förvånansvärt många
hotade arter av både växter och djur. Med en medveten
planering kan golfbanan faktiskt också aktivt bidra till
naturvården. Hästar är bra därför att de betar marker,
men de anses inte lika bra som kor. Hästbete ger till
viss del en annan markflora och det får man nog
acceptera. Men om vi själva odlar det hö eller det
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grovfoder som behövs i vårt land istället för att im-
portera det och låter hästarna beta utomhus så ger den
nya hästnäringen mycket intressanta förutsättningar att
behålla det stadsnära landskapet öppet.

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att
förbättra skydd, förvaltning och planering av alla
typer av landskap som människor möter i sin vardag
och på sin fritid, men också att stärka allmänhetens
och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Med
landskapskonventionen i ryggen borde samhället
kunna ställa krav på att även de mest rationella jord-
bruksföretagen ska vara öppna för att förhandla om
större hänsyn till artrikedom i landskapet. Men
Sverige har ännu inte ratificerat konventionen, i motsats
till 31 andra europeiska stater bland annat alla övriga
nordiska länder. Det försvårar arbetet med att utveckla
nya lösningar för förvaltningen av det stadsnära land-
skapet. 

Dynamisk syn på kulturarv – men bara i staden
Både det moderna jordbruket och de nya areella när-
ingarna upplevs som starka hot mot kulturhistoriska
intressen. Inom arkitektur och stadsplanering har man
sedan länge arbetat med ett dynamiskt förhållnings-
sätt till kulturarvet. Intressanta nyare exempel är åter-
användningen av industribyggnader eller hela in-
dustrikomplex, där större eller mindre element från
äldre verksamheter fogas in i nya användningsmönster.
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Också ny stadsbebyggelse från kritiserade perioder
som miljonprogrammet ses som värdefulla bidrag i vår
kulturhistoria. Det är också i denna anda som land-
skapskonventionen är tänkt att fungera. När det gäller
landsbygdens landskap och bebyggelse är förhållnings-
sättet mer statiskt. Det finns kulturforskare som har
fört fram tankar om att som ett kulturhistoriskt viktigt
bidrag bevara det moderna jordbrukslandskapet som
formats efter andra världskriget kring städer som
Malmö och Lund, men de har knappast mött någon
förståelse i bevarandekretsar.

Den statiska synen på vad som är värdefullt kultur-
landskap kan förklara att det saknas modeller och före-
bilder för bebyggelse på landsbygden. Under början av
förra seklet propagerade bland annat Elin Wägner i
samarbete med unga arkitekter för en ny och mer
ändamålsenlig bebyggelse på landet. Det var ett led i
moderniseringen av landsbygden. Dagens modeller
hämtas nästan uteslutande från stadsmiljöer, antingen
det gäller samlad bebyggelse i små villaområden eller
enstaka hus. Alternativet är ny bebyggelse som kopierar
den äldre lantliga bebyggelsen. Är det dags för en ny
Elin Wägner-kampanj för det tjugoförsta århundradets
landsbygdsbebyggelse?

Stank, smitta och spyflugor
En helt annan källa till besvärliga konflikter har att
göra med medicinska risker och upplevelser av obehag
från jordbruksverksamhet. Problem med allergier är

162



välkända och har lett till relativt hårda bestämmelser
för skyddsavstånd mellan bostäder och djurverksamhet.
Boverkets krav på 500 meters avstånd har ifrågasatts
av bland annat länsstyrelsen i Skåne, eftersom det
innebär stora svårigheter att hitta lämplig mark för
hästanläggningar. Det vetenskapliga underlaget för
skyddsavstånden ifrågasätts också. 

För jordbrukets del är det risk för smittspridning från
nötkreatur, grisar och höns som i praktiken gör det
svårt att kombinera besök och boende på lantgård
med produktionen. Spridning av salmonella till betes-
djur i stadsnära områden är ytterligare ett exempel på
konflikter mellan urbana och jordbruksintressen.
Många stadsmänniskor upplever det också som mycket
obehagligt med olika slags odörer från större djurföretag,
särskilt grisar, men också från sådant som spridning av
flytgödsel och förekomst av spyflugor där det finns
betande djur. Spridning av bekämpningsmedel på
åkrar är inte problemfritt för närboende som kanske
odlar till exempel tomater som är mycket känsliga
även för små mängder av luftburna partiklar av vissa
bekämpningsmedel. 

Det pågår en hel del forskning som syftar till att
minska dessa problem, till glädje för både stadsbor och
djurskötare. Lukterna kan minskas avsevärt genom
bland annat tekniska ventilationslösningar i djurstallar
och användning av mer halm som liggunderlag.
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Orgelpipor utan orgelbyggare
Ändå är det i praktiken de känslorelaterade konflikt-
erna som skapar de största rubrikerna. Sedan antiken
har författare, poeter och andra konstnärer hyllat de
pastorala landskapen. Den gamla landsbygden har
varit och är fortfarande vårt ideal. Svenskarna har inte
varit urbaniserade längre än ett halvt sekel. Våra stora
nutida vuxenförfattare som Kerstin Ekman, Torgny
Lindgren, Sara Lidman men också stockholmaren
”Slas” Stig Claesson både skildrar och hyllar sin barn-
doms landsbygder. Lägg därtill Astrid Lindgren och
den enormt stora betydelse hennes förhärligande av
det tidiga 1900-talets landsbygd har haft, först genom
hennes böcker, senare genom filmatiseringar och teve-
produktioner. 

Eftersom anspråken på den stadsnära landsbygden
sannolikt inte kommer att minska utan istället öka,
blir det alltmer angeläget att hitta konstruktiva lös-
ningar på de konflikter som finns. Vår sektoriserade
planering bidrar till att bygga murar som hindrar
helhetslösningar. Lantbruket ”planeras” av den enskilda
jordbruksföretagaren med de krav som EU ställer.
Golfbanan planeras av en golfklubb med dess egna
experter, där kommunen som har ett helhetsansvar
för markanvändningen i praktiken har lite att säga
till om. Andra experter bestämmer vilka områden
som är värdefulla kulturhistoriskt eller för naturvården.
För bebyggelseplaneringen svarar experter som ut-
bildats för planering och gestaltning i urban miljö.
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En stor del av den lagstiftning och andra styrmedel
som påverkar markanvändningen på landsbygden är
på samma sätt sektoriserad. Bildligt talat har vi ett
antal orgelpipor, var och en med ofta en vacker ton,
men vi saknar en orgelbyggare som kan skapa en
välljudande orgel.

Det här är frågor som står i fokus för landskapskon-
ventionen som kräver ”ett nära samarbete mellan
myndigheter, organisationer, företag och enskilda för
att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras
på ett hållbart sätt” (citat från Riksantikvarieämbetets
webbplats www.raa.se). Problemen har uppmärk-
sammats och det finns ett antal intressanta försök med
alternativa former för landsbygdsplanering, exempelvis
där högskolor arbetar som ”observatorier” eller
samordnare mellan olika intressen och intressenter. 

Komplex och dynamisk arena
En viktig förutsättning för att man i forskning och
praktik ska kunna utveckla hållbara lösningar för den
stadsnära landsbygden är att lyfta fram den som en
lika komplex och lika dynamisk arena som staden.
Den är som julhelgen en kombination av gammalt
och nytt. Landsbygden är idag som helhet ingen
pastoral idyll, men den innehåller delar som är pasto-
rala. Mycket av den stadsnära landsbygden präglas
istället av nya sätt att producera mat och fibrer, av
nya sätt att bo urbant på landet och av nya upp-
levelsevärden. 
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Julhelgen har lyckats behålla mycket av sin identitet
kanske för att den lyckats förena gammalt och nytt.
Framtiden får utvisa hur vi lyckas integrera de olika
föreställningarna och anspråken på den stadsnära
marken utan att landsbygdens identitet går förlorad. 

Eivor Bucht är professor i landskapsplanering vid
Avdelningen för landskapsarkitektur, SLU i Alnarp.
Hon har arbetat med historiska studier, frågor kring
naturföreställningar men också med stad- och landfrågor
utifrån hållbarhetsperspektiv. Formas har finansierat
projektet ”Landsbygdsperspektivet på en hållbar ut-
veckling i stadslandskapet Skåne”.
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Nära möten trots långa avstånd

Vad sägs om ett videofönster där du har ögonkontakt
med din läkare eller arbetsförmedlare, och där det
nästan känns som om ni vore i samma rum fastän
den andre befinner sig tiotals mil bort? Eller att du ser
föreställningen Romeo och Julia i Åseda samtidigt
som den spelas i New York? Det här är bara två av
många möjligheter som kan stärka landsbygd och
glesbygd, skriver Charlie Gullström som forskar om
”medierade rum” som förlängs till andra platser.

Charlie Gullström. Institutionen för
Arkitektur, KTH.
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en 15 december 2007 nådde Metropolitans före-
ställning ”Romeo och Julia” även tretusen be-

sökare på distans, i realtid från Ånge, Heby, Åseda,
Gusum med flera andra små orter på den svenska
landsbygden. I samarbete med operahuset i New York
har redan ett femtiotal Folkets Hus och Parker
utrustats för digital mottagning via satellit. Allra mest
intressant är förstås att allt är förberett för dubbelriktad
kommunikation. När får vi läsa om en teatergrupp
från svensk landsbygd som gör sitt genombrott i New
York – på distans från till exempel Bureå – med publik
som minglar tillsammans i pausen och jämför sin upp-
levelse?

Den här artikeln ger exempel på medie- och kom-
munikationstjänster som kan utmana de geografiska
förutsättningar som gäller för ett långt och glest befolkat
land som Sverige. Jag gör en koppling mellan ökad
användning av medierad kommunikation och hållbar
regional utveckling. Är det rentav så att dessa innova-
tiva samhällstjänster är förutsättningen för en framtida
levande landsbygd? Ur samhällets perspektiv finns här
en outnyttjad möjlighet att förena målen för hållbar
utveckling med målet att ge alla människor – oavsett
bostadsort – samma förutsättningar att delta i informa-
tions- och kunskapssamhället.

Geografisk nackdel – eller svensk fördel?
Sverige har i många generationer varit beroende av
sitt stora omland för skogs- och lantbruk, men idag

D
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ifrågasätter flera samhällsplanerare framtiden för in-
vånarna i glesbygd. De menar att endast urbaniserade
områden och tätorter har rätt förutsättningar för hållbar
samhällsplanering. Att tätorten blir vinnare framför
landsbygd och glesbygd är kanske inte så konstigt,
men måste vi helt räkna bort vårt stora omland? I vilken
utsträckning kan medie- och kommunikationstjänster
kompensera för behovet av fysiska resor, transporter
och infrastruktur?

Om man bor på tyska eller franska landsbygden kan
man ta morgontåget till ett projektmöte i Bryssel, och
ändå hinna hem i tid för att hämta barnen på dagis.
Jämfört med kollegor i andra delar av Europa har vi
svenskar förstås svårt att pendla till alltför många
möten i Bryssel. Kanske nya mötesformer kan stärka
vårt deltagande i EU-sammanhang?

Å ena sidan styr förstås våra geografiska förutsättningar
planeringen för hållbar utveckling. Å andra sidan är
Sverige känt som en nation av oerhört duktiga IT-
användare, med många så kallade ”early adopters”. Vi
är till exempel en eftertraktad målgrupp för företag
som vill pröva nya produkter och tillämpningar. Nya
mötesformer skulle därför kunna vända en geografisk
nackdel till en fördel. 

Känsla av närvaro på distans
För att utjämna förutsättningarna för tillväxt beslutades
redan för många år sedan att ett antal myndigheter
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skulle utlokaliseras till olika platser i landet. Till exempel
flyttades Boverket till Karlskrona med en uttalad
ambition att förlita sig på telekommunikation för att
minska behovet av resor till och från Stockholm.
Tyvärr har utvecklingen hittills inneburit både resor
och dubbel bosättning för en stor del av Boverkets
personal. Även om teknisk utrustning för tele- och
videokommunikation har funnits tillgänglig i många
år så har videomöten hittills inte uppfattats som ett
fungerande alternativ till fysiska möten. Många har
avskräckts av svårhanterlig och opålitlig teknisk
utrustning. Idag finns därför en utbredd uppfattning
bland forskare att utformning av produkter och tjänster
i högre grad måste ske tillsammans med dem som ska
använda tjänsterna. Tekniska lösningar måste integreras
och anpassas för olika verksamheter och situationer
för att det ska finnas förutsättningar att skapa en känsla
av närvaro på distans.

Även det senaste året har ett flertal myndigheter lämnat
Stockholm. Är tiden nu mogen för medierade kommu-
nikationsmönster tvärs tid och rum? Hur ska i så fall
medierade miljöer utformas för att frammana nya
hållbara beteendemönster hos människor? Det här är
svåra frågor att besvara, och de är föremål för forskning
inom flera akademiska institutioner.

Möte i ”medierat fönster”
”Först nu känner jag att vi verkligen finns till hands
för alla våra kunder.” Så uttryckte sig en medarbetare
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vid Arbetsförmedlingen i Dalarna efter att vi placerat
ut den sista i en serie möbler som gör det möjligt att
träffas tvärs tid och rum. På åtta arbetsförmedlingar i
norra Dalarna träffar personalen många av sina kunder
på distans sedan två år tillbaka. Möblerna är utformade
så att man i realtid genom ett ”medierat fönster” kan
prata och umgås med människor på en annan plats.
Genom en kombination av teknik och design skapas
ögonkontakt och en upplevelse av närvaro på distans.
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Tidigare var öppettiderna på mindre orter mycket
begränsade. Till exempel i Sälen kunde man hålla
öppet bara varannan tisdag förmiddag – och för det
krävdes att två medarbetare från kontoret i Malung
körde en lång sträcka i bil, inte så sällan på dåligt väglag.
Lika illa ställt var det för invånare i Särna, Älvdalen,
Idre med flera små orter på landsbygden utanför Mora
och Malung. 

Arbetsförmedlingen i norra Dalarna använder video-
medierade möten sedan slutet av 2006 och har därmed
kunnat ge bättre service till invånarna samtidigt som
de minskat belastningen på miljön; de behöver inte
längre sina bilar. I dagens debatt är det mycket fokus
på miljöfrågor och minskade utsläpp, men när man
talar om hållbar utveckling är det alltid tre dimensioner
man menar. För det första handlar det om att uppnå
ekologisk hållbarhet, i det här fallet genom minskade
utsläpp på grund av minskat resande och minskat
behov av uppvärmda kontorslokaler. För det andra
handlar det om social hållbarhet. I vårt fall kan man
tala om ökat välbefinnande genom att Arbets-
förmedlingens tjänster blivit mer tillgängliga – utan att
personalen utsatts för onödiga risker genom exempelvis
bilkörning. För det tredje ska dimensionen ekonomisk
hållbarhet uppnås. I det här fallet sker det genom
minskade utgifter för lokaler och resor. Kanske kommer
framtida utvärderingar även att visa på social och eko-
nomisk hållbarhet genom att de arbetssökande kommer
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tidigare i arbete som följd av att verksamheten som
helhet har blivit mer effektiv.

På svensk landsbygd finns det tyvärr många exempel
på att tillgången till viktiga samhällstjänster har minskat
eller helt uteblivit. Det kan handla om arbetsför-
medling, försäkringskassa, hälso- och sjukvård, apotek
och bank. Som alternativ erbjuds ibland en knapp-
telefontjänst eller en webbtjänst som endast nödtorftigt
tillgodoser individens förväntningar vad gäller service.
Informationstekniska gränssnitt är svåra för många
målgrupper, och för oss som arbetar med forskning
och utveckling av kommunikationstjänster är använd-
barhet ett honnörsord. En viktig ambition med vår
forskning är att återskapa personliga möten mellan
individ och samhälle och mellan människor tvärs tid
och rum. Att Folkets Hus och Parker samarbetar med
Metropolitans operahus i New York är ett exempel på
att medierade samhällstjänster även kan bli viktiga
kulturbärare mellan stad och land. 

Nya hybrida rum 
Centre for Sustainable Communications är ett nytt
forskningscentrum vid KTH som utvecklar medie- och
kommunikationstjänster som ska underlätta hållbara
beteendemönster. Ett forskningsområde handlar om
att gestalta videomedierade kommunikationsmiljöer
för samarbete tvärs tid och rum. En tvärvetenskaplig
forskargrupp sammansatt av arkitekter, medietekniker,
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beteendevetare och samhällsplanerare utforskar de nya
hybrida rumsbegrepp som växer fram när vi en del av
arbetsdagen börjar röra oss, rätt så naturligt, mellan
virtuella och fysiska världar. Forskningen ska bidra till
nya arbetsformer, lärandemodeller och beteende-
mönster för samarbete och umgänge mellan människor
på stora avstånd. I en nära framtid behöver kanske
inte alla hus byggas? I vissa fall räcker det kanske att
förlänga rum till andra platser via medierad kommu-
nikation.

Internet är numera en självklar grundbult för kommu-
nikation och information inom hela samhället. Ett
paradigmskifte har ägt rum och genomsyrar alla verk-
samheter och alla yrken eftersom det mesta av all
information är digital. Att arbeta är inte längre för-
bundet med fysisk närvaro vid en arbetsplats. Även
socialt umgänge kan ske med stöd av nya tjänster inom
ljud- och bildkommunikation. Men om arbete och
vardag innebär att människor ska kunna röra sig mellan
fysiska och virtuella gränssnitt så ställer detta nya krav
på hur vi planerar och utformar dessa miljöer. Ännu är
det inte lika enkelt och tillgängligt för alla. Därför
manar den snabba tekniska utvecklingen till gränsöver-
skridande samarbete mellan arkitekter, medietekniker
och planerare för att skapa goda lösningar som alla
kan använda. 

Att frammana nya beteendemönster handlar inte bara
om att skapa förlängda rum för formella mötessitua-
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tioner; det måste också finnas förutsättningar för
informell kommunikation. Alla vet att socialt um-
gänge under en kaffepaus eller efter ett avslutat möte
är minst lika viktigt som den formella kommunika-
tionen inom ramen för det avtalade mötet. Vår forsk-
ning baseras på användarstudier där vi undersöker hur
människor kommunicerar i olika situationer. Vi stude-
rar relationen mellan upplevd kommunikationskvalitet,
teknisk prestanda och olika designaspekter (till exempel
bandbredd, ögonkontakt, arkitektur, olika interak-
tionsverktyg och förlängning av det akustiska rummet)
för att utforska begrepp som ”närvaro på distans” och
”medierad tillgänglighet”.

Infrastruktur styr vår livsstil
Hotet om klimatförändringar har ställt oss alla inför
nya problem och utmaningar. Vi vill gärna byta livs-
stil, men det är inte alltid så lätt. Våra möjligheter att
anamma en mer hållbar livsstil styrs ofta av mekanismer
inbyggda i samhällets infrastruktur. Mataffärens placer-
ing i eller utanför närområdet är ett exempel som
påverkar valet mellan bil och cykel i vardagen. Arki-
tekter och planerare är därmed viktiga aktörer som
kan rucka på förutsättningarna som tvingar till bilresor
och bilköer, ineffektiva arbetsmiljöer och hus som
hålls varma fast vi inte är hemma. Så hur skisseras
framtidsbilderna för ett samhälle med nya kommunika-
tionsmönster och där människor inte längre är bero-
ende av arbetspendling till en större ort? 
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Samhällets infrastruktur bör planeras i ljuset av de nya
kommunikationsformer som förstorar en regional
arbetsmarknad och ger möjlighet för människor att
bosätta sig på större avstånd från sin arbetsplats.
Lokala gemensamma arbetsplatser som utrustas för
medierad kommunikation kan skapa alternativ till
arbetspendling och underlätta för invånare på små
orter att få kvalificerade arbeten som ofta hör stor-
staden till. Ökad användning av videomedierad kom-
munikation kan påverka hur storstadsregionerna
utvecklas och även stärka regional utveckling i gles-
och landsbygd. 

Genuseffekter
Idag skapar arbetspendling en obalans mellan män
och kvinnor eftersom kvinnor i högre grad än män
arbetar lokalt och har sämre förutsättningar för vidare-
utbildning och karriärkliv. Vi kan därför få betydande
genuseffekter om nya medierade arbetsformer gör att
könsbundna pendlingsmönster och karriärvägar kan
utjämnas. 

Även för utbildningsområdet kan det bli stora vinster,
särskilt i glesbygd och landsbygd där lärare och expertis
med fördel kan knytas till flera skolor. Det finns dess-
utom en stor global marknad för dessa tjänster som
kan bli viktiga exportprodukter. Många svenska företag
är idag är inriktade på de nya växande ekonomier som
har fokus inställt på hållbar utveckling. 
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Men mer forskning behövs för utformning av bra
kommunikationsmiljöer som alla kan använda. Vi
behöver mer kunskap om de nya beteendemönster
som följer av ändrade kommunikationsformer. Vi
måste också lära oss att integrera fysisk, medierad och
virtuell infrastruktur för att bättre tillgodose social
hållbarhet – alla människors rätt och möjlighet att
delta i informations- och kunskapssamhället, oavsett
var de bor.

Charlie Gullström är teknologie licentiat och arkitekt
SAR/MSA. Hon är gästlektor i arkitektur med inrikt-
ning mot kommunikation, interaktion och media vid
KTH där hon utforskar videomedierade kommunika-
tionsmiljöer som stöd för nya samarbetsformer och kun-
skapsöverföring. Hon är verksam inom VINNOVA
Centre of Excellence for Sustainable Communications. 

177



178



179

LANDSBYGDENS
FÖRETAGANDE
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”Glokalt” företagande till nytta
för landsbygden

I en värld vars hållbarhet hotas har landsbygdens
”gröna” företag självklart framtiden för sig. Men i den
framväxande upplevelseekonomin har landsbygdens
företagande mycket mer att bidra med utifrån sin plats
på jorden. Den nya informationstekniken gör dess-
utom att landsbygdsföretag kan ha hela världen som
marknad. Den ”glokala” strategin blir landsbygdsföre-
tagens väg in i framtiden, skriver Bengt Johannisson.

Bengt Johannisson,
Växjö universitet/Högskolan i Jönköping.
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öretagandet på den svenska landsbygden kan med
tillförsikt bygga sin utveckling på egna meriter,

inte genom att kopiera vad som eventuellt skapar
framgång för företag i städer. Landsbygden rymmer
nämligen ett mycket bredare register av företagsamhet:
vardaglig företagsamhet, verksamheter som byggs
armerade med socialt engagemang och företag som
genom att skapa unika produkter kan hävda sig på
både den svenska hemmamarknaden och globala
marknader. Den här artikeln berättar om hur det kan
vara så.

Många av efterkrigstidens mest framgångsrika entre-
prenörer har sina rötter i den svenska landsbygden, till
exempel Ingvar Kamprad. I den egna myllan skaffade
de sig en praktik som också var globalt gångbar.
Sociala färdigheter i kombination med en protest mot
dåtidens överreglerade jordbruk var kanske det som
gjorde att de blivande företagarna bröt med tradi-
tionerna och skapade banbrytande företag i en krets av
människor som stod dem nära. 

Entreprenören gillar läget
Perspektivet på entreprenörskap har breddats under
senare år, och idag anser till exempel Glesbygdsverket
att sociala projekt är ett viktigt sätt att praktisera entre-
prenörskap. Både på lokalt initiativ och via skilda EU-
program har ett stort antal sociala utvecklingsprojekt
genomförts över hela landet. De har krävt sitt entre-
prenörskap och har i sin tur banat väg för ökat lokalt

F
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småföretagande på landsbygden. Detta har bidragit
till en hållbar ekonomi genom att länka samman eko-
nomiska, sociala och ekologiska konsekvenser av olika
verksamheter. 

Men bilden av entreprenörskap och företagsamhet
måste vidgas ännu mer om man utifrån senare tids
forskning vill förstå landsbygdens företagsamhet, dess
villkor och utmaningar. Det handlar om att se före-
tagsamhet som ett grundläggande mänskligt förhåll-
ningssätt till tillvaron där initiativförmåga och hand-
lingskraft står i förgrunden. Att vara företagsam inne-
bär att ”gilla läget” och göra det bästa möjliga av situa-
tionen med de resurser som står till buds och de männi-
skor som finns till hands. Den praktiska livssitua-
tionen på landsbygden kräver alerthet och företag-
samhet i vardagen. Vid exceptionella tillfällen, som
när stormar av typen Gudrun och Per uppträder, görs
enastående insatser av människor på plats när de han-
terar de utmaningar som en bokstavligt talat upp- och
nedvänd vardag reser. De globala klimatförändringar
vi står inför kommer säkert att kräva mycket mer av
sådan företagsamhet. 

Digital världsordning
I vår tid har (stor)staden blivit alltmer inkopplad i
globala system och landsbygden alltmer bortkopplad.
Därför har avfolkningen av landsbygden accelererat;
under de senaste fyrtio åren har till exempel Pajalas
befolkning nästan halverats. Men en framväxande ny

183



världsordning ändrar radikalt på både innebörden av
tillgänglighet och dess konsekvenser för företag i
lands- och stadsbygd. Den nya digitala informations-
och kommunikationstekniken har gjort hela världen
närvarande på alla platser och tvingar varje företag
oavsett inriktning att ta hänsyn till globala krafter.
Den digitaliserade världsordningen skapar på så sätt
nya utvecklingsmöjligheter för landsbygdens företa-
gande. Den som tvivlar på det behöver bara besöka
webbplatserna för Ishotellet i Lappland eller Moose
Garden i Jämtland. Rätt hanterad kan den digitala
tekniken kraftigt minska landsbygdens ständiga brist
på infrastruktur och kapital av olika slag. 

Aktiebolaget uppfanns för cirka 150 år sedan. Det
gjorde att finansiellt kapital kunde koncentreras och
försörja storskalig verksamhet med standardiserad
produktion och kraftfull marknadsföring. Konsu-
mentmarknadens aktörer har rationaliserat ytterligare
genom att samla företag under varumärken. Det fram-
växande globala och ombytliga samhället ställer höga
krav på både slagkraft och flexibilitet. Ledare och
medarbetare i småföretag har nödvändig överblick
över verksamheten för att snabbt kunna lägga om
kursen. Samarbete småföretag emellan ger tyngd åt
dem alla, och inte minst samlokalisering gagnar för-
troendefulla förbindelser mellan företagen och deras
ledare. Det här är en utvecklingsmodell som har ett
paradexempel i Gnosjöregionen när det gäller
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industriell produktion, men som många andra platser
på landsbygden också praktiserar. Ett annat exempel
är kraftsamlingen kring skogsindustriell verkstadspro-
duktion i Vindeln i Västerbottens inland. Inter-
nationell konkurrenskraft har här skapats ur glesbygdens
lokala gemenskap. Ett annat bra exempel är Åre som
genom en bred företagsamhet gjort platsen till något
betydligt mer än ett vintersporteldorado – en global
mötesplats.

Genom informations- och kommunikationstekniken
kan det dessutom uppstå gemenskap som bygger på
andra former av samhörighet. Den växande e-handeln
som en form av virtualisering av affärsvärlden bidrar
till att skapa jämlikhet mellan landsbygdens och stadens
företag. Hela världen är numera ”on line” varhelst
man själv befinner sig. För den yngre generationen är
inte bara det digitaliserade sociala umgänget utan
också dataspelens virtuella värld en livsviktig del av
vardagen. 

Gemenskap med andra
Idag är marknaden nära på varje plats. Kunder och
leverantörer över hela världen söker man via nätet lika
lätt från lilla småländska Källreda och dess enda företag
Plåt och Smide som från regeringskansliets Stock-
holm. De många flyktiga förbindelser som nätet
erbjuder skapar variation och utblickar. På platser
utanför storstadens larm och anonymitet kan denna
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uppmärksamhet på omvärlden kombineras med
mänsklig närhet – här kommer landsbygden till sin
rätt. Många återflyttare och inflyttare, både nya och
barnfödda svenskar, behöver ett liv i nära fysisk
gemenskap med andra. Dessa människor personifierar
den kreativa och handlingsfrämjande länken mellan
stads- och landsbygdsboende. Ockelbo i Gästrikland
och Trångsviken i Jämtland erbjuder enastående och
efterföljansvärda exempel. 

I Ockelbo har återflyttare från storstaden skapat något
så exotiskt som en rosenträdgård och väckt hela sam-
hället ur en långvarig slummer. En mängd andra företag
har etablerats som tillsammans slår en bro mellan den
gamla brukskulturens ensidighet och den framväxande
upplevelseekonomins variationsrikedom. I Trångsviken
har människorna via en bygdegård som rymmer allt
från skola till lokaler för ett utvecklingsbolag skapat
offensiv gemenskap. Det har lett till en nytändning
som fått EU-ministrar att komma på besök för att
lära. Och självklart blev de då bjudna på kaffe av skol-
barnen! Så utmanas industrisamhällets ideologi som
ihärdigt underhåller myten om att företagare i första
hand drivs av privat vinstintresse. Ändå visar under-
sökningar att framgångsrika företagare genom företa-
gandet inte i första hand vill tjäna egna pengar utan
tjäna sina kunder och därtill själva strävar efter att för-
verkliga sina drömmar och därigenom sig själva.
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I dagens informationssamhälle har alltså skillnaderna i
företagande i olika delar av landet utjämnats, för både
företagare och företag. Så länge som informationstek-
nikens och kunskapssamhällets välsignelser främst
används för att ytterligare effektivisera produktion och
marknadsföring av varor och tjänster som täcker var-
dagliga materiella behov missgynnas ändå landsbygds-
företagandet. Den pågående koncentrationen av privata
och offentliga tjänster till storstäder och regionala
centra urholkar småorters och bygders livskraft.
Landsbygden måste skapa en egen gemensam service
genom ett samspel mellan företagare, den krympande
offentliga samhällsorganisationen och frivilliga krafter
i den ideella sektorn. Och visst går det – landsbygdens
småkommuner skapar genom sitt engagemang för
platsen också ett bra företagsklimat. Ockelbo blev
2004 årets företagarekommun i Sverige.

Exotisk och attraktiv
God tillgänglighet till globala marknader med hjälp av
informationstekniken erbjuder lokala företag och där-
med hela landsbygden en möjlighet att hävda sig. Men
naturligtvis gäller omvänt att varje plats är utsatt för
globala konkurrenskrafter. Landsbygdsföretagen måste
därför också lära sig att utveckla en platsbunden verk-
samhet vars produkter inte kan kopieras. Upplevelse-
ekonomin uppenbarar och formar många sådana affärs-
möjligheter. Den drivs också av en helt annan utveck-
lingslogik än den industriella ekonomin genom att
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sätta den enskilda människans unika sociala och emo-
tionella behov i första rummet. Så bejakas människan
som en både tänkande och känslostyrd varelse. 

Med ett växande välstånd har många människor tröttnat
på den likriktning och standardisering av produkter
som industrisamhället och dess fortsättning i tjänste-
och kunskapssamhället har åstadkommit. Istället
söker upplevelseekonomins kunder särskildhet och
avskildhet. Särskildhet på så sätt att man som kund
vill bli behandlad på ett personligt och unikt sätt,
avskildhet i meningen att man i tid och rum kan bli
frikopplad från sitt vardagsliv och låta sig beröras, ja
rentav ryckas hän av annorlunda erfarenheter. Det ligger
i sakens natur att sådana behov hos en växande stads-
befolkning bäst tillgodoses av den annorlunda verklig-
het som landsbygden och dess småföretagsamhet
erbjuder. 

Ett upplevelseekonomiskt perspektiv gör alltså lands-
bygdens placering i marginalen till något exotiskt och
attraktivt. Landsbygdens relativa svårtillgänglighet –
inte bara i rummet utan också genom sina speciella
sociala strukturer och värderingar – blir alltså i det
framväxande upplevelsesamhället en tillgång när nya
företag ska skapas. Visst är det häftigt att i Västerås
kunna övernatta i en hydda i ett träd i stadsparken
eller i ett undervattensrum i Mälaren, men det är
Jukkasjärvi med sitt ishotell som numera är utmärkt
på världskartan. Möjlighet till avskildhet och reflek-
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tion är en bristvara som inte minst industrisamhällets
framgångsrika entreprenörer själva söker. 

Lyssna på kunderna
Upplevelseekonomins budskap är att varje företag ska
kundanpassa sig precis som på industriella marknader.
Det gäller att fråga kunderna när man ska utveckla
sina produkter. Landsbygdens upplevelseföretag måste
vara speciellt uppmärksamma och ur sina personliga
möten med kunder skaffa sig kunskap som kan an-
vändas till att ytterligare utveckla verksamheten.
Besöksnäringens kunder ger inte bara landsbygdsföre-
tagen pengar i kassan utan bygger också broar till nya
kunder, fjärran i tid och rum. Om turisterna tas extra
väl omhand kan de till exempel dela med sig av sina
affärskontakter i hemlandet. Framgångsrika företag
sätter kunskapskapital och det förtroendekapital goda
förbindelser bär på långt högre än finansiellt kapital.
Framgångsrika företag finns för övrigt över hela
Sverige och i alla branscher. Det handlar nämligen
inte i första hand om högteknologiskt företagande
kring våra universitet och högskolor utan om företag i
så ”triviala” branscher som byggnadsindustri och
handel.

Landsbygdens företag kan också kompensera sin brist
på den urbana miljöns resursöverflöd genom att aktivt
koppla in sig i universitetens och högskolornas
forsknings- och utbildningsvärld. Kvalificerade länkar
till högskolevärlden blir särskilt intressanta i en
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upplevelseekonomi eftersom högskolans hela kun-
skapsregister kan komma till nytta. Den industriella
ekonomin har främst tagit till sig tekniskt akademiskt
vetande. Upplevelseekonomin kan dessutom tillgodo-
göra sig insikter som samhällsvetenskaperna erbjuder i
form av alternativa organiserings- och marknadsför-
ingsformer. Den kan också dra nytta av de humanis-
tiska ämnenas nära nog outsinliga och nästintill oex-
ploaterade källor till produkter som är skräddarsydda
efter enskilda kunder. Tänk dig att tillsammans med
forskare få besöka en plats som varit livsavgörande för
dig och där få höra dess historia som den berättas i folk-
mun och i litteraturen. Det ger i sanning en upple-
velse!

In i framtiden med ”glokal” strategi 
Det finns goda skäl att tro att den framtida ekonomin
inspirerar till å ena sidan företag som på plats kund-
anpassar upplevelser, å andra sidan företag som föds
globala, alltså som redan vid etableringen har leveran-
törer och kunder över hela världen. Den svenska
landsbygden och dess företagsamhet har stora utveck-
lingsmöjligheter genom att vara aktiva i en globalise-
rad affärsvärld samtidigt som de tillsammans med
andra inom de offentliga och frivilliga sektorerna
skapar robusta lokalsamhällen. Så blir den ”glokala”
(globallokala) strategin landsbygdens huvudväg in i
framtiden. Flera av berättelserna i det här kapitlet
handlar just om detta.
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I många svenska landsbygdskommuner har besöks-
näringen och upplevelseindustrin redan fått stor be-
tydelse. Denna utveckling förstärks av svenska stads-
bors och utlänningars ökade intresse för investering i
fast egendom på landsbygden, av både ekonomiska
och känslostyrda skäl. De tillsynes oundvikliga globala
klimatförändringarna kan bara ytterligare driva på
denna renässans för landsbygdens olika tillgångar. Det
handlar då inte bara om upplevelseekonomins och
den digitala teknikens möjligheter Landsbygdens
ursprungliga ”gröna” primärföretagande i form av till
exempel ekologiskt producerade matvaror och vind-
kraftsenergi har också alla förutsättningar att bidra till
ytterligare utveckling som landsbygdens människor
själva kan och bör ta ansvar för. 

Bengt Johannisson är professor i entreprenörskap och
verksam vid Växjö universitet och Högskolan i Jönköping.
Hans forskning rör främst entreprenörskap länkat till
lärande, regional utveckling och nätverkande.
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Landsbygdsföretagare måste fixa
långa avstånd

Den största skillnaden mellan att driva företag i staden
och på landet ligger i tillgängligheten till kunderna.
Det betyder att det är större krav på en entreprenör
på landsbygden än på en entreprenör i staden.
Avståndet till marknaden kostar pengar att överbrygga.
Det gäller vare sig det är kunden eller företagaren
som står för transportkostnaden, skriver Börje
Johansson och Johan Klaesson.

Börje Johansson, Nationalekonomi,
Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Johan Klaesson, Nationalekonomi,
Internationella handelshögskolan i Jönköping.
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ntreprenörer tar hand om idéer och omvandlar
dem till affärsmöjligheter. En sådan idé kan gälla

utformningen av en vara eller tjänst, upptäckten av
nya kundgrupper, ett nytt sätt att leverera en produkt
eller ett nytt sätt att organisera redan existerande pro-
duktion. När entreprenören omvandlar sin idé till en
ekonomiskt bärkraftig verksamhet talar man om en
innovation. Varje framgångsrik företagsstart innehåller
alltid något inslag av innovation. 

Landsbygden är rik på företag. Under den senaste tio-
årsperioden har det funnits nästan lika många företag
på landsbygden som i de tre storstadsområdena, i runda
tal 150 000. Men landsbygdens företag är i genom-
snitt mycket mindre än i den övriga ekonomin. Hur
stor betydelse har de nya företagen för landsbygden?
Vi börjar med att reda ut begreppen kring hur landet
kan delas in i olika ”bygder”. 

Fyra kategorier av bebyggda miljöer
Landsbygden skiljer ut sig genom att ha ett litet inslag
av tätortsbebyggelse. Därför är antalet möjliga kontakter
med andra individer och företag begränsade i när-
miljön. De begränsade kontaktmöjligheterna defi-
nierar landsbygden sett ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Dess företag har låg tillgänglighet till kundmarknader,
insatsmarknader och arbetskraft. 

Vårt kapitel bygger på en definition av olika typer av
bebyggda områden som vi har tagit fram tillsammans

E
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med Jordbruksverket. Vi delar in landets kommuner i
fyra kategorier av bebyggda miljöer: storstadsområden,
stadsområden, landsbygd och gles landsbygd, där den
senare endast har mycket små tätorter (figur 1). De
kriterier vi använder bygger på andelen tätortsbe-
byggelse (enligt SCB:s definition), storlek på största
tätort, pendlingsströmmar över kommungränser samt
befolkningsdensitet. 

Syftet med den här klassificeringen av kommuner är
att underlätta regionalekonomiska analyser för de
olika områdena. Det finns naturligtvis andra defini-
tioner som passar för andra typer av frågeställningar.
Även storstadsområden och stadsområden omfattar
gles bebyggelse, men så länge denna har stor tidsnärhet
till stadsbebyggelse uppfyller den inte kravet på att
vara landsbygd eftersom det är nära till mångfalden i
en stad. Kartan i figur 1 visar hur Sveriges kommuner
klassificeras i dessa fyra kategorier.

Fortsatt koncentration
Hur gestaltar sig Sverige uppdelat i dessa fyra ”bygder”?
I tabell 1 visas fördelningen av befolkning och brutto-
regionalprodukt (BRP) över de fyra bygderna (BRP =
värdet av produktionen minus insatsvaror som används
i regionen). Mer än en tredjedel av landets befolkning
finns i landsbygd och gles landsbygd. Där genereras
också mer än en fjärdedel av hela landets förädlings-
värde. 
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Figur 1. Ett sätt att klassificera Sveriges kommuner i fyra olika typer av
bebyggda miljöer. Indelningen bygger bland annat på en databas som SCB
har tagit fram åt Jordbruksverket och som kallas ”Regional Balans”. 



Mellan 1995 och 2005 ökade antalet invånare i de tre
storstäderna kraftigt, parallellt med en måttlig ökning
i övriga stadsområden och en måttlig minskning i
landsbygdsområden. Samtidigt minskade antalet in-
vånare på den glesa landsbygden snabbt. Vad styr dessa
processer? Gynnas eller missgynnas landsbygdsföretag
av den allmänna ekonomiska utvecklingen? Hur kan
landsbygdsföretaget kompensera för sin lägre tillgäng-
lighet? Till dessa frågor finns i varje fall ett svar, näm-
ligen att landsbygdsområdenas fortlevnad i slutändan
beror på de processer som leder till start och bortfall
av företag.

Tabell 1. Befolkning och bruttoregionalprodukt i de fyra typerna av
områden. (Källa SCB)

Befolkning 2005 BRP 2003
(procent) (procent)

Storstadsområden 35 45
Stadsområden 29 27
Landsbygd 32 25
Gles landsbygd 4 3

Tidsavstånd, tillgänglighet och nätverk
Lundageografen Torsten Hägerstrand utvecklade
under 1950- och 1960-talen en analysmetod som kom
att kallas tidsgeografi och som belyser tidsåtgången för
individers och företags olika kontakter i samband med
arbete, inköp, affärsöverläggningar och utvecklings-
arbete. Avstånd mäts alltså med den tid det tar att
överbrygga avståndet, det vill säga restiden.
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Tillgänglighet är ett mått på de kontakt- och kommu-
nikationsmöjligheter som finns på en viss geografisk
plats. Tillgängligheten är hög när en individ eller ett
företag har många alternativ att välja mellan på korta
tidsavstånd. Ett företag har två grundläggande behov
av tillgänglighet. Det behöver få insatsleveranser av
olika slag till sin verksamhet och det måste kunna nå
ut till sina kunder, sina marknader. När tidsavståndet
till en leverantör av en vara eller en tjänst blir kortare
så ökar tillgängligheten. Men tillgängligheten ökar
också om det tillkommer fler alternativa leverantörer
inom ett givet tidsavstånd. 

Tidsnärhet gör det enklare och billigare för ett företag
att kontakta sina leverantörer för kommunikation och
tjänster. Leveranser är kontaktintensiva när säljare och
köpare behöver träffas för att avsluta sina affärsupp-
görelser. Sådana direktkontakter spelar stor roll vid
samarbete och försäljning som gäller nya affärsidéer,
utveckling av produkter och andra former av kunskaps-
utbyte. Ju högre komplexiteten är, desto viktigare blir
den personliga kontakten ansikte mot ansikte. När
tillgängligheten är hög kan kontakter tas utan om-
fattande planering och det är enklare att knyta nya
kontakter. Man kan alltså enkelt träffas när oförutsedda
problem eller frågor kommer upp. Andra varor och
tjänster har mindre krav på direktkontakter, och är
mindre avståndskänsliga. 
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Den ekonomiska omvandlingen de senaste 25 åren,
där huvuddelen av tillväxten skett i tjänstenäringar,
har inneburit att en växande andel av produktion och
leveranser är kontaktintensiva, inte minst olika typer
av företagstjänster, det vill säga tjänster där ett företag
är kund.

Både unikt och standardiserat
Hur kan ett företag kompensera för stora tidsavstånd
till leverantörer och kunder? Främst sker det genom
att företaget investerar i varaktiga kontaktlänkar till
leverantörer, kunder och mellanhänder på försäljnings-
sidan. Ett företags nätverk av sådana länkar är en förut-
sättning för väl fungerande kommunikation med tele-
fon, fax, e-post, och så vidare. Investeringar i kontakt-
länkar är en garanti för att parterna på ett säkert sätt ska
förstå och tolka de elektroniskt förmedlade budskapen
och för att de ska kunna lita på varandra. 

Ekonomiska nätverk av detta slag är enklare att etablera
om egenskaperna hos produkter och leveranser är
standardiserade och allmänt kända, så att köparen vet
vad som levereras och säljaren vet vad som måste pre-
steras. En framgångsrik entreprenör på landsbygden
måste således kunna kombinera något som är unikt
och samtidigt går att kommunicera över avstånd.

Närmarknader och fjärrmarknader
Ett företags produkter kan säljas antingen på en när-
marknad eller på en fjärrmarknad. Till närmarknaden
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kan vi räkna de kunder som finns inom en tidsradie på
mindre än 60 minuter. Tjänster till företag och hus-
håll kan i huvudsak bara avsättas på närmarknaden.
Tjänster är distanskänsliga, eftersom kostnaderna som
är förknippade med själva affärsuppgörelsen för både
kund och leverantör växer snabbt när tidsavståndet
ökar. Företag har fasta kostnader som ska täckas av
försäljningsintäkter. Därför kan avståndskänsliga
produkter inte levereras från platser med liten när-
marknad. 

På landsbygden är närmarknaden ofta mycket liten
och en huvuddel av försäljningen sker till fjärrmark-
nader; det innebär export till andra regioner och andra
länder. Detta gäller naturligtvis tillverkade produkter
men också försäljning av besökstjänster som turism,
rekreation, gårdshandel och andra upplevelsetjänster.
Platsbunden produktion på landsbygden till fjärr-
marknader kan bli lönsam om företagen utvecklar
leveranslösningar som är okänsliga för avstånd.
Varornas och tjänsternas egenskaper måste vara väl
kända så att behovet av direktkontakter minskar.
Leveranstekniken behöver också standardiseras
genom utveckling av nätverk. Det kan till exempel
ske genom att flera tillverkande företag samarbetar
inom distributionen av varorna. I landsbygdsmiljö
behövs således en särskild typ av uppfinningsrikedom
som gör leveranserna okänsliga för avstånd och
minskar behovet att köpa in distanskänsliga tjänster.
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Dessa tjänster får istället produceras inom företaget.
Det kan röra sig om IT-tjänster, legala och finansiella
tjänster.

Uppfinningsrikedom är avgörande eftersom de nya
företagen på landsbygd och gles landsbygd i växande
grad producerar tjänster som ofta är kunskaps-
intensiva, till exempel olika typer av konsultverksamhet.
Landsbygdens näringsliv omvandlas som en del av en
global ekonomi. För att entreprenören på landsbygden
ska kunna delta i denna omvandling krävs innovativa
strategier i samarbete med andra företag.

Företagsamhet i landsbygdsmiljöer
Under perioden 1995 till 2005 växte antalet arbets-
tillfällen snabbt i Sverige. Sysselsättningen ökade med
nästan 340 000 arbetstillfällen. Inte fullt 90 procent
av dessa etablerades inom privata tjänstenäringar där
arbetskraftens kunskapsnivå är viktig och där kontakt-
intensiteten är relativt hög. Tillväxten av tjänsteföretag
gör att tillgänglighet till marknaden har ökat i betydelse,
och det är en utveckling som gynnar lokaliseringar i
städer och särskilt storstadsområden.

Landsbygden som helhet har ett stort inslag av
markberoende produktion som jord- och skogbruk,
brytning av malm och tillverkningsindustri, där
företagens överlevnad kräver en oavbruten ökning
av produktiviteten på grund av det starka inslaget av
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priskonkurrens. Det betyder att antalet sysselsatta
per producerad enhet måste fortsätta att sjunka. En
oproportionerligt stor andel av landsbygdens närings-
grenar är sådana som överlever genom att antalet
arbetstillfällen krymper. 

Jämfört med Sverige som helhet ökar antalet arbets-
tillfällen mycket långsammare i landsbygdsområden,
och de minskar på den glesa landsbygden. Det är två
faktorer som förklarar denna utveckling: näringslivs-
strukturen och den regionala ekonomiska miljön.
Landsbygdens regionala miljö erbjuder sina företag
jämförelsevis låg tillgänglighet till både kunder och
leverantörer. Den låga tillgängligheten är speciellt
besvärande för de varor och tjänster som växer snabbast.
Landsbygdens lägre tillgänglighet är bestående och
kan endast motverkas av genuint entreprenörskap och
nätverksbyggande.

Samma nyföretagarmönster för lands- och stadsbygd
Under en lång period har det startats mellan 5 000
och 8 000 företag per år på landsbygden och dessutom
mellan 700 och 900 på den glesa landsbygden. Som
följd av det har antalet landsbygdsföretag ökat med mer
än 10 procent under perioden 1993–2004. Mönstret är
gemensamt för lands- och stadsbygd när det gäller
inom vilka näringar de nya företagen finns. Statistiskt
sett omfattar ekonomin cirka 600 näringar, och dessa
har rangordnats för var och en av de fyra bygderna när
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det gäller tillkomst av nya företag mellan 1997 och
2005. Bland de 30 näringar som har den snabbaste till-
komsten av nya företag på landsbygden finns bland
annat konsultverksamhet för datorsystem, företags-
organisation, teknik, redovisning och andra företags-
tjänster, men också konstnärlig verksamhet av olika slag,
öppen hälsovård, kroppsvård och specialiserad parti-
handel. Bilden ser likadan ut för storstadsområdena.
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Tabell 2. Fördelning över branscher och områden av nystartade
företag under perioden 1993–2004. (Källa SCB)

Jordbruk Tillverkning Tjänster Kunskaps- Summa
Skogsbruk (procent) (procent) intensiva (procent)
(procent) tjänster

(procent)

Storstadsområden 0,3 5,7 17,0 21,5 44,5

Stadsområden 0,6 4,1 10,8 11,5 27,1

Landsbygd 1,4 5,2 10,5 8,2 25,2

Gles landsbygd 0,2 0,7 1,4 0,8 3,2

Summa 2,6 15,7 39,8 42 100

Under perioden 1993 till 2004 startades ungefär
305 000 nya företag i Sverige. Tabell 2 visar hur dessa
nystartade företag fördelar sig över branscher och om-
råden. Ser vi till det totala antalet nystartade företag
visar tabellen att fördelningen av nystartade företag
nästan helt följer BRP-fördelningen i tabell 1. Tabell 2
visar också att tillväxten av företag är snabbast i
tjänstesektorerna, även på landsbygden och den glesa
landsbygden.



Nyföretagande speglar livskraften
När det gäller tillkomst av nya företag skiljer sig lands-
bygden och den glesa landbygden alltså inte från övriga
riket. För att få en tydligare bild av nyföretagandet bör
man naturligtvis även studera avgången och nettotill-
komsten. Men nyföretagandet i sig är kanske den
viktigaste faktorn eftersom den säger något om närings-
livsförnyelsen och livskraften i sektorer och områden.
I nyföretagandet ligger potentialen för omvandling
och förnyelse.

Landsbygdens delaktighet i landets ekonomi har alltså
sin grund i start av nya företag inom nya produkt-
områden. För tillverkningsindustrin är tillgängligheten
till en regional marknad en huvudfaktor. Generellt
gäller att tillkomsten av nya tjänsteföretag ökar där det
finns:

• tillgänglighet till lokala och regionala marknader
• en lokal miljö med många små företag
• arbetskraft med högskoleutbildning
• små möjligheter att bli sysselsatt i redan etablerade 

företag

Med kunskap om tillgänglighetens betydelse blir slut-
satsen att landsbygdens låga tillgänglighet måste kom-
penseras med engagerat entreprenörskap och innovativt
nätverksbyggande. Detta måste åtminstone delvis ske
med stöd av inflyttade högskoleutbildade individer
som för med sig redan etablerade nätverk.
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Kan hela Sverige leva
av naturturism?

Leder naturturism till regional utveckling? Vad krävs
för att bli en framgångsrik naturturismföretagare?
Och vad är det egentligen som lockar naturturisterna?
Attraktionerna på en turistort är själva kärnan, skriver
Peter Fredman och Linda Lundmark. Men naturen
kan vara en resurs för turismen bara om det samtidigt
finns infrastruktur och ett lokalt utbud av produkter
och service.

Linda Lundmark, Institutionen för
kulturgeografi, Umeå universitet.

Peter Fredman, Avdelningen för
turism/Etour, Mittuniversitetet.
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verige är ett land rikt på naturresurser. Det finns
en lång historia av att nyttja det naturen ger för

industriella ändamål. Mycket talar emellertid för att vi
befinner oss i en tid då en ny och delvis annorlunda
ekonomi blir alltmer betydelsefull, en ekonomi där
människors upplevelser står i centrum. Detta öppnar
för nya möjligheter, inte minst inom den naturbaserade
turismen. Men kan hela Sverige leva av naturturism?
Vad krävs för att bli en framgångsrik naturturismföre-
tagare? Och vad är det egentligen som lockar natur-
turisterna? 

Intresset för Sverige som resmål har i ett historiskt per-
spektiv varit starkt sammankopplat med naturupp-
levelser. Under 1800-talets senare hälft började en mer
organiserad turism sakta växa fram, men resandet var
framförallt förunnat en intellektuell överklass. Under
första halvan av 1900-talet blev turismen en fråga för
en bredare allmänhet där samhället tog en aktiv roll i
att skapa förutsättningar för medborgarna att rekreera
sig i naturen genom bland annat semesterlagstiftning,
semesterbyar och vandringsleder.

Under senare hälften av 1900-talet har bil, flyg,
Internet och andra kommunikationer gett människor
rörelsefrihet och krympt avstånden mellan länder och
kontinenter. Fritid har utvecklats till var mans privi-
legium och idag är möjligheterna för människor att
uppleva platser utanför sin vardagliga omgivning

S
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närmast oändliga. Det har samtidigt skett en förskjut-
ning från ett bredare folkligt organiserat friluftsliv mot
en ”upplevelseekonomi” där allt fler konsumerar sina
naturupplevelser. 

Definitioner
Med turism menas människors aktiviteter när de reser
till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning,
som regel resor över 10 mil och med minst en övernatt-
ning. Cirka 80 procent av turismen i Sverige är privat-
resor, och en stor del går till släkt och vänner. 

Med turismnäring menas företag och organisationer i
ett stort antal branscher som har en stor del av sin
omsättning från just turism. Turism innebär efterfrågan
på varor och tjänster. Turismens produktionssystem
omfattar en kedja av olika aktörer som resebyråer, flyg-
bolag, rederier, liftbolag, hotell, restauranger, aktivitets-
arrangörer, turistbyråer och guideföretag. I Sverige
omsätter turismnäringen cirka 190 miljarder kronor
årligen och skapar cirka 140 000 årsarbeten. Av dessa
miljarder kommer cirka hälften från svenska fritids-
resenärer, en fjärdedel från utländska besökare och en
fjärdedel från svenska affärsresenärer.

Naturen kan vara basen inom turismnäringen. År
1990 fanns i Sverige cirka 150 naturturismföretag, fem
år senare var de cirka 500 och idag är de många fler.
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Naturturismens paradox 
Samtidigt som naturen kan vara en viktig resurs för
turismnäringen är den i flera avseenden en resurs
bortom företagens kontroll. Utmärkande för natur-
turismen är att ”upplevelsen” i form av aktiviteter,
attraktioner i landskapet och möten med nya omgiv-
ningar utgör merparten av upplevelsevärdet, medan
konsumtion av transporter, mat och boende utgör det
huvudsakliga ekonomiska värdet. Denna paradox har
sin bakgrund i att attraktionerna ofta är fria nyttig-
heter som naturlandskap, sol, snö, badstränder, växter
och djur, eller offentligt subventionerade tjänster som
naturrum, kyrkor och museer. 

En av naturturismens stora utmaningar ligger således
i att skapa ekonomiska värden baserat på besökarens
naturupplevelser. Många naturturistiska upplevelser är
nära förenade med utövande av särskilda aktiviteter,
exempelvis vandring, paddling, cykling och fiske.
Flera av dessa kräver kunniga guider och vägvisare,
något som i sig kan utgöra en viktig del i den kommer-
siella produkten. 

Upplevelsen i centrum
Det turistiska systemet, och inte minst turisternas be-
teenden, är komplexa processer där skillnad mellan
framgång och fiasko kan vara hårfin. Vad vi svenskar
uppfattar som en enahanda trivial barrskog kan av
tysken eller dansken uppfattas som annorlunda,
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spännande och exotisk. För att förstå naturens
attraktionskraft måste man förstå besökarnas motiv
till naturupplevelse, där upplevelsen är summan av en
rad komplicerade processer hos människan. Forskare
har funnit att människor som deltar i olika frilufts-
aktiviteter förväntar sig att de ska uppfylla särskilda
behov, och att överensstämmelsen mellan förväntade
och verkliga upplevelser utgör graden av tillfredsställelse.
Nöjda kunder kommer tillbaka, och för naturturism-
företagare blir det därför extra viktigt att sätta upp-
levelsen i centrum. 

Men även om attraktionerna är viktiga för turisters
beslut att besöka en viss plats så finns många andra
syften med resande, inte minst olika former av socialt
umgänge. Naturen kan inte heller vara en resurs för
turismen överallt. Faktorer av betydelse för turismen i
ett naturområde är utöver områdets attraktionskraft
bland annat dess tillgänglighet (närhet, transporter,
information med mera), infrastruktur samt lokalsam-
hällets utbud av produkter och service. Flera av dessa
faktorer är platsbundna omständigheter som är svåra
att påverka. Det gör att vissa platser står sig bättre i
konkurrensen än andra, men attraktionerna på en
turistdestination utgör själva kärnan inom turismen.
En annan möjlighet är att ett stort antal småföretag
samarbetar för att volymen i sig ska bli en attraktion.
Ett sådant exempel är Ishotellet i Jokkmokk. 
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Naturturismföretagande kräver kompetens
Naturturistiskt företagande är ofta småskaligt. Av alla
turismföretag i Sverige har mer än hälften knappt en
heltidsanställd. Turismföretagare är beroende av att
konsumenterna rör sig i rummet. Resursen som före-
tagen har att tillgå är i många stycken relativt likvärdig,
om än inte likadan i hela landet. Konkurrensen om
det rörliga kapitalet mellan platser som erbjuder ett
snarlikt utbud är därför stor. Dessutom kommer efter-
frågan på den svenska naturen i första hand från
svenskarna själva. De turister som kommer från andra
länder är en liten andel av besökarna, även om de är
mer betalningsvilliga. Ekonomiska jämförelser mellan
svenska och utländska naturturister visar ofta på stora
skillnader i utgiftsmönster. 

För att ett företag inom turismbranschen ska lyckas
krävs att både kvalitet och utbud lockar besökarna. En
del av vardagen är att handskas med omständigheter
som påverkar verksamheten i mycket stor utsträckning
men som inte kan styras av företagen, till exempel
klimatförändringar, valutakurser, konkurrenters utbud
och kvalitet. För att anpassa sig till dessa omständig-
heter krävs kunskap och kompetens, något som finns
bundet i människorna som bor i området eller är verk-
samma inom näringen. I många kommuner där man
aktivt satsar på naturturism är befolkningsminskningen
därför ett problem. När befolkningsstrukturen för-
ändras och färre unga finns att tillgå är det svårt att
behålla konkurrenskraftig kompetens lokalt. 
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Marknadsföring framhålls som ett viktigt instrument
för att påverka efterfrågan. Man ska heller inte under-
skatta tradition och ”hipp-faktorn” för en destination.
Ökad efterfrågan på statushöjande livsstilsprodukter,
som till exempel längre turer i ”vildmark”, bör vara
positivt för naturturismen. 

Naturförvaltare och turismentreprenör i samarbete
Naturens allt större betydelse som upplevelselandskap
ställer delvis nya och större krav på förvaltning, bruk
och skötsel av våra naturresurser. Genom att sätta
upplevelsevärdena i centrum inom skötsel och för-
valtning av naturresurser skapas nya möjligheter för
turismnäring och friluftsliv. Rätt utformad kan den
kommersiella turismen bli en katalysator för ett aktivt
bevarande av natur- och kulturarv och samtidigt leda
till positiva regionala effekter – ekonomiskt, miljö-
mässigt och socialt.

I Fulufjällets nationalpark i nordvästra Dalarna samar-
betar länsstyrelsen med den lokala företagarföreningen
Fulufjällsringen och den internationella organisationen
PAN Park som i samarbete med ett holländskt rese-
företag har etablerat en boendeanläggning i området.
En undersökning av besökarna i nationalparken samt
turismoperatörer i området runt parken låg till grund
för Naturvårdsverkets utformning av skötselplanen.

Ett annat exempel där naturturism samverkar med
bevarande av natur- och kulturvärden är inom svensk
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ekoturism och märkningssystemet ”Naturens Bästa”.
Märkningen omfattar knappt hundra godkända arran-
görer och är utvecklat för att garantera hög kvalitet på
deltagarens reseupplevelse, i kombination med ett
aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat
resande och omsorg om resmålets kulturvärden och
människor. 

Lokala stödfunktioner förhindrar utläckage
Vad betyder då naturturismen för den regionala
utvecklingen? Framgång är inte bara en fråga om yttre
omständigheter och turismföretagens förmåga att
konkurrera. En förutsättning för regional utveckling i
ekonomisk bemärkelse är att de pengar som kommer
in i en ekonomi stannar där och skapar ytterligare
förutsättningar för människor att leva där. I vilken
utsträckning turismsektorn får genomslag i en ekonomi
beror alltså inte bara på antalet turister som kommer
till ett område, utan också på omständigheter som till-
gång på lämplig arbetskraft och lokala varor och
tjänster. Om det inte finns tillräckligt många stöd-
funktioner lokalt kommer det att uppstå läckage ut
från ekonomin eftersom det som saknas tas utifrån.
Det kan vara fråga om råvaror, tjänster eller
arbetskraft. Ekonomisk tillväxt uppstår när inkomst-
flödet är större än läckaget ut från området. Denna
effekt kan man mäta antingen genom att titta direkt
på var pengarna hamnar eller genom att undersöka
sysselsättningseffekterna. 
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De svenska vinterdestinationerna i fjällen är ett exempel
på hur naturliga förutsättningar som skulle kunna
vara likvärdiga ändå inte ger samma utdelning i form
av intäkter och sysselsättning till regionen. Här spelar
avståndet till tätbefolkade områden i söder stor roll för
antalet turister som kommer. Ju närmare och ju bättre
kommunikationer som finns, desto fler turister söker
sig till en destination. Samtidigt betyder det ökade
trycket under högsäsong att den lokala och regionala
befolkningen inte alltid klarar av att förse turismföre-
tagen med arbetskraft. Ofta är det unga människor
från storstadsregionerna som kommer till fjällen för
att arbeta under säsongen, och de skriver sig inte i de
kommuner där de arbetar utan behåller sin adress hos
till exempel föräldrar i staden.

Naturturismen kopplas ofta ihop med hållbar utveck-
ling i glesbygd och på landsbygd. I ett regionalt ut-
vecklingsperspektiv är detta naturligtvis positivt kan
man tycka. Men det är inte alltid så enkelt. Stora
områden som har vacker och värdefull natur är i många
fall svåra att utnyttja för företagare. Antalet turister är
litet och intäkterna små. Istället för att spela ut glesa och
i många fall perifera områden mot varandra kanske en
mer riktad politik är att föredra där vissa platser pekas
ut. Det skulle till exempel kunna möjliggöra djup-
gående samarbeten mellan företag när det gäller utbud
och arbetskraft. Utbudet kunde i större utsträckning
samordnas för att uppnå skaleffekter och minska
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säsongsberoendet. Det skulle också kunna göra arbets-
tillfällena inom turism mer stabila och långsiktiga
och minska arbetskraftsomsättningen.

Peter Fredman är professor i turism med inriktning mot
naturturism. Hans forskning är särskilt inriktad på eko-
nomiska analyser, deltagande och efterfrågan, metoder
för besöksmätning samt attityder och trender. Han är
ansvarig för ”Friluftsliv i förändring” som är ett nationellt,
tvärvetenskapligt forskningsprogram.

Linda Lundmark är lektor i kulturgeografi och forskar
om globalisering och regional och lokal sårbarhet och
anpassning. Människors rörlighet och turism i synnerhet
är ett genomgående tema i hennes forskning. Hon leder
ett projekt inom programmet ”Friluftsliv i förändring”
där syftet är att analysera naturturismens roll för att
skapa hållbara samhällen utanför de stora städerna. 
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Kan hela Sverige leva som i Gnosjö?

Varför går det så lätt att driva företag i Gnosjö men så
trögt på bruksorterna? I Gnosjö finns sedan gammalt en
helt annan typ av socialt kapital som uppmuntrar nya
aktörer. Det sociala kapitalet är en grundläggande förut-
sättning för lokalt utvecklingsarbete och entreprenör-
skap. Men det får varken vara för svagt eller för starkt
för att det ska hända positiva saker i bygden, skriver
Hans Westlund.
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et är många faktorer som påverkar hur en bygd
eller region utvecklas. Historiskt sett har för-

sörjningsmöjligheter och levnadsstandard varit de
viktigaste orsakerna till att människor har flyttat. Idag
är det tydligt att det är många andra saker som spelar
in, till exempel möjligheter till studier, utbudet av fri-
tidsaktiviteter och andra sociala faktorer. Städerna har
i allmänhet mer att erbjuda på dessa områden.
Samtidigt menar många att landsbygden också har en
styrka när det gäller sociala faktorer. Man känner
varandra bättre än i städerna, och mycket av det som
händer på fritiden skapas av människor själva och
deras föreningar eftersom det inte skulle hända något
annars. De här två sakerna är exempel på att lands-
bygden har ett socialt kapital och en social ekonomi.
Men vad betyder de två begreppen?

Social ekonomi och socialt kapital
Social ekonomi är ett begrepp som kom till Sverige i
och med EU-medlemskapet. En vanlig definition av
social ekonomi är att den består av verksamheter inom
föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande organisa-
tioner, där medlemsnytta eller samhällsnytta är det pri-
mära och vinsten kommer i andra hand. Föreningsliv
och folkrörelser är två svenska begrepp som innefattar
mycket av den sociala ekonomin. Man kan också säga
att den sociala ekonomin är den ekonomiska sidan av
det som ibland kallas för det civila samhället. Men
också när småföretag samverkar med varandra och
med föreningslivet för att utveckla bygden är det en

D
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form av social ekonomi. Byn Trångsviken i Jämtland
är ett bra exempel på detta. 

Socialt kapital är i grova drag våra sociala kontaktnät
och de normer och värderingar som vi upprätthåller i
och med dessa kontakter. Ibland avgränsas socialt
kapital bara till de kontakter människor har på fritiden
till exempel i föreningar, men socialt kapital finns
naturligtvis i alla delar av samhället, även i näringslivet
och i den offentliga sektorn.

Den sociala ekonomin, kommunerna och det lokala näringslivet skapar
inom sig olika sociala kapital. Tillsammans formar de tre sektorerna ett
lokalt socialt kapital, med nätverk och värderingar som kan skilja sig åt
mellan platser, kommuner och regioner.
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Social ekonomi ett sammanhållande kitt
Det finns idag förhoppningar om att den sociala eko-
nomin och det sociala kapital den skapar ska kunna
stärka landsbygden och att man med politiska åtgärder
kan stödja sådana processer. Här redovisar jag några
slutsatser från en studie som jag genomförde på upp-
drag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet
2007. Studien byggde på intervjuer och annat material
från cirka 40 lokala utvecklingsinitiativ, både sådana
där den sociala ekonomin har varit framgångsrik och
sådana där initiativen inte har hållit i längden.

En viktig slutsats av studien är att där den sociala eko-
nomin har lyckats som bäst utgör den det samman-
hållande kittet för bygdens eller grannskapets utveck-
ling. Detta har manifesterat sig i formella eller infor-
mella ”lokala utvecklingspartnerskap” på by- eller
bygdenivå, där den sociala ekonomin ingår tillsammans
med det lokala näringslivet och där den offentliga
sektorn har en stödjande roll. På sådana orter finns
det också exempel på resultat i form av nyföretagande
och inflyttning.

Där den sociala ekonomin samarbetar med det lokala
näringslivet och kommunen utvecklas ett socialt kapital
som kan bidra till hela bygdens utveckling. Om den
sociala ekonomin däremot bara håller sig till sin ”kärn-
verksamhet” (till exempel fotboll eller att ordna log-
danser) bidrar den visserligen till att folk träffas och
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har trevligt, men det blir inte den lokala utvecklingen
som kommer i fokus. Sedan är det naturligtvis kommu-
nen och näringslivet som avgör om de släpper in den
sociala ekonomin i de ”stora” utvecklingsfrågorna.

Kommuner har svårt att hantera lokala initiativ
De landsbygdsprojekt som genomförs inom ramen för
EU-programmet Leader är i dagsläget det kanske bästa
exemplet på att kommunerna gett den sociala ekonomin
en jämbördig position i partnerskap för lokal utveck-
ling. Modellen bygger på att offentlig sektor, näringsliv
och föreningsliv ska samarbeta, bli överens om och ta
ansvar för lokala utvecklingsprojekt. Man ska då komma
ihåg att Leader är en modell som kommit utifrån och
som inte utvecklats av kommunerna själva. Men kom-
munerna som varit indragna i Leaderarbetet har haft
förmågan att anpassa sig till modellen, och det kan
möjligen ses som en indikation på att det går att
”pressa” fram ett nytt förhållningssätt hos kommunerna
till den sociala ekonomin om resurser i form av EU-
medel för lokal utveckling då blir tillgängliga. 

Bortsett från Leaderarbetet är däremot det samlade
intrycket att kommunerna ofta har svårt att hantera
lokala utvecklingsinitiativ när de inte själva kontrollerar
dem. Det finns dock många exempel på att kommuner
efterhand tagit initiativen på allvar och tecknat kontrakt
med dem, som i fallet med barnomsorgskooperativ.
Kooperativ barnomsorg (och i mindre utsträckning
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äldreomsorg) är dock det enda genombrott på bred
front som de lokala initiativen har gjort gentemot
kommunerna. 

Social ekonomi kan ha nyckelroll
Det finns alltså en del goda exempel på att den sociala
ekonomin mycket väl kan bidra till lokalt entreprenör-
skap och näringslivsutveckling. Frågan är varför dessa
bara är några exempel och inte något som händer
överallt. 

En orsak är sannolikt att den sociala ekonomin oftast
ses som en avgränsad sektor som kan sköta viss verk-
samhet, och inte som det som kan utgöra den samman-
hållande kraften i en bygds hela utveckling. Där den
sociala ekonomin fungerar som allra bäst skapar den
tillsammans med ”vanliga” företag och offentlig sektor
det sociala kapital som främjar företagande och entre-
prenörskap. Om den sociala ekonomin däremot nöjer
sig med att driva sin ideella och medlemsanknutna
verksamhet – utan att bredda den och bli en sam-
verkande utvecklingsaktör – då bekräftas bilden av att
den sociala ekonomin är en sektor för sig som lämpar
sig bäst att sköta vissa avgränsade fritidsverksamheter.

Mycket talar för att den sociala ekonomin har en
nyckelroll när det gäller att forma och upprätthålla
lokalt socialt kapital i en bygd – eller att den i varje fall
borde kunna spela en sådan roll. Det är i lokala
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idrotts- och kultursammanhang och i andra gemen-
samma aktiviteter som människor med olika jobb och
från olika bostadsområden träffas och gör saker till-
sammans. Det är där som informella samtal och dis-
kussioner förs och som kittet som håller samman en ort
kan skapas – om en viss typ av värderingar dominerar.
Den sociala ekonomins organisationer kan med andra
ord utgöra de mötesplatser där individer från närings-
livet, kommunen och ideella sektorn gör saker gemen-
samt och där entreprenörskap och utvecklingskraft
skapas och sprids. Men detta är inte självklart. Det
krävs också att det finns aktörer som går i spetsen för
att skapa ett sådant lokalt socialt kapital som sträcker
sig utanför föreningarnas formella syften.

Inlåsning måste brytas
Ytterligare en orsak till den sociala ekonomins margi-
nella ställning är troligen att den officiellt avgränsas
till vissa organisationsformer, medan ”vanligt” före-
tagande och entreprenörskap äger rum i andra, eta-
blerade former. Dagens etablerade sociala ekonomi
har accepterat den organisatoriska avgränsningen och
”grävt ner sig” i sina organisationsformer. Exempelvis
är den stöd- och rådgivningsverksamhet som finns för
start av social-ekonomiska företag helt inriktad på att
verksamheterna ska bedrivas i kooperativ form. 

Problemet för den sociala ekonomin kan således be-
skrivas som att man till stor del okritiskt accepterat
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den officiella bilden av sig, som en avgränsad sektor
med särskilda organisationsformer och vissa verksam-
heter. Om den sociala ekonomin vill bli en verklig
aktör i en lokal utveckling som också innefattar närings-
livsutveckling och entreprenörskap måste denna
organisatoriska och verksamhetsmässiga inlåsning
brytas.

Bruksanda och Gnosjöanda – helt olika 
socialt kapital
Olika regioner i Sverige har olika historiska förutsätt-
ningar när det gäller socialt kapital för att bedriva
lokalt utvecklingsarbete. Detta kan beskrivas med två
ytterligheter: begreppen bruksanda och Gnosjöanda. 

Bruksanda har kommit att bli beteckningen för de
relationer med normer och värderingar som skapades
mellan en lokalt dominerande arbetsgivare och ett väl
sammansvetsat, lokalt rekryterat arbetarkollektiv. Den
anda av intressegemenskap som formades genom krav
och motkrav innebar att bruket tog ansvar för sina
anställdas och deras familjers välfärd, mot att de
anställda var trogna bruket. En lokal ”sysselsättnings-
garanti” existerade i princip för brukssamhällenas
manliga befolkning, medan kvinnorna hänvisades till
servicenäringar eller hemmet. Andra företag, förutom
nödvändiga lokala servicenäringar, utgjorde potentiella
konkurrenter om arbetskraften och betraktades som
onödiga. Följden blev att entreprenörskap och nyföre-
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tagande inte främjades av de normer och värderingar
som formades av bruksandan. De aktörer som formade
bruksandan, det vill säga bruket och arbetarkollektivet,
motarbetade därmed medvetet eller omedvetet upp-
komsten av andra aktörer. 

Under Sveriges industriepok blev bruksandan i mångt
och mycket normen för den framgångsrika svenska
modellen på lokal nivå. Under de senaste tre decen-
niernas strukturomvandling har denna anda däremot
visat sig vara ett avgörande problem för bruksorterna.
När omvärlden förändrades skulle bruksorterna ha
behövt aktörer som kunnat förnya det lokala sociala
kapitalet, men bruksandan har i stor utsträckning för-
hindrat framväxten av sådana aktörer. 

Gnosjöandan brukar ofta beskrivas som bruksandans
motsats: en bygd där ett intimt samarbete mellan små-
företag utvecklats, där avknoppning från existerande
företag uppmuntras och där förmågan till flexibel
omställning av produktionen är stor. Liksom bruks-
orterna har Gnosjö dominerats av den sedan 1960-talet
tillbakagående tillverkningsindustrin. Men Gnosjö hade
en helt annan uppsättning av aktörer som också upp-
muntrade tillkomsten av nya aktörer, det vill säga före-
tag. Därmed skapades en helt annan typ av närings-
livsrelaterat socialt kapital i Gnosjö än i bruksorterna.
Resultatet har visat sig i form av en helt annan eko-
nomisk utveckling.
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Två ytterligheter med starkt socialt kapital
I fallet med bruksorterna hade de dominerande
aktörerna investerat i mycket starka relationer både
internt på orten och externt gentemot kunder och
leverantörer. När marknaden så småningom sviktade
och de externa länkarna försvagades, blev de starka
interna länkarna en black om foten som förhindrade
utveckling av nya relationer till nya externa aktörer.
Därmed förhindrades nödvändig import av ny in-
formation, kunskap, idéer och värderingar. I fallet
Gnosjö tycks aktörerna spontant ha utvecklat en insikt
om nödvändigheten av att knyta nya aktörer till sig
både internt inom bygden och externt i form av nya
typer av kunder och leverantörer.

Gnosjöanda och bruksanda kan ses som de två ytter-
ligheterna på en skala för näringslivsrelaterat socialt
kapital. De flesta lokalsamhällen och kommuner
befinner sig naturligtvis någonstans mellan de båda
ytterligheterna. De två extremexemplen har dock
vissa saker gemensamma: de utvecklades under industri-
epoken och de representerar båda former av ”starkt”
socialt kapital. Många lokalsamhällen och kommuner
uppvisar sannolikt ett ”svagare” och mer heterogent
socialt kapital än både bruksorter och Gnosjö. 

Därför kan problematiken socialt kapital beskrivas på
ett delvis annat sätt. En typ av problem för lokal
utveckling kan vara förekomsten av alltför starka rela-
tioner som motstår nödvändig förändring, till exempel
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där det förekommer bruksanda. En annan typ av pro-
blem kan vara brist på (positiva) relationer eller att det
finns negativa relationer mellan de aktörer som skulle
behöva samverka. Alltför svaga länkar skapar med
andra ord en heterogenitet som riskerar att inget positivt
händer, medan alltför starka länkar skapar en homo-
genitet som bidrar till inflexibilitet och oförmåga till
förändring. Några av de mest centrala egenskaperna
hos ett lokalt socialt kapital som ska kunna främja
återkommande ekonomiskt och socialt entreprenör-
skap blir därför förmåga till diversifiering och om-
bildning.

Kommunen en viktig lokal aktör
Det sociala kapitalet utgör således en grundläggande
förutsättning för lokalt utvecklingsarbete och entre-
prenörskap. Det går inte att med enkla politiska beslut
förändra normer, värderingar och de nätverk som
individer och organisationer formar så att de främjar
den lokala utvecklingen. Men om offentliga organ ska
vidta åtgärder för lokal utveckling måste de vara med-
vetna om det sociala kapitalets stora betydelse för om
åtgärderna ska ha framgång eller misslyckas. 

Ett socialt kapital som främjar den lokala utvecklingen
kan bara formas och omformas av de lokala aktörerna
själva. Kommunerna har en stark ställning på den
lokala nivån i Sverige och är en av de viktigaste av
dessa aktörer. Hur kommunen agerar på olika områden
är ofta av avgörande betydelse för att skapa ett socialt
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kapital som långsiktigt främjar den lokala utvecklingen
– inte minst när det gäller att samla näringslivet, den
sociala ekonomin och andra delar av det civila sam-
hället i gemensamma åtgärder för innovationer och
entreprenörskap.

Hans Westlund är professor i regional planering vid
KTH och professor i entreprenörskap vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. Han har tidigare varit
gästprofessor vid bland annat Tokyo University. Han leder
det Formasfinansierade projektet ”Multidimensionellt
entreprenörskap för landsbygdsutveckling”.

228



Pizzeria och matbutik – viktiga
invandrarföretag på landsbygden

Vad betyder invandrarföretag för glesbygd och lands-
bygd? Hur ska nya invandrarföretag lockas till lands-
bygden? Och vilken betydelse har de för integrations-
politiken? Småföretagare med invandrarbakgrund är
ofta mer positiva till att låta företaget växa än vad
svenskfödda företagare är. Men hindren är större för
de utlandsfödda, till exempel har de svårt att få lån,
skriver Ali Najib.

Ali B. Najib, Institutionen för
kulturgeografi, Uppsala universitet.
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ntresset för att stimulera småföretagande och
invandrarföretagande på landsbygden har ökat

kraftigt under senare år. En viktig drivkraft är den
negativa utvecklingen i många landbygdsregioner i
form av avfolkning och nedläggning av företag och
arbetsställen. Invandrares nyföretagande kan ge ett
litet bidrag till gles- och landbygdsregionerna i form
av sysselsättning och ekonomisk förnyelse. Det har
motiverat beslutsfattarna särskilt på lokal nivå att vilja
locka till sig fler invandrare som startar och driver
egna företag i deras kommuner. 

En effekt av den pågående strukturomvandlingen i
många landbygdsregioner är att en del stora företag
flyttar produktionsenheter till länder med lägre löne-
kostnader. Detta är en trend som sannolikt kommer
att bestå de närmaste åren och som förstärks när globali-
seringen ökar. När sysselsättningen minskar och service-
utbudet försvagas på landsbygden behövs det ersätt-
ningsföretag med tillväxt i kunskaps- och service-
intensiva sektorer. Den typen av företag kännetecknas
i många fall av relativt låga barriärer när det gäller att
starta nya företag. Det är ur det perspektivet man kan
se betydelsen av invandrarföretag i landsbygden. Från
den svenska regeringens sida ses invandrarföretagande
på landsbygden även som ett led i försöken att lösa
integrationsproblematiken i storstadsregionerna.

Hur ser invandrarföretagande ut och vilken ekonomisk
betydelse har det för gles- och landsbygdsregionerna?

I
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Vilka strategier behövs för att attrahera nya invandrar-
företag? Det här är frågor som jag ska försöka svara på.
Resonemangen bygger huvudsakligen på offentlig
statistik, tidigare studier, utredningsrapporter och tid-
ningsartiklar.

Definitioner
Med invandrare menas en person som är född utom-
lands och som har invandrat till Sverige. Personer med
invandrarbakgrund är födda utomlands eller är födda i
Sverige men har två föräldrar som är födda utomlands.
Med invandrarföretag menas ett företag som ägs av en
person med invandrarbakgrund.

Koncentration till storstadsregioner
En betydande del av småföretagen i landets startas och
drivs av personer som är födda utomlands. Ungefär
vart åttonde småföretag drivs av en utlandsfödd person
och vart femte nytt företag startas av en person med
utländsk bakgrund. Det totala antalet invandrarföretag
uppgår idag till cirka 70 000, och det startas uppemot
7 000 nya invandrarföretag varje år. Invandrarföre-
tagandet i Sverige är koncentrerat till storstadsregio-
nerna; där finns över två tredjedelar av alla invandrar-
företag i landet.

Glesbygdsverkets rapport Integration och regional
utveckling (2005) visar att enskilt företagande är
vanligare i gles- och landsbygd. Det gäller både personer
med utländsk och personer med svensk bakgrund.
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Av det totala antalet företag utgör företagare med
invandrarbakgrund bara 4 procent i glesbygdskommu-
nerna, 6 procent i tätortsnära landbygdskommuner
och 15 procent i tätortskommunerna. Den lägsta
andelen invandrarföretag finns på avlägsna orter i
glesbygdskommunerna.

Viktig pizzeria
I områden med liten eller ingen konkurrens kan det
vara lockande att bryta sig in med nya verksamheter,
men det är svårare att få lönsamhet när marknaden är
liten. I glesbygdskommuner med spridd befolkning,
långa avstånd och få företag kan en pizzeria som ligger
i ett mindre samhälle ha mycket stor betydelse för
människor på grund av avstånden till likvärdiga alter-
nativ. Närmaste alternativ till pizzerian kan ligga flera
mil bort. Om vi tittar på statistiken för enskilda gles-
bygdskommuner finner vi att invandrarföretagen inte
sällan utgör 30 till 50 procent av företagen inom
exempelvis branschen restaurang, vandrarhem, stug-
byar och camping.

Företag som är verksamma inom hushållsinriktade
tjänster utgör den största gruppen såväl i gles- och
landsbygdskommuner som i tätortskommuner. Av det
totala utbudet av tjänster till hushållen som alla små-
företagen i landet svarar för står personer med ut-
ländsk bakgrund för 10 procent i glesbygdskommu-
nerna, 13 procent i de tätortsnära landsbygdskom-
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munerna och 26 procent i tätortskommunerna. Det
visar att invånarna, särskilt i tätortskommunerna, är
beroende av dessa företagare för service och arbetstill-
fällen. 

Företagstjänster är näst största branschen bland
utlandsfödda i landet. Av de utlandsfödda arbetar
22 procent av männen och 25 procent av kvinnorna
med sådan verksamhet. De vanligaste verksamheterna
inom denna bransch i gles- och landsbygdskommuner
är lokalvård, kontorsservice, översättning, informa-
tions-, organisations- och datakonsultverksamhet. 

Livsmedelsbutiken ett nav i bygden
Kommunrepresentanter i 28 gles- och landsbygds-
kommuner fick ge sin bedömning av invandrarföre-
tagens betydelse i kommunen. Bland annat ställdes
frågan om det finns invandrarföretag som är särskilt
viktiga i kommunen och i så fall i vilket avseende de är
viktiga. Det var framförallt ur två aspekter som man
tyckte att de var viktiga. För det första genererar
invandrarföretagen nya arbetstillfällen, och varje nytt
arbete som skapas är viktigt för en region som under
senare tid upplevt avveckling av många arbetstillfällen.
För det andra bidrar invandrarföretag till en diversi-
fiering av kommunens näringsliv som motiverar att man
tar det besvär det innebär att arbeta för ett mångkul-
turellt företagande i kommunen. Dessutom tyckte man
att invandrarföretag bidrog till en differentiering av
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näringslivsstrukturen som i sin tur kan innebära nya
öppningar för samarbete, nya idéer, innovation och
nya kunskaper. 

Framförallt uppskattades etablering av restauranger
och livsmedelsbutiker som många menar annars skulle
ha minskat i antal eller till och med ha försvunnit helt
utan invandrares företagande i bygden. Det är lätt att
förstå den synpunkten eftersom dessa näringar
bedöms vara viktiga inte bara för invånarnas överlevnad
utan också för kommunernas attraktionskraft med
tanke på turister och andra besökare. Därefter nämnde
man ett antal faktorer i följande ordning: skatte-
inkomster för kommunen, PR för kommunen, samt
investering i och upprustning av äldre byggnader som
annars inte skulle ha skett.

Invandrare börjar alltså ta över en del av de landsbygds-
butiker som annars riskerar att läggas ner, och livs-
medelsbutiker är en del av det serviceunderlag som
många personer över hela landet anser vara viktigast
att ha på eller nära sin bostadsort. Dessa butiker fyller
också en viktig funktion i många glesbygder även som
ombud för post, apotek och systembolag. Det innebär
att butikerna på många håll är avgörande för att männi-
skor ska kunna bo och verka i sin bygd. För vissa
områden är det kanske redan för sent. Under åren
2000–2005 lades 340 landsbygdsbutiker ned, varav 50 i
glesbygd och 290 i landsbygd. Värt att notera är att
sådana butiker ofta är de sista på orten och därför har
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avgörande betydelse för serviceutbudet i sina områden.
Man kan därför tycka att både invandrare och det
lokala samhället tjänar på att invandrare övertar butiker.

Mer balanserad bosättning
En stor del av de tillfrågade kommunrepresentanterna
är av den absoluta uppfattningen att en liten kommun
har fördelar som underlättar integrationen av företagare
med utländsk härkomst. Bland annat tror de att det
korta avståndet mellan myndigheter och beslutsfattare
på landsbygden lättare ger möjligheter att hitta och
etablera kontaktvägar mellan beslutsfattare, företagare
och övriga grupper. Det kräver naturligtvis att de nya
företagarna ses som individer och inte som en grupp
invandrare. Men detta behöver inte betyda att miljön
i landsbygdskommuner är mer tolerant än i andra
kommuner. Flera studier från Nordamerika vittnar
om att det kan vara mycket svårare för invandrare på
landsbygden än i stortstadsmiljön. 

Intresset för invandrarföretag i gles- och landbygds-
kommunerna har alltså ökat, och behovet av dem
debatteras. Det finns också en önskan hos beslutsfat-
tare på både nationell och regional nivå att få en mer
balanserad geografisk fördelning av invandrares
bosättning i landet. Det finns en gräns där storstads-
regionerna inte kan ta emot nya invandrargrupper och
integrera dem i det svenska samhället. Ökad koncen-
tration av invandrarföretag till storstadsregionerna har
lett till en tuff konkurrenssituation i vissa branscher
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som är traditionella invandrarbranscher och där ned-
läggningen av invandrarföretag har varit stor. En
spridning av invandrarföretagare till andra delar av
landet kan möjligen underlätta trycket på storstads-
regionerna. 

Invandrarföretagare mer välutbildade
Likheterna mellan småföretagare födda utomlands
och i Sverige är större än skillnaderna. Men det finns
några skillnader. De utlandsfödda företagarna är något
yngre och mer välutbildade, och de svenskfödda före-
tagarna driver något större företag med fler anställda
och större omsättning. Dessutom tenderar merparten
av invandrarföretagarna att oftare än svenskfödda arbeta
inom handel, hotell och restaurang, medan svenskfödda
företagare oftare leder företag inom ”tillverkning” och
byggverksamhet. Över två tredjedelar av invandrar-
företagarna bor och driver sina företag i någon av de tre
storstadsregionerna, medan övriga företagare är mer
jämnt fördelade över landet. 

Utlandsfödda småföretagare är mer positiva till att låta
det egna företaget växa och till att anställa fler med-
arbetare än svenskfödda företagare är. Men de utlands-
födda upplever fler hinder för detta, till exempel svårig-
heter att få lån.

Det behövs särskilda åtgärder
Forskning tyder på att invandrares andel av småföretag
på landsbygden och i glesbygden ökar stadigt men att
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denna ökning sker i snigelfart. För att få en snabbare
ökningstakt krävs stora och kombinerade insatser från
beslutsfattare och stödorganisationer. 

Om man tänker vidta policyåtgärder är det viktigt att
veta varför invandrare startar företag på landsbygden.
Invandrares kulturella bakgrund, hinder på arbets-
marknaden och möjligheter till integration i det nya
samhället är exempel på faktorer som har betydelse.
Det är också viktigt att först förstå villkoren för
invandrarföretag på landsbygden. En sak som ofta
återkommer och som behöver åtgärdas omedelbart är
kunskaper i det svenska språket och information om
det nya lokala samhället. 

Ett annat område är finansiering. Flera studier visar
att invandrarföretagare har betydligt svårare än svenska
kollegor att få finansiering till sina nya och växande
företag. Det är viktigt att sprida kunskap om de finansi-
ella behov som invandrarföretagare har, och deras
särskilda behov bör noga specificeras i program som
gäller generella finansieringsåtgärder för företagande
på landsbygden. Invandrarföretagare i Sverige ägnar sig
i stor utsträckning åt vissa verksamheter som att driva
kiosker, matbutiker, restauranger och taxirörelse. I ett
landbygdsperspektiv kan det finnas vissa sektorer där
invandrare har komparativa fördelar som kan stimuleras.
Det är också angeläget att få fram kunskap om fram-
gångsrika entreprenörer bland invandrare och sprida
information om dem som förebilder. Det kan bidra
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till att locka fler invandrare att starta företag på lands-
bygden och därmed generera nya jobb, bevara och
utveckla serviceutbudet, samt bidra till ökade skatte-
intäkter och välfärd.

Det finns ett stort behov av forskning kring invandrar-
företagande, i synnerhet i gles- och landbygdsregio-
nerna. Ökad kunskap och förståelse för invandrarföre-
tagande i gles- och landsbygden skulle bidra till bättre
beslut bland annat om vilka stödprogram som är
lämpliga. 

Fakta om invandrarföretag
Totalt sysselsatte invandrares enskilda och fåmans-
bolag drygt 100 900 personer i hela landet år 2003;
det motsvarar 13 procent av alla anställda i landets
företag. Av dessa företag hade 72 procent bara en syssel-
satt, nämligen företagaren själv. I glesbygdskommuner
sysselsatte invandrarföretag endast cirka 550 personer,
i genomsnitt 25 personer per kommun. Motsvarande
siffror för tätortsnära landsbygdskommuner var 15 500
personer; det ger cirka 100 personer per kommun.
Sett från ett annat perspektiv motsvarar dessa siffror
bara 4 respektive 5 procent av samtliga anställda i alla
företag i landets glesbygdskommuner respektive
landsbygdskommuner. Motsvarande siffra för tätorts-
kommuner var däremot cirka 15 procent, i genomsnitt
650 personer anställda per tätortskommun. 
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Invandrarföretagens årliga omsättning uppskattas till
cirka 246 miljoner kronor för glesbygdskommunerna
och 11,1 miljarder kronor för de tätortsnära kommu-
nerna. Men detta säger ingenting om bidraget till
kommunernas skatteintäkter. Däremot har man i en
beräkning på basis av anställdas årliga inkomster
kommit fram till sammanlagda skatteintäkter på 20
miljoner kronor per år för glesbygdskommunerna och
drygt 560 miljoner kronor för de tätortsnära lands-
bygdskommunerna år 2003. 

Ali B. Najib är docent och lektor på Institutionen för
kulturgeografi vid Uppsala universitet. Han bedriver
forskning kring internationell migration och etniskt före-
tagande samt om miljöfrågor, i synnerhet i Afrika. Han
medverkar i ett Formasprojekt om hur internationella
migrationsflöden påverkar den svenska landsbygden.
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Hur ska jordbruket överleva?

Lönsamheten i dagens jordbruk är svag även om
situationen för spannmålsodling har förbättrats under
senare år, skriver Hans Andersson, Helena Hansson
och Karin Larsén. Vilka grupper av jordbrukare kommer
att klara framtidens ekonomiska risker? Vad kan de
göra för att förbättra sin situation? Vilka hinder möter
de när de försöker utveckla sina företag? Och hur
kan de anpassa sig till ökad internationell konkurrens?

Helena Hansson,
Institutionen för ekonomi,
Sveriges lantbruks-
universitet.

Karin Larsén,
Institutionen för
ekonomi, Sveriges lant-
bruksuniversitet.

Hans Andersson,
Institutionen för eko-
nomi, Sveriges lant-
bruksuniversitet.

Foto Peter Trajkovski
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m vi svenskar i gemen utgår från att hela Sverige
ska leva – hur beroende är vi då av ett levande

jordbruk, och på vilka sätt kan förutsättningarna för
ett levande jordbruk förbättras? 

Jordbrukssektorn kännetecknas av stora förändringar,
trots att den genomsnittliga gården bara består av
cirka 36 hektar åker (72 fotbollsplaner) fördelat på
76 000 företag. Ny teknik som GPS, mjölkrobot och
datorstyrda redskap introduceras i rask takt. När EU
nu utökas och världshandeln liberaliseras blir jord-
brukssektorn alltmer marknadsberoende. Men en
avreglerad sektor innebär också kännbara risker. I
jordbrukssektorn förekommer olika former av risker:

• Prisrisk på tillgångar, det vill säga på företagens bygg-
nader, maskiner, mark, och så vidare.

• Prisrisk på produkter, som griskött, ägg och spannmål.
• Produktionsrisk, till exempel att det är osäkert hur 

stor skörden blir.
• Politisk risk när det gäller vilka stödformer som finns 

i framtiden.
• Finansiell risk när det gäller räntenivåer och bankers 

vilja att ge lån.

Svag lönsamhet
I europeiskt och svenskt jordbruk är lönsamheten för
närvarande relativt svag även om resultatet i växt-
odlingen förbättrades under 2007 genom högre försälj-
ningspriser på spannmål. I tabell 1 redovisas familjens

O
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arbets- och kapitalinkomst för de större växtodlings-
och mjölkföretagen i slättbygderna, och i hela landet
för nötkötts- och grisköttsproduktion. Den mycket
låga inkomsten för specialiserade nöt- och griskötts-
företag beror främst på låga försäljningspriser under
åren 2005 och 2006. 

Samtidigt har lantbruket blivit alltmer kapitalintensivt.
I mitten av 1970-talet motsvarade vanliga investeringar
i djurproduktion cirka 100–150 procent av värdet av
samtliga tillgångar i företaget. Trettio år senare var
motsvarande siffra 180–230 procent. Vanliga invester-
ingar i byggnader rör sig idag ofta om 5–15 miljoner
kronor per år, och den sammanlagda skuldsättningen i
svenskt lantbruk är idag cirka 150 miljarder kronor. 

Tabell 1. Arbets- och kapitalinkomst för svenska jordbruksföretag
2005–2006. Arbets- och kapitalinkomsten är den inkomst som
familjen hade kvar att leva på efter det att nödvändiga investeringar
i byggnader och maskiner hade gjorts. (Källa: Jordbrukseko-
nomiska undersökningen 2005/2006)

År Växtodling1 Mjölk1 Nötkött
2

Griskött
2

(kronor) (kronor) (kronor) (kronor)

2005 104 000 193 000 92 700 5 100

2006 110 600 170 600 27 600 1 000

1) Gäller slättbygderna
2) Gäller hela landet
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Vad kan lantbrukaren göra?
En aktuell fråga är därför hur den enskilde lantbrukaren
kan anpassa driften för att förbättra inkomsten. I
dagsläget är det vanligt att lantbruksföretagen också
driver annan verksamhet än jordbruk. År 2005 drev
cirka 30 procent av alla lantbruksföretag någon form
av kombinationsverksamhet som gav inkomster utan-
för jordbruket. Entreprenadverksamhet var i särklass
mest vanligt.

Frågan är därför: Hur kan de ”egentliga jordbruks-
företagen” förbättra resultatet och samtidigt anpassa
sig till riskerna? Vilka hinder möter de när de försöker
utveckla sina företag? Hur kan och bör företagen
anpassa sig i en ny marknadssituation som präglas av
ökad internationell konkurrens? I fortsättningen tar vi
upp några möjligheter som jordbrukaren har: bättre
effektivitet på gården, samarbete med andra lantbruks-
företag, arrende istället för markägande, andelskontrakt
och terminskontrakt. 

Bättre effektivitet på gårdarna
En naturlig väg till anpassning är förbättrad effektivitet.
Med kostnadseffektivitet menas hur väl jordbrukaren
förmår att utnyttja värdet av sina resurser för att nå ett
visst produktionsresultat. En studie 2007 av kostnads-
effektiviteten i 500 svenska mjölkföretag visade att de
mindre effektiva gårdarna skulle kunna minska kost-
naderna med i medeltal cirka 35 procent om de blir
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lika effektiva som de bästa gårdarna. Endast cirka 5
procent av gårdarna uppnådde bästa möjliga effektivitet.
Medelvärdet för kostnadseffektiviteten var knappt 65
procent. Det betyder att det finns goda möjligheter att
öka produktionen utan att öka resursförbrukningen
(tabell 2). 

Med teknisk effektivitet menas företagens förmåga att
omvandla resurser till produkter. Visserligen kan även
den tekniska effektiviteten förbättras, men studier
visade att den tekniska effektiviteten var ganska bra
och låg i medeltal på cirka 85 procent. Det ger en
något ljusare bild än för kostnadseffektiviteten. Det
har också undersökts hur väl mjölkgårdarna kombinerar
olika produktionsgrenar, till exempel mjölk, kött och
spannmål, för att intäkterna ska bli så stora som möjligt.
Resultatet visade på ett index på nästan 89 procent,
vilket får betraktas som ganska bra.

Tabell 2. Genomsnittlig effektivitet på mjölkgårdar. Högsta möjliga
effektivitet är 100 procent. (Källa: Helena Hansson 2007)

Effektivitetsmått Medelvärde (procent)

Kostnadseffektivitet 64,5

Teknisk effektivitet 84,8

Effektivitet i att kombinera resurser 88,5
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Varför har då mjölkgårdarna lättare att anpassa sin
produktion medan det är svårare att finna den billigaste
kombination av resurser? Det finns några möjliga för-
klaringar. För det första är priset på produkter som
mjölk och kött mer ”synligt” än priset på egen arbetstid
och maskiner eller byggnader. För dessa resurser handlar
det ofta om att kunna värdera det alternativa värdet
som resurserna skulle ha inom andra användnings-
områden. För det andra kan det vara så att de indika-
torer som lantbrukare utnyttjar för att driva företaget,
till exempel data från Kokontrollen, i praktiken inte
fullt ut mäter hur effektivt företaget faktiskt är. Därför
är det viktigt att nyckeltal från ny teknik, arbetsorga-
nisation och data om enskilda kor och besättningen
återspeglar den faktiska effektiviteten i produktionen. 

Effektivitet genom samarbete
En annan lösning för att förbättra lönsamheten är att
samarbeta med andra jordbruksföretag för att sprida
riskerna, minska arbets- och maskinkostnaderna, och
för att kunna förhandla sig till mer fördelaktiga priser.
En studie av Karin Larsén vid SLU (2008) visar att
cirka 62 procent av jordbrukarna har någon form av
samarbete med sina kolleger. Mellan 2 och 4 procent
av företagen har långtgående samarbete med gemensam
växtodling och maskinpark. Gemensamt ägande av
maskiner kan leda till lägre kapitalkostnader, lägre
skuldsättning och bättre möjligheter att investera i
modern teknik. 
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Samverkan mellan specialiserade mjölk- och växtod-
lingsföretag har också studerats, och visat sig kunna ge
samverkansvinster på mellan 450 och 700 kronor per
hektar även om fördelarna av gemensam upphandling
och försäljning inte tas med i beräkningen. De positiva
effekterna av samverkan är betydande. Växtodlings-
gårdar vid fullt utbyggd samverkan skulle kunna öka
vinsten med nästan 3 000 kronor per hektar, och djur-
gårdar med cirka 1 000 kronor per hektar. 

Arrende kontra ägande 
Tillgång till arrenderad (hyrd) jordbruksmark är viktig
för att ett jordbruksföretag ska kunna utvecklas.
Arrende innebär att lantbrukaren hyr marken av en
jordägare och därför inte måste äga all mark som
odlas. Lantbrukaren betalar ett årligt arrende till
jordägaren men förbinder sig samtidigt att hålla jorden
i gott skick. En av fördelarna är att lånebehovet
begränsas och att osäkerheten kring räntenivåer och
markens framtida värde minskar. Arrendeformen
innebär att osäkerheten i priset på marken faller på
jordägaren, medan arrendatorn fortfarande brottas
med osäkerhet i priser och skördenivåer.

Andelen ägd respektive arrenderad mark är delvis ett
riskfördelningsproblem mellan ägare och brukare av
mark och beror bland annat på jordägarens och arren-
datorns attityder till osäkerhet. Om lantbrukarna
och jordägarna är ungefär lika obenägna att möta
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riskfyllda beslutssituationer så kommer andelen
arrenderad mark att uppgå till cirka 50 procent i en
fri marknad. En arrendeandel på 40–50 procent är
för övrigt inte ovanlig i många av de europeiska
länderna. I Sverige omfattar arrendena drygt 40 procent
av all åkerareal. 

Andelskontrakt och terminskontrakt
Under senare år har utvecklingen på arrendemarknaden
delvis gått i riktning mot skötselavtal. Lantbrukaren
driver jordbruket, och intäkter och kostnader fördelas
mellan jordägaren och brukaren beroende på resultatet.
Andelskontrakten ger ekonomisk nytta eftersom både
risken och det ekonomiska resultatet fördelas mellan
parterna, och lantbrukarna kan förbättra utnyttjandet
av maskinerna. Andelskontraktens historiska rötter
går långt tillbaka i tiden och omnämns redan i Adam
Smiths verk ”The Wealth of Nations”. 

Internationella marknader för spannmål leder till att
svenska lantbrukare möter ökad prisosäkerhet och
större variationer i inkomsten. Terminskontrakt ger
lantbrukare möjlighet att minska prisrisken. Termins-
kontrakt är ett åtagande att i framtiden köpa eller sälja
en viss mängd av en vara av given kvalitet till dagens
gällande prisnotering. En studie av det ekonomiska
värdet av att utnyttja terminskontrakt visar att värdet
uppgår till 1–5 procent av produktpriset. En annan
studie visar att värdet av att använda terminskontrakt
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i kooperativa spannmålsföretag ger en vinst på 3–4
procent av produktvärdet, samtidigt som prisosäker-
heten minskar med cirka 60 procent. 

Framtidens landsbygdsföretag
Olika former av ”risk management” får allt större
betydelse på grund av ökad kapitalintensitet, närmare
samarbete mellan olika led i livsmedelskedjan och
ökad internationalisering. Framtidens landsbygdsföre-
tag kommer till stor del att vara kombinationsföretag
där annan verksamhet, skog samt inkomst av tjänst
utgör de inkomstmässiga grundblocken. För företag
med traditionell produktion kommer förmågan att
hantera olika former av risker och förbättrad ekonomisk
effektivitet genom rationellt utnyttjande av mark,
maskiner och byggnader att vara avgörande för att nå
framgång. Framtidens ”kommersiella företag” kommer
därför troligen att bestå av växtodlingsföretag på
300–1 000 hektar (36 hektar i genomsnitt 2005)
mjölkgårdar med 100–400 kor (46 stycken 2005) och
grisköttsföretag med 300–1 000 modersuggor (105
stycken 2005). Dessa företag producerar högkvalitativa
produkter enligt gällande certifieringsregler. 

Jordbruksföretag i glesbygd, skogs- och mellanbygder
kommer troligen i större utsträckning att utvecklas
mot kombinationsföretag, medan alltmer storskaliga
företag finns i slättbygderna. Det är därför otvivelaktigt
så att en levande landsbygd i alla delar av Sverige inte
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kan säkerställas av enbart de ”större gårdarna”. Gårdar
med boende och kombinationsverksamheter utgör en
nyckel till att hela Sverige ska leva. Men en sådan
utveckling kräver att näringslivet utvecklas stabilt i alla
delar av Sverige. 

En utveckling mot en ”diversifierad landsbygd” främjas
på sikt bäst via en kontinuerlig satsning på utbildning
och forskning på svenska högskolor och universitet för
att underlätta för framtidens svenska lantbrukare att
hävda sig på en europeisk marknad. Ett av hindren på
vägen är svenska särbestämmelser och regleringar som
ibland leder till något högre produktionskostnader på
kort sikt. Avgörande på lång sikt är att svenskt jord-
bruk lyckas förbättra effektiviteten i snabbare takt än
konkurrentländerna.

Hans Andersson är professor i lantbrukets företagseko-
nomi vid Institutionen för ekonomi på SLU i Uppsala.
Helena Hansson är filosofie doktor och forskare på
samma institution. Hennes forskning inriktas mot eko-
nomisk effektivitet och betydelsen av informationssystem
i lantbruksnäringen. Karin Larsén är agronomie doktor
vid samma institution och numera verksam som forskare
vid IAMO, Halle, Tyskland. Hennes avhandlingsarbete
berör ekonomiska effekter av samverkan mellan lant-
bruksföretag. 
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Forskningsrådet Formas har bland annat finansierat en
särskild forskartjänst i Industriell organisation och areella
näringar vid Institutionen för ekonomi på SLU. 
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Skogsägare i stan – spelar det
någon roll vem som äger skogen?

Idag skapar skogen sysselsättning i städerna, men
inte särskilt mycket på landsbygden. Så här var det
inte på 1800-talet. Svante Karlsson diskuterar hur
1900-talets ändrade ägarstruktur har betydelse för
landsbygdens utvecklingsproblem idag. Han tror att
svensk skogsråvara kommer att få svårt att konkurrera
på avlägsna marknader i framtiden. För att skogen ska
fylla en plats i landsbygdens försörjning måste det till
mer av lokal förädling. Även turism är ett sätt att förädla
skogen lokalt!

Svante Karlsson, Avdelningen för geografi och
turism, Karlstads universitet.
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verige är ett skogsland. Skogen har varit själva
grunden för landsbygdens bosättning och ut-

veckling. Ur skogen har åker och äng, föda och bygg-
material kommit. Även den svenska industrins
utveckling kan relateras till skogen. Flera av dagens
stora svenska exportföretag har direkt eller indirekt en
koppling till skogen som råvara: pappers- och massa-
industrin förstås, men även stål- och verkstadsin-
dustri. Men vanligen förädlas skogens råvaror långt
från landsbygdens skogslandskap. Skogsindustrierna
och de mekaniska verkstäder som är skogsindustrins
underleverantörer är ofta lokaliserade till landets urbana
områden. Vi kan därmed ana att skogen idag skapar
hög sysselsättning i städerna, men inte särskilt mycket
på landsbygden.

Skogens betydelse för rekreation, kultur och identitet
är också stor. Men bara för att skogen spelar en viktig
roll för Sverige och svenskarna som helhet betyder det
inte att skogen nödvändigtvis längre spelar en viktig
roll för utvecklingen på landsbygden. Kanske är det så
att den skog som präglar landsbygden är viktigare för
Sverige än för den landsbygd där skogen växer? Delvis
kan det bero på att ägandet av skogen har förflyttats
från land till stad.

Skogsägande löskopplat från skogsbruk
För att förstå landsbygdens utvecklingsproblem idag
behöver vi veta något om 1900-talets förändrade ägar-
struktur när det gäller skogsfastigheter. Skogen kan på

S
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många sätt ses som en allmän resurs genom den stora
betydelse den har för till exempel sysselsättning och
exportinkomster. Men all mark i Sverige har en eller
flera ägare som på olika sätt påverkar hur marken
används och var avkastningen investeras. Den svenska
skogen ägs idag av en blandning av privata företag,
enskilda personer, föreningar, kommuner, Svenska
kyrkan och staten. Den största kategorin skogsägare är
enskilda privatpersoner, följt av aktiebolag och olika
allmänna ägare som stat och kommun.

I det förindustriella samhället bodde de flesta skogs-
ägarna på landsbygden. Till de flesta gårdar hörde då
åker, ängsmark och en hel del skogsmark. Bonden var
vanligen både brukare och ägare på samma gång, och
årstidernas växlingar och var i landet gården låg
avgjorde om det var jord- eller skogsbruket som prio-
riterades. Det moderna samhällets krav på lönsamhet
och välfärd bidrog till att göra de ofta små svenska
jordbruken och skogsgårdarna olönsamma. Under
1900-talet blev det allt svårare för jordbrukaren och
skogsägaren att leva av det jorden gav, och många gårdar
tvingades avveckla driften. Detta var särskilt tydligt
under efterkrigstiden och fram till 1980-talet då en
majoritet av landets små och medelstora bondgårdar
lades ned. 

I och med att många smågårdar lades ned och ägarna
flyttade till staden, eller åtminstone valde bort jord-
bruket till förmån för ett industriarbete, blev det så att
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många skogsägare inte längre var bönder eller skogs-
brukare i egentlig mening. Istället bor många av landets
skogsägare idag i städer och tätorter och mycket av
skogsarbetet har professionaliserats. Skogsägaren
utför därmed allt mindre arbete i sin skog. Istället
har specialiserade maskiner och skogsarbetare gjort
sitt intåg i skogslandskapet. Den utvecklingen skapar
mindre sysselsättning i skogen, men mer i städerna
där skogsmaskiner tillverkas eller skogsråvaran för-
ädlas. 

När skogsägaren i egentlig mening inte längre är
skogsbrukare kan han eller hon istället vara lärare,
advokat eller sjuksköterska, och den traditionella bilden
av skogsägaren som en man utmanas genom att antalet
kvinnor som är skogsägare ökar. Inte heller den egent-
lige skogsbrukaren, det vill säga skogsarbetaren, bor
längre nödvändigtvis på landsbygden. Idag är det alltså
fullt möjligt att både skogsägaren och skogsarbetaren
är en del av stadens liv, och omvänt är det fullt möjligt
att boende på landsbygden inte har någon särskild
relation till skogen för sin försörjning.

Industrin köpte böndernas skog
En viktig orsak till att antalet skogsägare som bor i
städerna har ökat har att göra med övergången från ett
jordbrukssamhälle till ett industri- och tjänstesamhälle.
Det har helt enkelt inte varit möjligt att försörja sig på
de ofta små gårdarna som kännetecknat den svenska
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landsbygden, och under efterkrigstidens rekordår
framstod industriarbete i många fall som attraktivare
än jordbruksarbete. 

Både politik och marknad har spelat en viktig roll.
Politiken har i många avseenden stimulerat effektivi-
sering och rationalisering, något som resulterat i stor-
skalighet och koncentration. Marknadens roll kan
relateras till framförallt 1800-talets industrialisering
då skogsindustrierna säkrade god råvarutillgång
genom att köpa skogsmark från bönderna. Ofta hade
industrialisterna ett informationsövertag gentemot de
skogsägande bönderna som inte alltid förstod vad det
innebar att sälja ut skogsmarken. 

Fastigheterna blev större
Grundstrukturen när det gäller fastigheternas form,
läge och inbördes relationer i Sverige har sitt ursprung
i de tre jorddelningsreformer som landsbygden
genomgick under slutet av 1700-talet och början av
1800-talet: storskiftet, enskiftet och laga skiftet. Syftet
var att genom storleks-, form- och lägesrationalisering
öka jordens avkastning. Under det sena 1800-talet och
hela 1900-talet har förändringarna i fastighetsstrukturen
framförallt haft marknadsekonomiska orsaker där
bolag och privatpersoner genom förvärv och samman-
slagningar minskat antalet skogsfastigheter, men gjort
de kvarvarande större. En orsak har varit en önskan att
skapa fastigheter med få skiften, inte minst på grund
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av skogsbrukets mekanisering. Stora maskiner kräver
nämligen stora ytor för att komma till sin rätt, medan
extensivt småskaligt skogsbruk baserat på människor,
handverktyg och häst i det närmaste förutsätter små
ytor och korta avstånd. 

En annan orsak till att fastigheterna i många fall har
ökat i storlek har att göra med den politik som reglerat
jordförvärv. Staten har gynnat rationaliseringsförvärv,
det vill säga drivit igenom en slags planekonomi som
syftat till att bygga upp rationella storgårdar i privat
ägo. Utvecklingen under 1900-talet kan sammanfattas
i termer av koncentration, effektivisering och ökade
beroenden mellan stad och land.

Arealen produktiv skogsmark i Sverige har varit rela-
tivt konstant under de senaste hundra åren, medan
antalet fastigheter successivt har minskat. Antalet
skogsfastigheter minskade särskilt mycket under
1960-talet genom storleksrationalisering då en eller
flera intilliggande fastigheter slogs samman genom
köp och försäljning. Enligt Skogsstyrelsens uppskatt-
ningar uppgår arealen produktiv skogsmark i Sverige
idag till ungefär 23,3 miljoner hektar. Trots att skogens
utbredning uttryckt i hektar har varit mer eller mindre
konstant sedan sekelskiftet 1900 har skogen uttryckt i
kubikmeter växande skog ökat från 1920-talet fram
till idag. Samtidigt som volymen skog har ökat har
avverkningarna också ökat. Förklaringen ligger i att
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skogstillväxten har ökat genom förändrade skogs-
skötselmetoder, och kanske också genom klimatför-
ändringen.

Markägande som grund för landsbygdsutveckling
För att förstå markanvändning och därmed lokal
utveckling måste man förstå hur äganderätten fungerar.
Det finns en uppsättning regler som avgör vem som är
ägaren och vad ägaren av ett stycke mark får göra och
inte får göra. Äganderätten har också visat sig vara
central för att förklara långsiktig ekonomisk utveckling i
en region. Många forskare menar att ekonomisk
tillväxt äger rum om äganderättsförhållandena gör det
lönsamt att ägna sig åt vad som kan betraktas som
samhälleligt långsiktigt produktiv verksamhet. Ägande-
rätten anses ge upphov till en särskild ansvarskänsla;
den som vet att han kommer att njuta frukten av ett
arbete är också villig att göra olika uppoffringar. Det
kan till exempel handla om att så en åker för att sedan
skörda, eller att plantera skog som framtida generatio-
ner i den egna släkten ska avverka. 

Den som äger ett stycke jord har inte bara för egen
räkning en självständig ställning utan även en viss
makt över sina medmänniskor. I Sverige tillämpas privat
äganderätt. Skogsägaren är därför intressant när lands-
bygdsutveckling är i fokus eftersom det är just ägaren
som har rätt att ta avkastningen från skogsmarken.
Det juridiska ramverk som reglerar markägandet är ett

259



grundfundament för geografin och utvecklingen på
landsbygden, eftersom ägande av mark är genuint för-
knippat med olika rättigheter att utföra specifika
handlingar som i förlängningen ger avtryck på jord-
ytan. I egenskap av markägare kan människor således
bli en slags geografer, eller ”jordristare”. Det juridiska
ramverket sätter agendan för vem som får tillträde till
vad som kan kallas ett aktivitetsrum för utveckling på
den lokala nivån. Andra juridiska ramverk gör intrång
i aktivitetsrummet och skapar vad som istället kan kallas
frirum genom att andra än markägaren får möjlighet
att ”rista i jorden”. Ett exempel på ett frirum är alle-
mansrätten och andra inskränkningar i den privata
äganderätten som finns i till exempel plan- och bygg-
lagen. 

Att ta lokal kontroll över skogslandskapet
Att skogsmark ägs av någon som inte bor i anslutning
till marken innebär att avkastningen investeras någon
annanstans. Kanske används skogsmarken som pant
för att köpa en lägenhet i staden? Det kan vara svårt
för lokalbefolkningen att ta kontroll över resurserna i
landskapet om en stor del av skogsmarken inte längre
ägs av lokalbefolkningen. En möjlighet är att ha goda
relationer till markägarna, men också att vara kreativa
när skogsfastigheter blir till salu. En lösning kan vara
att bilda ekonomiska föreningar eller andra former av
kollektiv där flera privatpersoner tillsammans köper
en skogsfastighet för att säkerställa den lokala kontrollen
över skogslandskapets resurser. 
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Ökad lokal förädling kan också vara en strategi som
gör det möjligt för lokalbefolkningen att konkurrera
med kapitalstarkare köpare som investerar i skog.
Skogsägarna måste också ta ett slags ansvar för utveck-
lingen på den lokala nivån genom olika former av
nyttjanderättsavtal som ger till exempel en lokal turism-
företagare rätten att dra vandrings- eller kanotleder
över skogsmarken. Det är alltså viktigt att se skogen
som något mer än bara träden som växer.

Vad betyder skogen för landsbygden om tjugo år? 
Skogens betydelse för landsbygden beror på en rad
faktorer. Den viktigaste är om vi överhuvudtaget
kommer att använda skogsråvara inom industrin och
om transporterna kommer att vara lönsamma.
Sannolikheten är stor att skogsråvara kommer att vara
en viktig råvara även i framtiden, men frågan är
varifrån den ska komma. Efterfrågan på förpacknings-
material och olika biobränslen kommer att vara stor
även i fortsättningen, men olika innovationer kan på
kort tid förändra råvaruförsörjningen och också ut-
mana skogen som råvara. 

Det kan mycket väl tänkas att svensk skogsråvara från
skogsbygder långt borta från den förädlande industrin
blir mer eller mindre värdelös eftersom transportkost-
naderna blir alltför höga. Förädling kan komma att
ske allt närmare marknaden som sannolikt kommer
att domineras av Kina, Indien och kanske Afrika, och
skogsråvaran kommer då sannolikt från andra håll än
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Sverige. Inhemsk råvara nära marknaden istället för
papper, massa och kartong importerat från Sverige
kan då bli en realitet. 

Om skogen ska ha betydelse även i framtiden för för-
sörjningsstrategier och företagande på den svenska
landsbygden så krävs det ökad lokal förädling. I det
här sammanhanget kan turism vara ett exempel på
lokal förädling av skogsråvaran. Det krävs alltså för-
djupade diskussioner bland lokalbefolkning, skogs-
ägare, myndigheter och forskare om vad skogen ska
användas till och hur den kan ingå i landsbygds-
befolkningens försörjningsstrategier och företagande. 

Svante Karlsson är doktor i kulturgeografi och verksam
vid Avdelningen för geografi och turism vid Karlstads
universitet. Han forskar för närvarande om vilken be-
tydelse riksgränsen mellan Sverige och Norge har när det
gäller bosättning, näringslivsutveckling och arbetspendling.
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Manliga normer – en hämsko
för landsbygden?

Allt fler kvinnor blir skogsägare, men ofta på distans.
Vad innebär det för landsbygdens utveckling att de
skogsägande kvinnorna flyttar från landet i högre grad
än männen? Och kan trenden brytas? En del av svaret
finns i familjeskogsbrukets traditionella genusordning
som gör att kvinnor upplever olika typer av passforms-
problem, skriver Gun Lidestav. Men genus handlar om
våra föreställningar om manligt och kvinnligt – och före-
ställningar går att förändra!

Gun Lidestav, Institutionen för
skoglig resurshushållning, Sveriges

lantbruksuniversitet.
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en här berättelsen handlar om de mer än 350 000
kvinnor och män som äger hälften av Sveriges

skogar och därmed är en av de viktigaste resurserna för
landsbygdsföretagandet. Framförallt ska det handla
om hur genussystemet ser ut inom skogsägarskapet
och vad det kan innebära för landsbygdens utveckling.
Med skogsägarskap menar jag det som kallas familje-
skogsbruk och som har sina rötter i bondesamhället
där brukandet av jord och skog kombinerades i varje
hushåll. 

Stabilitet och förändring
Sedan början av 1960-talet har det svenska familje-
skogsbruket genomgått stora förändringar, samtidigt
som det uppvisar en stabilitet som ur ett ekonomiskt
perspektiv kan verka paradoxal. Stabiliteten tar sig
framförallt uttryck i en vilja att behålla skogsfastigheten
inom familjen men också i önskan att upprätthålla en
social identitet kopplad till skogen och ägandet.
Fortfarande framstår skogsfastigheten och skogsägar-
skapet som ett generationsgemensamt projekt. Det
nya är framförallt att fastigheten normalt inte längre
utgör basen för ägarhushållets arbete och inkomster,
utan oftast har reducerats till ett marginellt inkomst-
tillskott från passiv näringsverksamhet. 

Till skillnad från utvecklingen inom de flesta andra
branscher har familjeskogsbruket undgått storleks-
rationalisering, men i produktionshänseende är det

D
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ändå storskogsbrukets logik och logistik som dominerar
även familjeskogsbruket. Den absoluta merparten (82
procent) av all avverkning sker med mekaniserade
metoder, och även om en stor del av skogsvårdsarbetet
sköts av skogsägarna själva är beroendet av storskogs-
brukets teknik och infrastruktur stort, till exempel för
plantmaterial och entreprenadtjänster. Tack vare det
serviceutbud som bland annat skogsbolag, skogsägar-
föreningar och Skogsstyrelsen erbjuder är det också
relativt enkelt att sköta sin skog på distans. 

Mot bakgrund av den här utvecklingen finns det de
som menar att familjeskogsbruket inte längre har
någon nämnvärd betydelse för landsbygden och den
lokala ekonomin. Men om man betraktar nuvarande
regler och strukturer som påverkbara känns det mer
relevant och fruktbart att fundera över den potential
som familjeskogsbruket utgör. Mycket talar också för
att man inte heller ska underkatta kraften i den
moderna urbaniserade människans önskan att äga
mark och en egen plats på jorden. 

Familjeskogsbruket – en nationell angelägenhet
En skogsfastighet representerar en mängd olika nyttig-
heter för både ägaren och samhället i stort. Sveriges
250 000 skogsfastigheter, med sina 11,5 miljoner hektar
produktiv skogsmark och 2,6 miljoner hektar impedi-
ment (improduktiv mark), utgör en tredjedel av land-
arealen. De förser landets skogsindustri med mer än
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hälften av dess behov av timmer och massaved och
svarar dessutom för drygt 10 procent av Sveriges energi-
försörjning. Skogsbruksvärdet uppgår till ungefär 200
miljarder kronor som naturligtvis blir många gånger
större i förädlingsledet. Cirka 8 000 skogsentreprenörer
och anställda får sin direkta försörjning i skogsbruket
och 22 000 i skogsindustrin. Lägg därtill de 12 miljoner
arbetstimmar per år som skogsägarna själva lägger ner
i självverksamt skogsarbete.

Som en följd av skogbrukets betydelse för landets
ekonomi har också lagstiftningen och de olika institu-
tioner som reglerar ägandet och brukandet av skogen
anpassats till skogsindustrins råvaruförsörjning och på
senare tid även till skogens funktioner i fråga om eko-
logiska och sociala värden, som exempelvis rekreation,
biologisk mångfald och kolbindning. 

Könsneutral juridik men genusordnad praktik
Den politik och lagstiftning som styr och reglerar
skogsägandet och skogsbrukandet är liksom inom
andra politikområden i Sverige numera könsneutral,
det vill säga kvinnor och män som biologiska varelser
ges samma rättigheter och skyldigheter. Däremot är
skogsbruket på samma sätt som samhället i övrigt
genomsyrat av föreställningar om hur kvinnor och
män bör vara, vad de passar för att göra och hur det de
gör ska värderas. Utöver det biologiska könet finns
alltså ett socialt och kulturellt kön: genus. Eftersom
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genus (maskulinitet respektive femininitet) är något
som skapas i en socialisationsprocess är det föränderligt
och tar sig olika uttryck i olika samhällen och kulturer.
Men ett gemensamt drag i det som brukar kallas
genussystemet är strävan att på olika sätt särskilja
könen och att män görs till norm och mäns intressen
ses som överordnade kvinnors. Här finns även ett
ömsesidigt inflytande mellan makronivån (staten) och
mikronivån (hushåll och individ). 

Sett i backspegeln framstår genusordningen i det
gamla bondesamhället som mycket mer tydlig.
Visserligen har kvinnor så vitt vi vet alltid kunnat äga
skog och jord, men så länge de inte var myndiga fick
de inte själva förvalta sin egendom. Deras roll var när-
mast att utgöra en länk i egendomsöverföringen mellan
män, och den rollen aktualiserades bara om det inte
fanns en lämplig man att tillgå, till exempel en vuxen
son eller svärson. Det är nu mer än 150 år sedan lika
arvs- och giftorätt infördes och snart hundra år sedan
mannens målsmanskap över hustrun avskaffades.
Trots det präglas fortfarande det svenska familjeskogs-
bruket i hög grad av en traditionell genusordning.
Även om andelen kvinnliga skogsägare har ökat kraf-
tigt de senaste 30 åren, från cirka 20 procent 1976 till
knappt 40 procent 2006, kan man fortfarande spåra
föreställningar om kvinnors bristande förmåga att själva
förvalta sitt skogsinnehav. 
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Fler söner än döttrar övertar skog
Inom dagens familjeskogsbruk kommer genussystemet
till uttryck genom att söner i större utsträckning än
döttrar övertar föräldrarnas skogsfastighet. När döttrar
övertar är det oftast tillsammans med andra i syskon-
skaran, medan sönerna i större utsträckning är ensam-
ägare. Det medför att kvinnors skogsägande ofta korsar
hushållsgränserna, något som torde höra ihop med det
faktum att kvinnorna mer sällan är bosatta på skogs-
fastigheten. Däremot har de oftare ett fritidsboende
där. Sönerna bor i större utsträckning kvar på fastig-
heten och deras skogsfastigheter är i allmänhet också
större. När föräldrarna överlåter skogen på söner sker
det oftast i form av köp, medan den vanligaste över-
låtelseformen till döttrar är arv eller gåva. Arv kan
ses som ett uttryck för att föräldrarna inte hunnit,
kunnat eller velat genomföra en planerad överlåtelse,
medan köp och gåva är något mer eller mindre väl
övervägt. 

I de fall där ett av barnen övertar hela skogsinnehavet
ska de övriga barnen kompenseras med pengar eller
andra reala tillgångar. Det är också i den situationen
som överlåtelse genom försäljning och köp blir mest
aktuellt eftersom föräldrarna då kan fördela köpe-
skillingen på de övriga barnen. I typfallet finns det
också ordentlig avverkningspotential i form av ett upp-
sparat virkesförråd som går att ta i anspråk efter över-
låtelsen. 
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För att underlätta generationsväxlingen medger också
skattelagstiftningen att den nye ägaren vid en virkes-
försäljning kan göra ett skatteavdrag som motsvarar
halva köpeskillingen. Om däremot alla barnen tar
över verkar många föräldrar välja att överlåta skogen
som gåva, men i det fallet finns inte motsvarande
möjligheter till skatteavdrag vid en framtida virkesför-
säljning. Att alla barnen tar över är (bortsett från i
Dalarna) ett relativ nytt fenomen som bryter mot det
tidigare generella mönstret att äldste sonen (hemma-
sonen) ensam tog över gården. Förutom att det kan
ses som ett sätt att lösa eventuella interna konflikter
och kompensationskrav är det också ett sätt möta det
omgivande samhällets förväntningar på jämställdhet.
Det blir allt mindre legitimt att döttrarna inte får del
i skogen. Å andra sidan förefaller det fortfarande pro-
blematiskt för föräldrar att förbigå en son till fördel
för en dotter.

Skogsarbete skapar arvspositioner
Vilka processer är det då som leder fram till den asym-
metri vi fortfarande ser i egendomsöverföringen? Det
finns ännu inte så mycket forskning om detta, men
mot bakgrund av det som finns och vad forskningen
inom det nordiska familjejordbruket visat vågar jag
ändå påstå att en del av svaret ligger i arbetet. 

Den traditionella arbetsfördelningen i bondehushållet
och familjeskogsbruket innebar att männen skötte
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åkern och skogen och oftast förde över sina kunskaper
och färdigheter till sönerna, men sällan till döttrarna.
Genom delaktighet i skogsarbete är det fortfarande så
att sönerna i högre grad socialiseras in i skogsägarskapet
via sina fäder, och därigenom också bygger upp en
egen identitet som skogsägare. Även av omgivningen
kommer de att uppfattas som naturliga arvtagare.
Studier visar också att både när det gäller besluts-
fattande och praktiskt arbete i skogen är fortfarande
manliga skogsägare mycket mer aktiva och anser sig
oftast ensam ha huvudansvaret. Kvinnliga skogsägare
menar ofta att de delar ansvaret med någon man
(make eller bror). Det nedlagda arbetet blir således
inte bara en investering i fastighetens skogsbruksvärde
utan även en investering i arvspositioner. 

Skogsfastigheten som arena 
Vad är det då som skogsfastigheten representerar för
den enskilde? För det typiska skogsägarhushållet, med
ett skogsinnehav på cirka 50 hektar (100 fotbolls-
planer) produktiv skogsmark och 10 hektar impedi-
ment, utgör fastigheten en produktionsenhet och ett
ekonomiskt värde på i storleksordningen 1 miljon
kronor (taxeringsvärde 750 000 kronor, marknadsvärde
1 miljon) där den genomsnittliga virkesförsäljningen
uppgår till i runda tal 50 000 kronor per år. Andra
värden i form av nyttigheter som ägarhushållet kan
konsumera är brännved, jakt och fiske, bär och svamp,
boende, rekreation, möjligheten att hålla kontakt med
släkt, vänner och uppväxtmiljö samt möjligheten att
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upprätthålla en brukartradition. Dessa värden har för
många större betydelse än skogsinkomsterna. Kvinnor
värdesätter samtliga dessa nyttigheter minst lika
mycket som männen. 

Uppenbarligen är det så att fastigheten utgör ett
fysiskt och socialt rum som ger möjligheter att skapa
och upprätthålla en önskvärd livsstil eller livsform.
Man kan alltså betrakta skogsfastigheten som en bas
för att återskapa ett självständighetsideal eventuellt
som egenföretagare, och en arena (ett fält) där identitet
skapas i relation till lokalsamhället och till skogsbruket.
Sammantaget utgör det en arena där genus (åter)skapas
som ett resultat av arbetsfördelning och arvspositioner,
och av det regelverk som samhället satt upp för egen-
domsrätt, egendomsöverföring och beskattning. Man
kan likna arenan vid en spindelväv som bildar en
komplicerad och sammansatt struktur som uppvisar
både påfallande motståndskraft och god anpassnings-
förmåga (se figur på nästa sida). 

Manliga normer och brist på jämställdhet 
Är anpassningsförmågan och motståndskraften i skogs-
ägarskapet ett problem för utvecklingen på landsbyg-
den? Är det så att den ökade andelen kvinnliga skogs-
ägare, som ett resultat av samhällets jämställdhets-
politik, snarast bidrar till att minska skogens betydelse
för lokalsamhället och landsbygden? Frågan är be-
rättigad med tanke på att kvinnliga skogsägare i mindre
utsträckning bor på fastigheten och betalar skatt i
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kommunen där fastigheten ligger. Dessutom är den
skogliga aktiviteten generellt sett något lägre på skogs-
fastigheter som ägs av kvinnor.

En fallstudie av skogsägare i Storumans kommun
indikerar att manliga skogsägare som bor på fastigheten
eller i kommunen (åbor) har betydligt högre omsättning
och återinvesterar betydligt mer i fastigheten än
kvinnliga skogsägare, oavsett om de bor på fastigheten
eller ej. Troligen är det så att för de åboende männen

En tankefigur för den arena som utgör familjeskogsbruket. Mark är den huvud-
sakliga resursen (navet) som arbete och vardagsliv är organiserat runt. Med
marken följer äganderätt som ger barnen – som resultat av äktenskap – rätten
till arv. Arbete måste investeras för att generera avkastning från investerat
kapital eller för att öka fastighetens värde. Beskattning läggs på värdeökning-
en. Genus har betydelse för hur arbete fördelas, för arvsposition och för äkten-
skapsmönster. Samtliga faktorer är knutna till navet. Töjbara men starka
trådar av traditioner ger familjeskogsbrukets arena dess specifika utformning.
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ger fastigheten en möjlighet att upprätthålla en önsk-
värd rural livsstil och maskulinitet som bland annat
består av skogsarbete, jakt och fiske. Män som inte bor
på fastigheten eller i kommunen har inte samma incita-
ment och möjligheter att nyttja fastigheten och in-
vesteringar i den. Detsamma gäller kvinnorna som bor
utanför fastigheten eller kommunen. Att de åboende
skogsägande kvinnorna inte avverkar och återinvesterar
i samma utsträckning som de åboende männen beror
sannolikt på att investeringar i utrustning för skogs-
arbete inte sammanfaller med den rurala femininitet
och livsstil som de önskar. Troligtvis spelar det också
roll att kvinnor oftare har ärvt eller fått skogen som
gåva; då finns inte samma behov att plocka fram pengar
ur skogen, och varje krona från skogsnettot ska också
beskattas. 

Min slutsats är att problemet för skogsägarskapets
roll i landsbygdens utveckling snarast är bristen på
jämställdhet och en traditionell genusordning. För att
åstadkomma verklig förändring och skapa framgångs-
rika strategier behöver genusperspektivet tillämpas i
analyserna av både gamla och nya regelverk och struk-
turer som kringgärdar och formar familjeskogsbruket.
Vilka kommersiella verksamheter kan skapas med en
skogsfastighet som bas? Och hur ser det ut med
kvinnors förmåga och intresse av att utveckla dessa
verksamheter? Det krävs en omvärdering av synen på
båda de här frågorna. 
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När hektaren inte räcker

Blir det brist eller överskott på mark i framtiden?
Kommer delar av Europas landsbygd att förvildas?
Eller kommer konkurrensen om marken att vara sten-
hård? Svaren beror på vilket perspektiv man har i tid
och rum. Troligen hamnar svensk landsbygd i en
helt ny situation inom bara några år, skriver Erik
Westholm och presenterar tre scenarier för Sveriges
landsbygd på tio års sikt.

Erik Westholm. Institutet för Framtidsstudier
och Institutionen för kulturgeografi,

Högskolan Dalarna.
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april 2007 presenterade svenska regeringens råd-
givande organ i miljöfrågor, Miljövårdsbered-

ningen, en studie av stor betydelse för den svenska
landsbygdens framtid. Studien överblickade den
globala naturresurssituationen med utblick mot 2050.
Slutsatsen var att världsekonomin väntas växa tre till
fyra gånger under de kommande fyrtio åren. Det
beror både på väntad stark befolkningstillväxt och på
inkomstökning i världen. Dels väntas BNP fortsätta
att växa i de redan rika OECD-länderna, dels handlar
det om snabb ekonomisk tillväxt i många folkrika
länder som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och
Sydafrika, de så kallade BRICS-länderna. 

Räcker naturresurserna?
Vilka behov av biologiska resurser kan en sådan
tillväxt ge upphov till? Miljövårdsberedningen invol-
verade experter på energi, skogsråvara, färskvatten och
fisk, och den bild som växte fram visar en dramatiskt
ökad press på ekosystemen och tilltagande konkurrens
om mark och vatten. Den förväntade ekonomiska
tillväxten och befolkningstillväxten kan överhuvudtaget
inte förverkligas med dagens produktions- och konsum-
tionsmönster. Den tillväxt som baserar sig på överut-
nyttjande av naturresurserna kommer inte att kunna
upprätthållas. Det är en öppen fråga om det kommer
att ske en gradvis anpassning till vad naturen tål
genom effektivisering och ändrade konsumtions-
mönster och livsstilar, eller om kurvan kommer att
brytas genom plötsliga händelser och resurskonflikter. 

I
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Några resultat från studien får belysa vilka storleks-
ordningar det kan handla om. Även med bättre hus-
hållning och ökad produktivitet i jordbruk och vatten-
hushållning skulle det krävas en ökning av den odlade
arealen i världen med mellan 20 och 45 procent.
Samtidigt ökar konflikten om markanvändningen
mellan livsmedel och bioenergi. Om människor i
andra delar av världen skulle använda lika mycket
energi som vi gör i dagens industriländer och basera
det på bioenergi så skulle det behövas i storleks-
ordningen 10 miljarder hektar mark; det är 75 procent
av jordens landareal. Den odlade arealen är idag cirka
1,5 miljarder hektar. För skogsprodukter beräknas en
fördubbling av efterfrågan om man räknar med fort-
satt ökad återanvändning. Under de senaste åren har
skogstillväxten i världen minskat. 

Alla dessa siffror är förstås grova uppskattningar och
omgivna av en mängd förbehåll. Inte minst kan
klimatförändringar påverka både tillgång och efter-
frågan på naturresurser. Siffrorna ger ändå en över-
tygande bild av en framtid då jord och skog är brist-
varor. Det är ingen vild gissning att vi är på väg mot
en situation då varje hektar på jorden kommer att
behövas och då konkurrens råder mellan olika slags
markanvändning. Det sätter svensk landsbygd i en ny
situation – ekonomiskt, socialt och politiskt. 
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Kommer Europas landsbygd att förvildas?
Miljövårdsberedningens bild av framtiden står i stark
kontrast mot den som har dominerat i EU och Sverige
under de senaste decennierna och som fortfarande ligger
till grund för det mesta av den gemensamma jordbruks-
politiken, CAP. Ungefär samtidigt med Miljövårds-
beredningens rapport presenterade Europeiska kommis-
sionen en studie, Scenar 2020, om framtidens mark-
användning i Europa. Den var gjord i samarbete mellan
ett stort antal forskningsinstitut och universitetsinsti-
tutioner. Den fokuserade på konkurrensen på dagens
världsmarknad för livsmedel och svårigheterna för
EU-länderna att konkurrera på en avreglerad världs-
marknad med fallande priser på jordbruksprodukter.
Utifrån dessa utgångspunkter gav rapporten en bild av
ett europeiskt jordbruk på stark tillbakagång med
svåra konsekvenser för landsbygdens ekonomi i
Europa. Fram till 2020 skulle den odlade jorden minska
med 5 procent och ett mer extensivt jordbruk skulle ta
över stora delar av den övriga arealen. 

Scenarstudien varnar för följderna av jordbrukets till-
bakagång i form av förvildning av landsbygden i stora
delar av Europas perifera landsbygder. Det är inte
enbart ett negativt scenario – ur biologisk synpunkt
kan det ses som en förbättring. Men den huvudsakliga
slutsatsen i rapporten är ändå att krisen för jordbruket
är ett betydande problem därför att det skyndar på
avfolkningen av delar av Europas landsbygder. Enligt
Scenar 2020 står också Sverige inför en betydande
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minskning av den odlade jorden under de kommande
femton åren. När det gäller befolkningsutvecklingen
pekar rapporten på en fortsättning av en utveckling
som pågått under flera decennier mot en åldrande och
minskande befolkning på stora delar av Sveriges
landsbygd. En fortsatt befolkningsminskning är nu mer
eller mindre inbyggd i åldersstrukturen i många
områden. 

Från produktionsstöd till miljöstöd
Scenarstudien följer huvudfåran i både europeisk och
svensk landsbygdspolitik. Den gemensamma jord-
brukspolitikens utgångspunkt har ända sedan till-
komsten i början på 1950-talet haft som utgångs-
punkt att Europas livsmedelsproduktion måste stödjas
ekonomiskt med skattemedel för att hålla produk-
tionen uppe. Men de senaste trettio åren har trycket
från omvärlden varit stort på att EU ska skära ner
exportsubventioner och produktionsstöd så att andra
länder kan få rimliga konkurrensvillkor. Stöden har
gradvis lagts om till att gälla andra insatser än livs-
medelsproduktion. Framförallt är det frågan om att
upprätthålla olika landskapskvaliteter: ekologisk
balans, historiska landskap och kulturarv, biologisk
mångfald och landskapsvärden knutna till attraktiva
boendemiljöer och turism. 

I EU:s landsbygdsutvecklingsprogram för perioden
2007–2013 är 75 procent av stöden riktade mot
miljöinsatser i jordbruket som är avsedda att stödja
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jordbrukarna utan att ”störa” världshandeln med livs-
medel. Men oron för den långsiktiga överlevnaden för
Europas jordbruk dominerar sedan många år diskus-
sionen om en reformering av CAP. I den bilden passar
Scenarstudien väl in.

Sveriges landsbygd – en restprodukt?
I Sverige har jordbruket under lång tid setts som en
rest från förr, ofta beskrivet som en föregångare till
industrisamhället. Antalet mjölkproducenter har i stort
sett halverats för varje decennium och i en stor del av
landet har den brukade arealen minskat eller övergått
till mer extensiv användning. Tillsammans med minsk-
ande befolkning har detta gett landsbygden en ställ-
ning som förflutenhetens landskap. 

I svensk regionalpolitik är landsbygden satt åt sidan
som en slags restprodukt eller ett problematiskt mellan-
rum mellan tätorterna i de lokala arbetsmarknadsregio-
nerna. Den glesnande befolkningen ger problem
med att upprätthålla olika samhällsfunktioner som
varuförsörjning och kollektivtrafik. I det allmänna
medvetandet har landsbygden också mer generellt för-
lorat sina positiva förtecken. 

Brist eller överskott på mark?
Hur ska vi då värdera Miljövårdsberedningens scenario
som pekar mot en värld där mark är en bristvara emot
kommissionens scenario där marken i Europa är en
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överskottsvara som kan komma att lämnas åt förvild-
ning? Det finns ju en skillnad i både geografisk skala
och tidshorisont mellan de två studierna. I ett kortare
tidsperspektiv är det kanske rimligt att tro på ett fort-
satt extensivt nyttjande av jordbruksmark och kanske
minskande arealer i delar av Europa och Sverige. I ett
längre tidsperspektiv, och med global utblick, ter det
sig som oundvikligt att problemet snarare är brist på
mark. Tillväxtens biologiska gränser är något som
många varnat för ända sedan Romklubben slog larm
med ”The Limits to Growth” i början av 1970-talet.
Det faktum att vi ännu inte nått till denna gräns är
inget skäl att tro att det inte kommer att ske i framtiden.
Det är först nu som tillväxtboomen kommer i exempel-
vis Indien och Kina. 

Det kan till och med vara så att vi redan har sett sig-
naler på en vändning. Spannmålspriserna i Europa
fördubblades nästan under året som gick efter det att
Scenarstudien offentliggjordes, det vill säga mellan
våren 2007 och våren 2008. Mjölkpriserna steg kraftigt,
främst som en följd av ökad efterfrågan i Kina.
Samtidigt trängde produktionen av etanol som fordons-
bränsle undan livsmedelproduktion, främst i USA.
Det är för tidigt att veta om detta trendbrott när det
gäller livsmedel och energigrödor är av tillfällig karaktär
eller om det är bestående. Priserna varierar normalt
kraftigt mellan olika år beroende på bland annat
skördarnas storlek. Men alltfler bedömare tycks tro att
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prisuppgången är början på en långsiktig förändring.
En utbudsstyrd marknad kan övergå i en som styrs av
efterfrågan. 

Tre scenarier för Sverige på tio års sikt
Miljövårdsberedningens scenario är förstås oroande
när det gäller den globala situationen. Men med ett
fyrtioårigt tidsperspektiv och en global horisont är det
en ganska allmän larmklocka som gäller något som
ligger bortom dagens planeringshorisont. För att bättre
förstå vad som kan komma att ske behöver vi krympa
både tidsperspektivet och den geografiska skalan. Vad
ska vi vänta oss när det gäller den svenska landsbygden?
Låt oss begränsa sikten till tio år framåt. Det finns all
anledning att försöka därför att sannolikheten är stor
att landsbygden står inför förändringar som är så stora
att de motiverar en ny agenda för politik, planering
och forskning. Vår bild av landsbygden och dess fram-
tid behöver förmodligen ändras i grunden. Här följer
några lösa spekulationer från min egen sida om tänk-
bara nya förutsättningar. 

Scenario 1. Antalet jordbruksföretag upphör att minska.
Miljövårdsberedningens scenario pekar ju mot ökande
konkurrens både mellan olika aktörer och mellan
olika sätt att använda marken. Generella markvärdes-
stegringar skulle kunna bli följden och det innebär en
allmän uppvärdering av landsbygdens resurser. Jord
och skog blir dyrare, värdet av det som produceras stiger.
Det skulle kunna ge en mer intensiv markanvändning
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och ökat nyttjande av marker som lagts i träda eller
extensiv användning. De bönder som har lyckats lotsa
sitt jordbruk fram till denna vändpunkt kanske kan se
tiden an med hopp om ökande intäkter. I så fall
kanske en ny generation jordbrukare kan ta över
gårdarna istället för att, så som det varit länge, själva
successionen blir dödsstöten. Man kan förstås också
tänka tanken att svenskt jordbruk kommer att invaderas
av utländskt kapital vilket kunde ge en mer radikal
omvandling av ägande och maktförhållanden. 

Scenario 2. Det är troligt att energipriserna ökar inom
den närmaste tioårsperioden. De senaste fem åren har
oljepriset mer än fyrfaldigats, och det finns goda skäl
att tro att drivkrafterna åtminstone delvis är den
expanderande världsekonomin. Fortsatta prisstegringar
påverkar landsbygden på flera olika sätt. Det betyder
dyrare transporter i bygder där kollektivtrafiken minskar
år från år som en följd av att skatteunderlaget i lands-
bygdsregionerna minskar och underlaget för kollektiv-
trafik försvinner. Högre energipriser kan också med-
verka till att det blir mindre attraktivt att bo på landet,
därför att det ofta fordrar arbetspendling och även i
övrigt mera bilåkande. På kort sikt kan det ge minskat
resande och på lång sikt en koncentration av boendet
till tätorter eller regionala centra. Högre energipriser
innebär förstås också en uppvärdering av bioenergi
och bidrar därmed till värdestegringen på den svenska
landsbygdens produktiva resurser. 
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Scenario 3. Den svenska landsbygden kan få nya in-
vånare. Det faktum att vi har en gles befolkning betyder
ju att vi har många hektar per invånare. Det kanske i
framtiden kommer att te sig som en tillgång snarare
än som ett problem. Det finns en möjlighet att den
rikedom på biologiska resurser som kännetecknar den
nordiska landsbygden blir attraktiv för människor från
andra länder där dessa förutsättningar inte finns eller
där de eroderar genom överutnyttjande eller klimat-
förändringar. Det finns redan svaga signaler på att en
sådan utveckling kan komma. Bönder från olika länder
i Europa har köpt upp svenska lantbruksföretag, och
det finns en viss inflyttning av främst holländare och
tyskar till landsbygden i främst södra Sverige. 

De här exemplen är skissartade och spekulativa. Många
andra kunde ha tagits upp. Det viktiga här var att visa
konkreta exempel på att det kan vara dags att höja
beredskapen i forskning, politik och planering för att
ta itu med de nya förutsättningar som kan växa fram. 

Erik Westholm är forskningsledare på Institutet för
Framtidsstudier och professor i kulturgeografi på
Högskolan Dalarna. Han har forskningsmedel från
Formas för projektet ”Det dolda kommunsystemet”, och
är en av författarna till underlaget för Formas landsbygds-
forskningsstrategi ”Kunskap om landsbygdens utveckling”
(www.formas.se). 
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Jordbruk med många funktioner får
hela Sverige att leva

Om Sverige ska överleva måste landsbygden överleva.
Det är på landsbygden de förnybara naturresurserna
finns – dem vi ska leva av i framtiden. Ett jordbruk med
många funktioner kan vara en drivkraft för landsbygdens
utveckling. Och bygden kan stötta sina lantbruksföretag.
Ett mångfunktionellt lantbruk får hela Sverige att leva,
skriver Johanna Björklund och Rebecka Milestad, och
visar med fyra exempel vad de menar.

Rebecka Milestad, Institutionen för stad och
land och Centrum för uthålligt lantbruk vid

Sveriges lantbruksuniversitet.

Johanna Björklund, Institutionen för stad och
land och Centrum för uthålligt lantbruk vid

Sveriges lantbruksuniversitet.
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ilket positivt bidrag kan jordbruket ge till lands-
bygdens sociala välbefinnande, ekonomiska

tillväxt och ekologiska tjänster? Hur kan det arbete
som bygdeutvecklingsgrupper gör bidra till ökad lön-
samhet och attraktionskraft för lokala lantbruksföretag?
Det här har varit huvudfrågorna i ett forsknings-
projekt på Sveriges lantbruksuniversitet. Senare i
kapitlet återkommer vi till projektet – först lite bak-
grund. 

Frågan om hela Sverige ska leva är en fråga om hela
landets överlevnad. Det är inte bara en fråga om att
staten ska ha tillräckligt med pengar för att kunna
finansiera service och infrastruktur även i glest befolk-
ade delar av landet. Varför är det så? Helt enkelt därför
att det är landsbygdens förnybara naturresurser som vi
har att tillgå för vår försörjning i framtiden. Inget
samhälle kan existera utan mat och energi. Skog, jord-
bruksmark och fiske förvaltas och brukas främst på
den svenska landsbygden. Med dagens livsstil är vi till
stor del även beroende av naturresurser från andra
länder genom import, och från andra tider genom att
vi använder fossil energi. 

I en nära framtid måste detta ändras eftersom vi inte
kommer att ha tillgång till billig fossil olja och efter-
som klimatet skenar ifall vi inte drastiskt ändrar livsstil.
Då är vi mer eller mindre tillbaka till de naturresurser
som finns inom landet. Hur ska vi bruka resursen

V
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mark i ett sådant läge? Mer och mer forskning pekar på
att vi inte kan fortsätta gå i spåren som vi skapat under
efterkrigstiden. 

Två trender som hänger ihop
Lantbruket har förlorat sin självklara roll som motor
för landsbygdens utveckling. Bara två procent av
Sveriges befolkning är numera engagerade i de areella
näringarna, och landsbygdens befolkning är inte längre
beroende av det lokala lantbruket för att få livsmedel.
I Sverige har under senare delen av 1900-talet lant-
bruk lagts ner eller slagits samman till större enheter.
Människor har ersatts av mer kostnadseffektiva ma-
skiner, och vi har kunnat minska odlingsarealen lokalt
i och med att bekämpningsmedel, handelsgödsel och
djurfoder har importerats. När det är mer lönsamt att
fodra djuren med inköpt foder behövs inte heller
ängar och betesmarker i samma utsträckning. Under
1900-talet har därför en stor andel artrika ängar och
hagar vuxit igen. 

Gårdar i skogs- och mellanbygder har lagts ner eller
används mindre intensivt än tidigare. I slättbygderna
slås gårdar och fält istället samman och de stora går-
darna blir ännu större. Den enda gårdstyp som ökar
i antal i Sverige idag är de riktigt stora gårdarna. De
här två trenderna hänger ihop. Produktionen är mer
kostnadseffektiv i stora enheter. Därför blir produk-
tionen i skogs- och mellanbygd relativt sett dyrare och
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lantbrukarna där konkurreras ut. I både skogs- och
mellanbygderna och i slättbygderna har den biologiska
mångfalden minskat drastiskt. I skogs- och mellan-
bygderna har det blivit mindre öppna ytor som skapar
biologisk mångfald. I slättbygderna har sammanslag-
ningen av fält och gårdar gjort landskapet mer homo-
gent och med mindre utrymme för variation och
habitat för många arter. Bekämpningsmedlen har
också minskat möjligheterna för vilda djur och växter
att leva i jordbrukslandskapet. 

På senare tid har politiker och andra aktörer upp-
märksammat de ekologiska problemen i de två trend-
erna. Därför har man infört ersättningar till lantbruk
som anses bevara och utveckla den biologiska mång-
falden och för att minska jordbrukets negativa miljö-
påverkan. Ersättningarna kan vara en betydande del av
inkomsterna för lantbrukare i skogs- och mellanbygder
där gårdarna producerar mindre mängd produkter.
Särskilt gäller det ekologiska gårdar, den produk-
tionsform som ger mest ersättning. Nu kan alltså lant-
brukare få betalt både för de livsmedel de säljer från
gården, och för vissa av de ekologiska funktioner som
de upprätthåller. Samhället har därmed fått upp ögonen
för att lantbruket är mångfunktionellt, det vill säga att
ett och samma lantbruk kan skapa en mängd olika
funktioner eller tjänster för bygden, Sverige och
världen. 
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Funktioner på tre sätt
Alla gårdar är mångfunktionella, men i olika grad.
Mångfunktionaliteten beror bland annat på vilken
produktion som bedrivs på gården, vilka intressen
lantbrukaren har, och hur landskapet ser ut som gården
ligger i. Lantbruket skapar funktioner för landsbygden
på tre olika sätt. För det första är lantbrukaren en person
med intressen och engagemang som kan skapa funk-
tioner, till exempel i en lokal förening där han eller
hon lägger ner tid och arbete. För det andra skapar
aktiviteten lantbruk funktioner för bygden, såsom ett
öppet landskap och ökad biologisk mångfald.
Slutligen skapar platsen och gården funktioner för det
lokala samhället, till exempel kan gården vara en viktig
mötesplats för folk i bygden. 

En del av mångfunktionaliteten beror på hur många
inkomstkällor lantbrukaren har. Han eller hon kanske
hyr ut sommarbostäder, hyr ut sina maskiner till gräv-
arbeten och snöröjning, och säljer en del av produkt-
erna direkt från gården till lokala konsumenter. Men
antalet inkomstkällor är bara en del av en gårds mång-
funktionalitet. Gårdarna ger ju förutsättningar för
biologisk mångfald. De ger med sin produktion i olika
omfattning utrymme för vilda växter och bidrar med
föda, boplats och skydd för vilda djur. De arter som
denna mångfald består av har många ekologiska funk-
tioner, till exempel att skapa bördiga jordar, recirkulera
näring och vatten, minska trycket av skadedjur och
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skapa ett gynnsamt lokalklimat. Den biologiska
mångfalden är viktig både för bygden och för land-
skapet som gården ligger i, men även nationellt och
internationellt sett, till exempel om lantbrukaren
använder hotade raser och sorter i sin produktion eller
hyser vilda sådana. En annan viktig ekologisk funk-
tion är att gården kan vara basen i lokala kretslopp för
näringsämnen i bygden. 

Lantbruket med dess mångfald ger också en mängd
sociala och kulturella värden som skapare av mening
och sammanhang. Av stor betydelse för allt detta är att
lantbrukaren har stor kunskap om de lokala ekosys-
temen. 

Sociala funktioner har ingen marknad
De produkter lantbrukare säljer betalas av marknaden,
som livsmedel och tjänster. Vissa av de ekologiska funk-
tioner gården har betalas via ersättningssystemen för
jordbruket. Däremot finns det ingen marknad för alla
de sociala funktioner som en gård kan ha för lokal-
samhället. En enskild lantbrukares bidrag till dessa
funktioner kan vara betydande, särskilt i bygder där
antalet gårdar stadigt minskar. Ett enkelt exempel är
att lantbrukare har tillgång till maskiner som andra
landsbygdsboende sällan har, som en traktor. Den
används till att hålla vägar och fotbollsplaner i trim,
ploga snö och dra upp bilar ur diken. Det är tjänster
som är viktiga på landsbygden. 
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Redan på 1940-talet visade forskare i USA att en små-
skalig gårdsstruktur med många närvarande lant-
brukare bidrog till utbyggd samhällsservice och väl-
mående samhällen. Anledningen ansågs vara att lant-
brukare bidrog till befolkningsunderlaget så att skolor,
service och infrastruktur kunde byggas ut, men även
att närvarande lantbrukare inriktade på den lokala
marknaden samverkade socialt, ekonomiskt och eko-
logiskt med lokalsamhället på ett sätt som storskaliga,
nationellt och internationellt inriktade gårdar inte
gjorde.

Stor potential i levande lantbruk
Det öppna landskapet är den viktigaste sociala funk-
tionen som lantbruket har i skogs- och mellanbygder.
Det visade sig i det forskningsprojekt om lantbrukets
mångfunktionalitet och landsbygdens utveckling som
nämndes i början av kapitlet. Det faktum att lant-
brukares aktiviteter skapar ett tilltalande öppet land-
skap gör att människor vill bo i området. Det är få
som vill bo med skogen in på knuten. Det öppna
landskapet är också en manifestation av det kultur-
arv som jordbrukslandskapet är en del av. Svenska
gårdar har knappast någon viktig funktion för den
lokala bygdens livsmedelssäkerhet. Idag åker även
landsbygdens befolkning till stora köpcentra och
handlar mat från hela världen. I de fall lantbrukare
säljer produkter direkt från gården är det främst
fråga om ett mervärde för de boende i och med att
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man upplever en högre kvalitet när man kan handla
lokalt och att man bygger relationer genom att
komma till gården och handla. För några få gårdar i
studien bidrar den lokala försäljningen påtagligt till
gårdens ekonomi. 

Gårdar kan alltså vara viktiga mötesplatser, något som
det annars är ganska ont om på den svenska lands-
bygden. Detta visar att det finns en stor potential i att
ha ett levande lantbruk. De personer från fyra olika
lokala utvecklingsgrupper som intervjuades i studien
ville alla se ökad lokal självförsörjning på både mat
och energi, främst i ljuset av högre oljepriser och
minskad klimatpåverkan. 

Hulta utanför Linköping
Hulta utanför Linköping ingick i studien. Det var i
mjölkrummet hos en av lantbrukarna som fröet till en
rad gemensamma aktiviteter såddes. I och med att
boende och lantbrukare kom ihop och började prata
hände det saker i bygden. Nu har kretsloppsföreningen
i Hultabygden många år av arbete bakom sig. Bland
annat samlar en lantbrukare in sjutton hushålls human-
urin som används i odlingen. Slammet går tillbaka till
åkrarna. De boende odlar potatis tillsammans på lant-
brukarens mark och genomför gemensam slåtter.

Detta är bara några exempel på aktiviteter som kommit
ur mötet i mjölkrummet, aktiviteter som har sociala,
ekologiska och ekonomiska förtecken. Gården i Hulta

294



har många olika funktioner för bygden. I andra bygder
med fler aktiva gårdar kan olika gårdar ha olika funk-
tioner som tillsammans bidrar till landsbygdens
utveckling. 

Bokenäset på västkusten
På Bokenäset på västkusten säljer många gårdar pro-
dukter direkt till konsumenter i gårdsbutiker. Det kan
man göra dels för att det finns en stor marknad med
större samhällen och städer i närheten, dels för att det
är stor genomströmning av turister under sommaren.
Dessutom produceras en rad olika produkter på olika
gårdar, till exempel nötkött, potatis, ved, ägg, grönsaker,
bär och lammkött. Genom att sälja lokalt kan lant-
brukarna få ut högre pris för produkterna, och det ger
förutsättningar för deras fortsatta existens. 

Samtidigt som lantbruket kan dra nytta av turismen
för försäljning ger lantbruket förutsättningar för turis-
men genom att skapa ett tilltalande landskap, genom
att erbjuda maskiner och arbetskraft för grävarbeten
och trädfällning, och genom att hyra ut sommar-
bostäder.

Tivedsbygden
I Tivedsbygden, ett landskap dominerat av skogen,
har varje lantbrukare en nyckelroll för att skapa en
attraktiv miljö för de boende. I flera fall har en och
samma lantbrukare ansvar för att hålla hela byar
öppna. I ett så skogsdominerat landskap har varje
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öppen yta stor betydelse för den biologiska mångfalden
och för mänskligt välbefinnande. De små gårdarna
med små inkomstmöjligheter är alla ekonomiskt hårt
trängda. Dessa gårdars överlevnad spelar en avgörande
roll för hela områdets boendemiljö och därmed för
alla andra aktiviteter i bygden, som service, skola,
småföretagande och turism. 

Trots de glesa strukturerna finns ett stort engagemang
för bygdens utveckling som manifesteras i gemensamma
aktiviteter som en höst- och en julmarknad, bevarandet
av lanthandeln och inköp av ett torp som bland annat
ska användas som naturrum i anslutning till national-
parken. I alla dessa aktiviteter är lantbrukare viktiga
aktörer.

Trönö i Norrland
I norrländska Trönö domineras landskapet också av
skogen men där har lantbruket helt andra förutsätt-
ningar att verka för bygdens utveckling. Lantbrukarna
är framförallt markägare med stora skogsinnehav som
in sin tur är ett kapital som investeras i bygden. En
lång tradition av föreningsliv och samarbete skapar
socialt kapital och en positiv anda i bygden. I Trönö
syns det hur viktigt det är med aktiva utvecklings-
grupper. Här köpte den lokala utvecklingsgruppen ett
mobilt mejeri som man satte upp centralt i byn för att
lantbrukare skulle kunna hyra in sig för att förädla sin
mjölk till ost. 
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Mejeriet tjänar en rad syften för bygden. Dels skapar
det förutsättningar för lantbrukare att ha små djur-
besättningar, djur som anses viktiga för bygden men
som helt håller på att försvinna i och med att lant-
brukare främst arbetar med skog. Dels får det pengar
att cirkulera mer i bygden vilket främjar lantbrukarna,
den lokala handlaren och i slutändan även de andra
boende. Dessutom skapar den lokala produktionen
produkter som många i bygden efterfrågar och som
anses ha hög kvalitet.

Får hela Sverige att leva
De fyra exemplen är bara en bråkdel av alla möjliga
sätt det finns för lantbruk att bidra till utveckling på
den svenska landsbygden. Lantbruket finns till för att
vi behöver livsmedel och energi, men som vi sett finns
det en rad andra minst lika viktiga tjänster som lant-
bruket ger landsbygden. För varje gård som läggs ner
försvinner ovärderlig kunskap om naturresursernas
brukande. Det är sådan kunskap som behövs när olje-
priset stiger och behovet att minska klimatpåverkan
gör sig påmint. 

När vi inte längre kan ta för oss av externa och fossila
resurser är det de lokala naturresurserna tillsammans
med energin från sol och vind som vi kan använda för
vår försörjning. Det finns mycket att vinna på en
sådan utveckling. När samspelet ökar lokalt, ökar
också lantbrukets mångfunktionalitet. Och ett mång-
funktionellt lantbruk får hela Sverige att leva.
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Rebecka Milestad och Johanna Björklund är agronomer
och forskare på Institutionen för stad och land och
Centrum för uthålligt lantbruk vid SLU i Uppsala.
Båda arbetar med frågor som rör hållbart lantbruk,
resursflöden, landsbygdsutveckling och naturresurs-
förvaltning. Delar av forskningen finansieras av
Forskningsrådet Formas.
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Storstadsbornas matval formar
landsbygdens landskap

Kan satsning på landskap och lokal matproduktion
vara ett sätt att få landsbygden att leva? Traditionellt
finns ett tydligt samband mellan mat och landskap,
men så är det inte idag. Den nya maten behöver
monokulturer och köplador, och i landskapet hittar vi
ridhästar och rekreation. Det blir svårt att få stadsbor
att köpa lokalt och småskaligt producerad mat i till-
räcklig omfattning för att landsbygden ska kunna leva
på det, skriver Ingrid Sarlöv Herlin och Richard
Tellström. Landsbygden har aldrig varit och kommer
aldrig att bli någon idyll – utom i stadsbornas föreställ-
ningsvärld.

Richard Tellström, Institutionen för restaurang
och måltidskunskap, Örebro universitet.

Ingrid Sarlöv Herlin, Avdelningen för land-
skapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet.
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andskapet runt omkring oss är ett resultat av vad
vi använder det till. Matkulturen har alltid satt

avtryck i landskapet. Frågan är hur det ser ut idag.
Skulle en ökad satsning på matproduktion som mark-
nadsförs med en koppling till en välavgränsad geogra-
fisk plats kunna vara ett sätt att åstadkomma en lands-
bygd som kan försörja människorna som vill bo där?
Den frågan ska vi försöka reda ut. 

Det finns många likheter i hur vi ser på landskap och
på mat. Landskapet är den miljö, på landsbygden eller
i staden som vi upplever, vistas i eller reser igenom.
Både landskapet och maten är något som vi upplever
med våra sinnen. Landskap och mat är ofta en del av
samma ”idépaket” när det marknadsförs för turism
och upplevelser. Då används ord som ”karaktär” och
”identitet”. Man kan tala om traditionella landskap
och traditionell mat, liksom om lokala och regionala
landskap och lokal och regional mat. Och det moderna
industriella landskapet har paralleller med den
industriella maten.

Stadsmänniskan idylliserar landsbygden
De flesta av oss lever i städer och tätorter. I vår urbana
föreställningsvärld är landsbygdens landskap för det
mesta idylliskt. En vanlig bild är att det på landsbygden
finns bönder som producerar mat och ser till att land-
skapet inte växer igen. Där finns också öppna slätt-
landskap med bördiga åkrar och stora gårdar, halvöppna
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landskap med träd och buskbevuxna hagmarker, torp,
skogsdungar och små åkrar, eller kanske skogsland-
skap med insprängda små åkerfält, sjöar och be-
byggelse. Men, landsbygden har också mindre idylliska
miljöer: små grå samhällen med bedagade hyreshus,
skrotupplag, ödegårdar, förfallna vägar och upprivna
kalhyggen. 

I flera hundra år har den urbana människan sett det
idylliska landskapet på landsbygden som en motsats
till staden. Staden ska vara händelserik, snabb och
omväxlande. Landsbygden är motsatsen: lugn, ren,
vacker och pastoral. Landsbygden är något som stads-
människan åker till för att uppleva, och sedan åter-
vända till staden. Maten i form av olika rustika och
upplevt ursprungliga maträtter förknippas med olika
typer av landskap. Det är särskilt tydligt i tevereklam
och tidningsannonser. När vi äter mat som utpekas
som särskilt kopplad till den lokala landsbygden så gör
vi det i form av prova-på-mat eller som smakbitar. När
vi provat färdigt och vill äta oss mätta väljer vi oftast
hellre pizza, pasta, hamburgare eller wienerschnitzel.  

Inga ridhästar på middagsborden
I traditionella matkulturer finns ett tydligt samband
mellan mat och landskap. Olika bygder med olika
naturförutsättningar ger upphov till olika slags pro-
dukter. Från skogen och sjöarna hämtas vilda bär, fisk
och vilt. Från de odlade slätterna kommer råvarorna
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till bröd, öl och fläsk. Och den halvöppna mellanbygden
kanske förknippas med fårost, lammkött, honung,
frukt och bär. 

Olika djurslag lämpar sig för olika slags marker och
djuren påverkar i sin tur växtligheten med sina olika
betesvanor. Ett landskap som betas av får och som då
ger fårost kommer med tiden att se annorlunda ut än
ett som betats av kor eller getter. En betesmark utan
några djur växer igen. Därför kan man säga att mat-
produkterna i sig, som ost och mjölk, både kommer
ifrån landskapet och bidrar till hur det ser ut. 

Sambandet mellan djurpåverkade landskap och färdig
mat har blivit mindre tydligt i dagens intensiva och
specialiserade jordbruk. De djur som idag hålls för
kött, ägg och mjölk är sällan synliga i landskapet utan
lever sina liv inomhus. Eftersom vi inte ser de djur
som ska slaktas och bli till kött behöver vi aldrig ha
någon personlig relation till dem. I det öppna land-
skapet ser vi istället ridhästar som så gott som aldrig
hamnar på våra middagsbord. Idag är det allt vanliga-
re att åkermark används till annat än mat, till exempel
golfbanor eller grödor som ger energi. 

Ger snabbmat ett snabblandskap? 
Vi kan idag köpa alla slags grönsaker, frukt, kött och
fisk när som helst under hela året. För att göra maten
billigare för många människor har stordrift, transporter
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och förädling gjort att de idylliska landsbygdslands-
kapen försvunnit. Mat produceras idag i stora lik-
formiga odlingar i länder med billigare arbetskraft och
soligare klimat än vårt. Den färdas sedan hundratals
mil på motorvägar, med båt eller flyg till oss. Eller så
odlar vi inom landet med metoder som kräver mycket
energi. Med storskaliga metoder har vi likriktat det vi
äter, både i Sverige och i hela västvärlden. 

Landskapen har blivit mer likartade världen över. Ett
exempel är de köpcentra i städernas ytterkanter och
längs våra motorvägar som har exakt likadana snabb-
matställen oavsett var du befinner dig. Skulle man
kunna kalla sådana miljöer för ett ”snabblandskap”
där de erbjuder samma slags snabbmat? Vår tids mat-
landskap är monokulturer, motorvägar för transpor-
ter, lagringslokaler i stadens utkanter, men också
enformiga hav av plastväxthus i sydligare länder. Det
gamla matlandskapet har omvandlats till ett under-
hållningslandskap med hästar och för rekreation. Det
nya matlandskapet består av asfalterade vägar, mono-
kulturer och köplador.

Priset för intensivt jordbruk och billig mat är ett
enformigare landskap med färre miljöer där djur och
växter kan leva. När det gamla matlandskapets hagar
och fält växer igen försvinner också de växter och djur
som trivs i halvöppna och varierade miljöer. I ett
enformigt landskap finns det färre intryck för våra
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sinnen och färre möjligheter att ströva. Forskare har
under många år debatterat effekterna av jordbrukets
kemikalier och hur miljön kan förbättras med eko-
logisk odling. Nu när klimatet har blivit ett stort dis-
kussionsämne börjar allt fler fråga sig hur maten ska
produceras i fortsättningen. Matproduktion på lands-
bygden nära konsumenten skulle kunna bli mer miljö-
vänlig och resultera i ett annat och innehållsrikare
landskap än dagens. 

Mat marknadsför engelsk landsbygd
På olika håll i Europa försöker man verka för att mat
ska produceras på ett sätt som gynnar både landskapets
och matens kvaliteter. Det mest kända är kanske Slow
Food-rörelsen. Det är en urban idérörelse som vill
använda landsbygdslandskapet som motvikt till det
hetsiga livet i staden och låta den småskaligt framtagna
maten vara en plats för det intellektuella reflekterande
samtalet om maten. Att njuta långsamt av mat och
dryck med ett definierat ursprung anses vara viktigt
för den urbana människan. Slow Food-rörelsen menar
att om traditionella krogar och regional mat ska över-
leva så måste maten produceras lokalt, nära där den
ska tillagas och ätas. Regional matkultur och typiska
matprodukter ska utvecklas och bevaras, men inte
enbart av nostalgiska skäl utan som ett levande kultur-
arv. 

I England har man genomfört ett stort landsbygds-
projekt, Eat the view (Ät utsikten), för att stimulera att
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mat produceras på mer miljövänlig sätt och för ”att
gynna landskapet, växt- och djurliv, visa på land-
skapets historia, och bevara vatten och markresurser
bättre”. I detta ingår att maten som produceras i ett
område hjälper till att marknadsföra området. Detta
har satt igång en mängd lokala initiativ på landsbygden.
Farmers market, eller Bondens egen marknad, har
under senare år blivit alltmer populärt i England, och
liknande marknader har nu även satts igång på flera
håll i Sverige. Här kan bönder och andra sälja sina
egna närproducerade varor. Allt som säljs ska ha vuxit,
fötts upp, fångats, bryggts, bakats eller tillagats av den
som också säljer maten. Man menar att på så sätt får
man den färskaste maten med kortast transportsträckor,
och samtidigt stöds den lokala ekonomin i en bygd. 

Kuliss för gastronomiupplevelse
Gastronomisk turism – att resa till en plats för att äta
dess mat – är en ny resetrend till olika landskap där
resenärerna vill äta lokala maträtter tillagade med stor
samtida kulinarisk skicklighet. Men inte heller land-
skapen som man besöker på dessa resor ser ut som de
gjorde förr. Man försöker ibland återskapa eller talar
om att bevara traditionella landskap, men eftersom
alla förutsättningar och allt som finns runtomkring
hela tiden förändras är detta egentligen inte möjligt.
Matturisten ser i regel inte hur landskapet uppstått
som ett resultat av produktion och arbete utan använder
det som en passande kuliss för en gastronomiupplevelse. 
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Idag används landskapet för produktion av både livs-
medel och förströelse. Landskapet har fått en ny
kundgrupp. Staten och EU avsätter stora summor
pengar på att utforma landskapet så att det överens-
stämmer med den urbana idén om en landsbygdsidyll
och vad landsbygd ska vara. EU stödjer de matprojekt
som bäst lyckas uttrycka områdets särart, det unika
och det som man uppfattar inte finns någon annan-
stans. Ofta konstrueras detta unika, men nyinflyttade
människor, invandrare, flyktingar och minoriteter ses
sällan som en positiv kraft för att omvandla den tradi-
tionella maten. Deras syn på landskapet och deras
landsbygdsmat kommer inte till uttryck i EU-projekt
eller andra satsningar. 

Dyrt hantverk
Småskalig livsmedelsproduktion på landsbygden är
ibland en slags civilisationskritik. De som väljer att
producera småskaligt vill ofta inte att verksamheten
ska bli för stor. De säger att den inte får bli till
industri, och att det är en fråga om livskvalitet att
driva småskalighet. De producerar mat med stor hant-
verksskicklighet, men den maten blir ofta för dyr för
landsbygdens befolkning som generellt sett tjänar
mindre än storstadsborna. Den hantverksmässigt pro-
ducerade maten är därför mest intressant för en urban
medelklass med ekonomiskt utrymme för dyrare livs-
medel. 
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Landsbygdens restauranger förväntas idag kunna
erbjuda maträtter och måltider som kommer från den
nära landsbygden. För landsbygdsrestauranger är det
sällan möjligt att överleva ekonomiskt på de få
storstadsbor som kommer under några sommarveckor
varje år, utan man måste förlita sig på dem som bor
nära restaurangen. Därför är det oftast alltid mer eko-
nomiskt lönsamt att servera pizza, hamburgare och
biffstek, än ”rekreationsmat”. 

Landskapsutveckling framåt – med breda lösningar
Vi kan inte ge ett entydigt svar på om mer lokalt
producerad mat skulle kunna hålla liv i mer landsbygd
i Sverige. Men vi tror inte att det är realistiskt med en
nostalgisk, tillbakablickande vision om en idyllisk
landsbygd som enbart är baserad på småskalig mat-
produktion. En framtida livskraftig landsbygd som
lever på egna meriter kan inte utvecklas om vi försöker
färdas tillbaka i tiden, varken när det gäller maten eller
landskapet. Var tid producerar sitt landskap, och varje
landskap är ett resultat av sin produktion. Idag när
landsbygden rymmer både storskaligt jordbruk och
hantverksmässig lokal matproduktion kan vi alltså aldrig
få tillbaka 1950-talets, 1800-talets eller 1500-talets
landsbygd. Istället behöver vi nya framåtblickande
idéer om hur mat kan produceras på ett hållbart sätt
och hur landskapet kan utvecklas framåt, inte bakåt,
som en viktig resurs för människors livskvalitet. 
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Kanske är det ännu viktigare att tänka på matens
effekter på miljö och samhälle ur ett globalt perspektiv?
Lokal matkultur kan vara ett sätt att ge viktigt inne-
håll och liv åt lokala företag, och lokal matproduktion
kan innebära mindre miljöbelastning och färskare
produkter om den sker på rätt sätt. Marknadsföring
och medier är viktiga för att skapa efterfrågan på pro-
dukterna. Landskapet har i alla tider producerat det
som går att sälja. Framgången för landsbygdens männi-
skor hänger på hur väl man förmår att tolka vad som
rör sig i stadsbornas huvuden och sedan göra en pro-
dukt av det. Det stadsborna gillar, det köper de också.
Inte minst i England har teves matprogram skapat ett
allt större intresse för ekologisk och närproducerad
mat, i alla fall bland en bredare medelklass, och landets
större matvarukedjor lanserar nu närproducerad mat
på bred front.

Idag när vi upplever att priserna på mat och jordbruks-
mark i världen stiger kraftigt förändras återigen förut-
sättningarna i spelet om matproduktionen, föränd-
ringar som kommer att kunna avläsas i morgondagens
landskap. Det blir ännu tydligare att vi måste vara
öppna för framåtskridande breda lösningar. Lands-
bygden måste fortsätta att vara en resurs för arbete,
ekonomisk utveckling och vällevnad. Den har aldrig
varit och kommer aldrig att bli någon idyll – utom i
stadsbornas föreställningsvärld.
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Ingrid Sarlöv Herlin är landskapsarkitekt, doktor i
landskapsplanering och lektor på SLU i Alnarp.
Hennes forskning handlar om mångfunktionell planering
och skötsel av landskap. Hon har haft Formasanslag för en
vistelse i England och sammanställer erfarenheterna
därifrån i en bok. Hon har Formaspengar även till ett
projekt om betesdjur i staden och stadsnära miljöer.

Richard Tellström är doktor i måltidskunskap och lektor
på Institutionen för restaurang och måltidskunskap på
Örebro universitet (Restauranghögskolan i Grythyttan).
Han forskar från en etnologisk synvinkel om den lokala
och regionala måltidskulturen. Han är också fristående
måltidsrådgivare till företag och organisationer.
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Landsbygder som matregioner
– hur platser blir produkter

Kan platser omskapas till säljbara produkter på
samma sätt som jeans och schampoflaskor? Nej, det
är inte särskilt troligt, skriver Susanna Heldt Cassel.
Det är svårt att välja ut vad som ska få symbolisera
platsen och det är dessutom problematiskt att välja en
bild av en plats som är tillräckligt specifik och smal.
Röda stugor och småskaliga jordbruk är inte särskilt
typiska. Det gäller att sticka ut och stå för något unikt.
Regional mat kan vara ett sätt, men likheterna är fler
än olikheterna även där.

Susanna Heldt Cassel, Institutionen för ekonomi
och samhällsvetenskap, Högskolan Dalarna.
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llt fler platser och regioner marknadsför sig själva
till omvärlden. Konkurrensen mellan regioner

som vill profilera sig som turismområden hårdnar och
mycket kraft läggs ned på att skapa attraktiva varu-
märken. Såväl storstadsområden som landsbygdsregi-
oner försöker genom olika typer av marknadsför-
ingsåtgärder att framstå som intressanta och unika.
Det är inte bara turister som ska lockas att besöka de
platser som marknadsförs, utan kampanjer till nya
inflyttare eller till företag är också vanligt före-
kommande. 

När det gäller marknadsföring av platser till turister så
har storstadsregioner och mer glesbebyggda regioner
olika förutsättningar att skapa profiler och varu-
märken. I storstadsområden är det ofta just storstads-
puls, stort utbud av aktiviteter och goda kommunika-
tioner som används för att locka besökare. Argument
som ofta syns i marknadsföring av mindre orter och
landsbygdsregioner är avkoppling, naturupplevelser
och möjligheten att ta del av lokala traditioner och
specialiteter. Exempel på upplevelser som knyts till
landsbygdens speciella karaktär är boende på lantgård
eller exklusiva vistelser i herrgårdsmiljöer; i båda fallen
är maten och måltiden ett viktigt inslag. Att få ta del
av hur maten produceras genom att klappa fåren i
hagen eller få smaka på den färdigproducerade maten
i form av olika lokalproducerade delikatesser kan
innebära något speciellt för en besökare. 

A
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Två flugor i en smäll
Samtidigt som det finns ett behov i landsbygdsregio-
nerna av att hitta sätt att öka inkomsterna från jord-
bruket, till exempel genom produktion av dyrare
specialprodukter, så ökar också konkurrensen mellan
olika landsbygdsområden om de turister som är de
största konsumenterna av dessa produkter. Marknads-
föring av regioners matkultur är alltså ett sätt att sam-
tidigt försöka möta konkurrensen inom både livs-
medelssektorn och turismsektorn. Små företag som
kan komma in och marknadsföra sig under en gemen-
sam flagg i ett större nätverk har stora fördelar jämfört
med de företag som driver sin egen marknadsföring.
Detta innebär att satsningarna på att marknadsföra
platser med hjälp av mat och matkultur förmodligen
kommer att öka ytterligare i framtiden. 

Efterfrågan på landsbygdsturism tycks öka samtidigt
som kampen om turisterna mellan olika landsbygds-
regioner blir hårdare. För att stå sig i konkurrensen
om turisterna och deras pengar anses det viktigt att
etablera något unikt som går lätt att marknadsföra. I
skapandet av profiler och varumärken för platser är
kulturen viktig. Vad som menas med kultur kan skifta,
och begreppet regional kultur används ofta för att för-
stärka skillnader och det som är unikt i olika regioner.
Strategier för att lyfta fram regioners speciella kultur
blir ett allt vanligare sätt att försöka utveckla turismen
och företagandet på landsbygden. 
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Liksom när det gäller all annan typ av marknadsföring
så är ett enkelt budskap och en unik produkt helt
avgörande för att lyckas. Problemet som då genast
infinner sig är att en plats inte är lik någon annan typ
av produkt. Ett par jeans eller en flaska schampo kan
med lätthet kopplas till en viss livsstil eller en speciell
attityd med hjälp av reklam. En plats däremot består
av en mängd olika aktiviteter, människor och upple-
velser. Hur kan man bestämma vad som är en regional
kultur? För att kunna förstå mer om hur landsbygds-
regioner kan bli turismprodukter genom marknads-
föring av regional matkultur kan vi titta på ett exem-
pel där speciella profiler har tagits fram just för att
sätta landsbygdsregioner på kartan. 

Projektet Regional Matkultur
Projektet Regional Matkultur (Culinary Heritage på
engelska) är en satsning för att utveckla landsbygds-
regioner och landsbygdsföretagare genom ökad
turism. Flera europeiska regioner är registrerade i ett
nätverk som marknadsför sig genom en gemensam
logotyp. Nätverket Regional Matkultur är ett sätt för
enskilda företag inom livsmedels- och restaurangsektorn
att marknadsföra sig. De företag som medverkar får en
skylt att sätta upp som talar om att de säljer regional
matkultur. Varje region presenterar sig i marknadsför-
ingen på Internet som en kulturellt unik och särpräglad
region.
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Själva idén med att marknadsföra regioners mat för att
lyfta fram restauranger och livsmedelsproducenter på
landsbygden innebär att man först måste bestämma
sig för hur regionen ska presenteras. Det finns olika
principer för hur detta kan gå till. En princip för vad
som ska få benämnas regional matkultur kan exempel-
vis vara baserad på en idé om att produkterna som säljs
ska vara producerade lokalt. Om detta är den viktigaste
principen så är det själva råvaran som är i fokus. Då
skulle den regionala matkulturen kunna innehålla
maträtter från alla jordens hörn, så länge ingredienser-
na i exempelvis pizzor eller någon wok är producerade
i den aktuella regionen.

Strutsfilé – äkta eller falsk gotländsk mat?
I Regional Matkulturs information om Öland som
matregion verkar produkternas ursprung vara det vikti-
gaste. Där kan man läsa följande: ”Öland är inte bara
fantastisk natur och spännande kultur. I det här land-
skapet odlas och produceras mat i alla former. Kyckling,
nötkött, fläskkött, potatis, lök, bönor, ärtor, jordgubbar,
grönsaker och frukt, allt har sitt ursprung och hämtar
sin näring ur den odlade jorden på hela Öland.”

En annan princip för vad som ska kallas regional
matkultur kan vara att maträtterna på en restaurang
ska avspegla historiska mattraditioner eller speciella
recept från en region. Ett exempel på detta kan vi
finna i Gotlands regionala marknadsföring inom pro-
jektet Regional Matkultur: ”Saffranspannkakan, den
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kanske mest kända gotländska rätten, är på sitt sätt ett
arv från medeltiden, en tid då kryddor var en viktig
statussymbol och Gotland dels var ett handelscentrum
som hade tillgång till dessa exotiska importprodukter
och dels var så rikt att man hade råd med denna lyx.
Saffranspannkakan hittar du på många caféer och
restauranger, serverad med vispgrädde och salmbärs-
sylt.”

Här är det inte frågan om att saffranet måste vara pro-
ducerat på Gotland utan här beskrivs regional mat-
kultur framförallt som en fråga om traditioner. Dessa
två olika sätt att beskriva vad som är regional matkultur
kan kompletteras med flera ytterligare. Poängen med
dessa två enkla exempel är att det inte tycks finnas
något självklart eller enkelt sätt att bestämma vad som
tillhör en regions matkultur. Olika grupper av konsu-
menter kan dessutom ha olika uppfattning om vad det
är som är äkta regional mat och vad som är bluff. Är
strutsfilé till exempel en genuin gotländsk maträtt
eller inte? 

Enkel och onyanserad profil
Om man vill sätta en region på kartan och utveckla
turismen genom att marknadsföra regional matkultur
så står man inför ett svårt val. Vad är det för profil som
är attraktiv och för vem? Marknadsföringen av regioner,
som till exempel inom projektet Regional Matkultur,
bygger på att en profil för området lyfts fram och

316



kommuniceras med hjälp av olika enkla budskap.
Områdets profil knyts till ett fåtal ord och bilder som
associerar till något positivt för den målgrupp som
valts ut. När det gäller profilering genom regional
matkultur så är det framförallt turister som är mål-
gruppen.

För att en regional profil ska vara slagkraftig och effektiv
får den inte bli för komplicerad och därför inte heller
särskilt nyanserad. Det innebär att ett enda sätt att
beskriva en viss plats måste väljas. De ord och de bilder
som väljs ut ska föra tankarna till de känslor och upp-
levelser som marknadsförarna vill att mottagarna av
budskapet ska förknippa platsen med. Om det är mat-
kultur som regionen ska förknippas med så gäller det
inte bara att bestämma sig för vilken matkultur som
ska marknadsföras utan också hur marknadsföringen
ska gå till. Vilka bilder och ord ska användas och vem
ska attraheras av budskapet?

Jakt på unika egenskaper
När man studerar olika regioners marknadsföring är
det lätt att slås av den stora likheten mellan beskriv-
ningar av det som är typiskt för de olika regionerna.
Även när det gäller marknadsföring av regioners mat
och matkultur är det ofta samma typer av mat som
lyfts fram. Vanligen är det traditionella maträtter base-
rade på råvaror som under lång tid odlats eller produ-
cerats i Sverige, som rätter med potatis, ägg och mjöl
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som bas eller rätter med vilt, bär och svamp. Lik-
heterna är fler än olikheterna mellan de svenska regio-
nernas specialiteter. 

Samma sak gäller för marknadsföring av landsbygds-
regioner i allmänhet. Det fåtal platser som hittar något
unikt att marknadsföra har ofta ett evenemang av
något slag eller en väldigt speciell sevärdhet som inte
finns någon annanstans. Fler och fler platser använder
också möjligheten att marknadsföra sig som det ställe
där en viss bok eller film utspelar sig eller där en film-
inspelning har ägt rum. Jakten på unika och attraktiva
egenskaper pågår ständigt.

Röda stugor sticker inte ut
De allra flesta svenska regioner utanför storstäderna
marknadsför sig med hjälp av natur, lugn och ro och
typiska landsbygdsmiljöer. Ofta använda bilder i bro-
schyrer och på webbsidor är idylliska landskapsbilder
karaktäriserade av röda stugor och småskaliga jord-
bruk med djur. Även typiska turistlandskap med vatten-
drag, skogar eller kulturhistoriska lämningar avbildas.
Dessa allmänna bilder av landsbygden anses vara
attraktiva för turister men de är samtidigt inte särskilt
typiska eller unika för någon enskild plats. En mängd
regioner använder liknande budskap i sin marknads-
föring, trots att grundprincipen för marknadsföring är
just att sticka ut och stå för något unikt.
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Tilltron till marknadsföring är stor i dagens samhälle.
Mycket går också att sälja med ”mördande reklam”.
Med ett enkelt och slagkraftigt budskap kan mark-
nadsföringen få människor att tro att de behöver saker
som de inte visste fanns. Gäller detta även platser? Kan
platser omskapas till säljbara produkter på samma sätt
som jeans och schampoflaskor? Som detta kapitel visar
så är detta inte speciellt troligt. Det är svårt att välja ut
vad som ska få symbolisera regionen eller platsen och
det är dessutom problematiskt att välja ut en bild av
en plats som är tillräckligt specifik och smal. Det
kommer alltid att finnas de som inte känner igen sig i
den bild som kablas ut och som kommer att ifrågasätta
profilens riktighet.

Susanna Heldt Cassel är lärare och forskare i kultur-
geografi vid Högskolan Dalarna. Hennes intresseområde
är regional utveckling och turism med fokus på frågor om
betydelsen av identitet och kultur. Hon disputerade vid
Uppsala universitet 2004 på avhandlingen ”Att tillaga
en region”. Hennes avhandlingsarbete finansierades delvis
av Formas. 
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Kan Sverige leva utan öppna
landskap?

Har vi någon framtid utan mandelblomman, lärkan och
stenmuren? Kan vi leva utan öppna landskap? Är
landskapet värt att bevara för rekreation, eller ligger
värdet i dess potential att producera mat? Frågan om
det öppna landskapets överlevnad har en politisk
historia som Iréne Flygare berättar för oss. Men hur
kommer energiproblem, klimatförändringar och ökad
efterfrågan på livsmedel att påverka landskapet i
framtiden?

Iréne A. Flygare, Sveriges lantbruksuniversitet
och Upplandsmuseet i Uppsala.
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an Sverige leva utan öppna landskap? Frågan får
olika svar beroende på var man anser att det värde-

fulla i landskapet ligger. Är landskapet värt att bevara
som en kraftkälla för jäktade storstadsbor? Eller ligger
landskapets värde i dess biologiska potential? Någon-
stans måste det trots allt finnas ett odlat landskap för
att Sveriges invånare ska få mat och kunna överleva.
Frågan är bara var i världen ett sådant landskap ska
ligga och under vilka former produktionen ska ske.
Här går åsikterna isär. 

Landskapet verkar dessutom förse oss även med kul-
turell och mental näring. Hur viktigt är det? Skillnaden
mellan att överleva och att leva handlar om vilket sam-
hälle vi vill ha. Därför är frågan om hela Sveriges och
det öppna landskapets överlevnad ytterst en politisk
fråga med sin egen politiska historia och där fråge-
ställningar om landskapets biologiska, kulturella och
sociala potential flätas samman. 

Landskapet i våra hjärtan
Någon gång i början av juni sätter svenskarna igång
att sjunga om sommarens landskap. Det är den
blomstertid som kommer, det är kattfot och mandel-
blom, det är blommande stigar och lilla Ida, och
johannesörten som ska krydda brännvinet, medan
man trivs bäst i öppna landskap. Sångerna handlar
inte om skogen eller fjällen utan om jordbrukets land-
skap, och framförallt om ängen och hagen som tycks
ha en särskilt stor plats i våra hjärtan. I stort sett har
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varje svensk kommun på sin webbplats en första bild
av någon särskilt naturskön beteshage. Ute i odlings-
markerna ser man då och då plakat som talar om att
bonden och djuren håller landskapet öppet. De svenska
miljömålen som Sveriges riksdag antagit innehåller
också skrivningar om det öppna och varierade odlings-
landskapet och om rik biologisk mångfald. Till dagens
jordbrukare betalas ekonomiska stöd för att förverkliga
dessa miljömål. I talet om att hela Sverige ska leva
ingår som en förutsättning att det öppna landskapet
också ska fortleva.

Det öppna landskapet förefaller så väl inarbetat i folks
medvetande att man träffar få personer som ifrågasätter
det, eller rentav säger sig föredra ett igenvuxet land-
skap. Men länge stod en politisk kamp omkring detta,
och det tog flera decennier innan det var inarbetat
som en viktig del av jordbrukspolitiken.

Hetsig debatt på 1960-talet
För att förstå hur det blev så självklart med öppna
landskap, men även för att förstå hur nära det hänger
samman med landsbygdspolitiken i stort, måste man
göra en tillbakablick ända till 1940-talet. Sverige var
under 1900-talets första hälft ett land dominerat av
många små jordbruk, och flera miljoner människor
hörde hemma inom jordbrukarbefolkningen. En del
jordbruk gav bärgning åt sina brukarfamiljer, andra
gjorde det inte utan inkomsterna måste kompletteras
från annat håll. När andra världskriget var slut fanns
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en ny jordbrukspolitik utarbetad. Syftet med den nya
politiken var att minska antalet jordbruk, göra dem
större och modernare. Många bortrationaliserade
jordbrukarfamiljer kunde då börja arbeta i industrin,
som var i stort behov av arbetskraft. Många invände
mot de radikala planerna och menade att politiken
hotade det folk som bodde på landsbygden, och som
gjorde landsbygden levande.

Trots invändningarna moderniserades landsbygden
och många små jordbruk försvann. Orsakerna var dels
en medveten politik, dels samhällets snabba eko-
nomiska tillväxt. I början av 1960-talet tyckte många
att utvecklingen gått alltför långt och oroade sig för
framtiden, inte minst mot bakgrund av de miljöhot
jordbruket stod inför. Andra tyckte att hastigheten i
jordbrukets avveckling kunde öka och att industrin
borde bedriva jordbruk snarare än bönderna. De poli-
tiska motsättningarna om jordbruket blev stora och i
de hetsiga debatterna föddes frågan om det öppna
landskapet. Företrädare för de borgerliga partierna
ansåg att jordbrukspolitiken höll på att krossa en sär-
skild livsform. Man menade att den livsform som
fanns på familjejordbruken och småbruken var unik i
sitt sätt att ta hänsyn till jordbrukets biologiska villkor.
Genom att familjen hade en flexibilitet som gjorde det
möjligt att anpassa arbetstid och arbetsinsats till vad
djuren och jorden krävde skapade man ett uthålligt
jordbruk. Om industrin däremot med sina fasta
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klockslag, semestrar och uppdelade sätt att arbeta
skulle driva jordbruk skulle detta sluta i en miljö-
katastrof. 

Livsform och öppet landskap
Man ansåg också att familjejordbrukens livsform
skapade ett särskilt landskap. De många små gårdarna,
de täta djurbesättningarna och den småskaliga driften
gav upphov till vad man kallade ett öppet, leende,
vårdat och harmoniskt landskap. Att vistas i sådana
landskapsmiljöer gjorde att stressen minskade hos den
övriga befolkningen. Dessutom kunde man här lära
sig att förstå hur gångna generationers arbete satt sina
spår. Flera av de borgerliga partierna ansåg därför att
jordbrukarna skulle betalas för att vårda det öppna
landskapet och att en särskild landskapspolitik måste
bli en del av jordbrukspolitiken. 

Från socialdemokratiskt håll var man inte så tilltalad
av denna tanke. Om man skulle vårda landskap fick
det ske i särskilda reservat, avgränsade och skötta med
anställd arbetskraft. Att betala pengar till bönder för
att de lät sina djur beta backar och skogsbryn så att
dessa inte förbuskades var en alldeles för diffus åtgärd
utan möjlighet att kontrollera resultatet. Man måste
också acceptera, menade man, att naturen tog tillbaka
det människan en gång odlat upp. Efter några årtion-
dens skogstillväxt skulle ingen sakna de en gång öppna
gläntorna. Satsade man på ett antal reservat kunde
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människor under säkra former ta del av naturen där
landskapets värden hade pekats ut av experter och där
myndigheter kontrollerade verksamheten. Frågor som
rörde landskapet hänvisade man till det nyinrättade
Naturvårdsverket.

Samtidigt kunde var och en se hur landskapet föränd-
rades. Det började med en buske här och en till där.
Till slut kanske man inte längre såg bäckens silverband
utan bara en ridå av sälg och al. Övergivna hagar fick
allt längre och tovigare gräs. Det blev allt mer sällsynt
med hav av gullvivor. Backsippa och kattfot kvävdes
under allt bredare enbuskar. Och ju färre blommor,
desto färre fjärilar och färre fåglar. Spovens drillar hördes
allt mer sällan och törnskatan knyckte allt mer sällan
på stjärten. Orsaken var naturligtvis att en rad jord-
bruk och djurbesättningar försvunnit men också att
de jordbruk som fanns kvar drevs allt mer rationellt.
Skogsbetet, den minsta betesbacken och den gamla
slåtterängen var helt enkelt inte lönsamma längre.

Kulturlandskapet
Först på 1970-talet blev landskapet en integrerad del
av jordbrukspolitiken genom de borgerligas valseger
1976. Landskapsfrågorna lyftes då helt enkelt in i
jordbrukspolitiken, även om det reella penningstödet
för att bevara landskapet var ganska blygsamt. Det
politiska klimatet var vid den tiden också gynnsamt.
Miljöfrågor, världssvält, energi- och livsmedelskriser
stod högt på agendan.
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När väl landskapet tagit sig in som en egen fråga kom
så småningom behovet av att precisera mer i detalj vad
det var som skulle bevaras. Ett begrepp som öppet
landskap var för vagt för direkta politiska handlingar,
och hur man skulle förhålla sig till blommor och fjärilar
var inte alldeles klart. Nu uppstod istället uttrycket
kulturlandskap. Under 1980-talet blev talet om det
öppna landskapet mer ett tal om ett minnenas land-
skap, ett landskapsarkiv fyllt med spår av gångna
generationers odling. Rika kulturlandskap, värda att
bevara, innehöll många gamla objekt som forntida
gravar, odlingsrösen och stengärdsgårdar. Ett sådant
landskap var möjligt att aktivt skydda genom att stödja
betesdrift där djuren höll undan växtligheten sam-
tidigt som markägarna måste lära sig att värna kultur-
minnena. Den statliga myndigheten Riksantikvarie-
ämbetet blev en allt viktigare part tillsammans med
Naturvårdsverket för att administrera landskapsvården. 

Bönderna och deras partier knorrade ibland över det
nya kulturlandskapet som ett ingrepp i det praktiska
arbetet och rentav i äganderätten. Men det var det
uppstickande miljöpartiet som mest vände sig mot
landskapspolitiken. De tyckte att det landskap man
försökte bevara blev alldeles för musealt. Det skyddade
landskapet skulle leva, inte bestå av en massa sten-
högar som bonden tvingades gira för med sina maskiner.
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Hagen
Nu cirkulerade också allt fler benämningar på land-
skapet: det öppna landskapet, odlingslandskapet,
landsskapbilden och kulturlandskapet. Talade man
om samma sak? Inte gott att veta, men fler betydelser
skulle komma. Under 1980-talet svängde socialdemo-
kraterna i landskapsfrågan inte minst genom påverkan
från sin kristna organisation Broderskapsrörelsen, som
utsatte moderpartiet för kritik i miljöfrågorna.
Broderskapsrörelsen framhöll den negativa påverkan
på miljön som det moderna jordbruket hade haft, ett
jordbruk som inte minst socialdemokraterna hade
verkat för att genomdriva. Nu fanns endast fragment
kvar av det gamla landskapet skapat av mulen och
klöven. Den svenska hagen var på väg att utrotas.
Hagen med sina betesdjur som bland ek och hassel
beredde livsutrymme för de blomster svensken lärt sig
älska, hagen med sina upptrampade stigar och ring-
lande gärdsgårdar – på alla vis togs den emot av de
flesta partier som ett av de viktigaste uttrycken för den
svenska identiteten.

Det var det traditionella jordbruket som skapat hagen
och därmed indirekt skapat en värdefull flora och
fauna. Ju närmare man tittade på den desto mer
kunde man klarlägga att liarna, skärorna, de betande
djuren och avsaknaden av konstgödsel hade gynnat en
rad arter. Det visade sig också att många av dem
bodde och levde på själva odlingsrösena, forngravarna,



331

stengärdsgårdarna och de övergivna gamla träden. Det
gamla jordbruket hade sakta mejslat fram en rad
viktiga småbiotoper. 

Genetisk variation och biologisk mångfald
De arter som visade sig helt beroende av det tradi-
tionella jordbruket var alla bärare av gener, gener som
människan kunde ha användning av för medicinska
ändamål och i växtförädling. Många av dessa arter
fanns med på listor över utrotningshotade arter. De
särskilt utsatta växterna, djuren och svamparna var
rödlistade och ingick därmed i den grupp som Sverige
internationellt förbundit sig att bevara. På murar och
rösen kravlade sig en hel genbank fram. Men de hade
också ett värde i sig själva. Upptäckten av DNA och
att allt levande bars upp av sina gener bidrog till ett
allt större helhetstänkande. Allt hängde samman i en
enda organism. Men samtidigt började gentekniken
också ifrågasättas för att dess konsekvenser var okända.
Landskapet som en genetisk resurs bytte därför namn
till biologisk mångfald. 

När Sverige gick med i EU år 1995 blev jordbruks-
politiken inte längre nationell utan en del av unionens
gemensamma politik. Eftersom den svenska linjen har
varit att på sikt avveckla de stöd som går till den direkta
livsmedelsproduktionen har man istället arbetat för att
miljö- och landskapsfrågor ska få mer uppmärksamhet.
Allt mer av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har
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också utvecklats i en sådan riktning. Varje jordbrukare
som har rätt till jordbruksstöd kan också söka eko-
nomisk kompensation för att hålla värdefulla beteshagar
öppna, för att bevara stenmurar och dikesrenar samt
underhålla gamla lövträd och alléer. Sådana insatser
räknas som tjänster som jordbruket utför för samhällets
bästa. Medborgarna får tillgång till historiska landskap
och till den biologiska mångfalden, samtidigt som
känsliga ekosystem bevaras.

Framtid utan lärkor och mandelblom?
Den moderna landskapspolitiken har utvecklats under
en period av stigande överskott av livsmedel. Att föra
över pengar från stöd till livsmedelsproduktion till
produktion av landskap har därför varit politiskt
möjligt, som ett sätt att växla över till ett mer låg-
intensivt utnyttjande av marken. Frågan för framtiden
blir i vilken grad energiproblem, klimatförändringar
och ökad efterfrågan på livsmedel kommer att påverka
landskapet. 

Samhället står inför gigantiska politiska utmaningar
inom hela miljöområdet, och kanske bör de eko-
nomiska ersättningarna för vård av landskapet ses som
blygsamma avbetalningar på den miljöskuld som
1900-talets jordbrukspolitik och ekonomiska utveckling
har förorsakat – en saneringskostnad för att återfå
några enstaka av alla bortjagade arter eller skövlade
kulturlandskap. Om hela Sverige ska leva beror kanske
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på vår förmåga att säkra mandelblommans, lärkans
och stenmurens framtid. Har vi alls någon framtid
utan dem?

Iréne A. Flygare är docent i agrarhistoria vid Sveriges
lantbruksuniversitet och forskningschef vid Upplands-
museet i Uppsala. Hennes forskning är inriktad på det
moderna jordbruket med tonvikt på familj, egendom och
kulturlandskap.
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CAP ökar satsningen
på landsbygden

Landsbygden upptar 90 procent av EU:s areal, och är
ett viktigt politikområde. Hur ska den gemensamma
jordbrukspolitiken CAP kunna bidra till en hållbar
landsbygdsutveckling? CAP:s budget har minskat,
samtidigt som resurser har flyttats från marknadsstöd
till stöd för landsbygdsutveckling. Den troliga utvidg-
ningen av EU kommer att öka trycket på CAP. En viktig
utmaning blir att ta itu med hur landsbygden kan finna
sin plats i ett globalt sammanhang med ökande kon-
kurrens, skriver Yves Surry och Pia Nordström.

Pia Nordström, Institutionen för ekonomi,
Sveriges lantbruksuniversitet.

Yves Surry, Institutionen för ekonomi,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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ur ska en gemensam jordbrukspolitik inom EU
kunna bidra till en hållbar utveckling av lands-

bygden i framtiden? Det är en viktig fråga att ta itu
med. Jordbruket spelar en nyckelroll för landsbygdens
ekonomi och för landskapet, även om jordbrukets
andel av landsbygdens näringsliv minskar. Jordbruket
inom EU har flera funktioner och jordbrukare utför
många olika uppgifter – från livsmedelsproduktion till
landskapsskötsel, naturvård och turism. Dagens gemen-
samma jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural
Policy) tar hänsyn till dessa olika intressen. 

En gemensam jordbrukspolitik växer fram
Efter andra världskriget togs det initiativ till en
gemensam jordbrukspolitik. Det var en del av de all-
männa mål som definierades i Romfördraget som
undertecknades 1957 och en del av skapandet av
Europeiska ekonomiska gemenskapen (som 1993 blev
den Europeiska unionen). I Romfördragets artikel 33
angavs målen för den gemensamma jordbrukspolitiken:
att öka produktiviteten, trygga jordbrukarnas levnads-
standard, skapa stabila marknader för jordbruks-
produkter, garantera konsumenterna regelbundna
leveranser samt säkerställa rimliga konsumentpriser.
Vid Stresakonferensen 1958 fattade man beslut om
hur målen med den gemensamma jordbrukspolitiken
skulle uppnås, och ledande principer fastställdes.

Både Romfördraget och Stresakonferensen betonade
vikten av strukturförbättringar inom jordbruket, och

H
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utvecklingspolitiken för landsbygden växte fram ur en
successiv samverkan mellan de större politikområdena
som handlade om jordbruksstruktur och regional
utveckling. Sedan den gemensamma jordbrukspoliti-
ken trädde i kraft 1962 har den förändrats flera gång-
er och många reformer har genomförts, i synnerhet
sedan början av 1990-talet (figur 1).

Från mitten av 1960-talet och under hela 1970-talet
ledde den gemensamma jordbrukspolitiken till ökad
produktion i Europa. Under den här tiden genomfördes
en del förbättringar för att utveckla landsbygden. Det
gavs till exempel ekonomiskt stöd till investeringar för
att strukturera om jordbruket på ett mer rationellt sätt
och öka produktiviteten. Avsikten var att utveckla
jordbruksmetoderna och markanvändningen samt det
tekniska kunnandet för att anpassa jordbruken till det

Figur 1. Den gemensamma jordbrukspolitiken CAP har växt fram och
utvecklats sedan 1950-talet. 



338

ekonomiska och sociala klimatet. Det gavs också hjälp
till förtidspensionering och yrkesutbildning samt speci-
fika stödåtgärder för mindre gynnade områden.

På 1980-talet uppstod emellertid en strukturell över-
produktion inom det europeiska jordbruket, som
rutinmässigt hade kommit att producera mer än vad
invånarna i gemenskapen förbrukade. Att lagra över-
skottet av produkter som mjölk, spannmål och kött
blev allt dyrare. EU tvingades exportera allt fler av sina
överskottsprodukter med hjälp av exportsubventioner,
något som destabiliserade och sänkte jordbrukspriser-
na internationellt. Dessutom började det synas negativa
effekter på miljön från den ökade produktionen. På
grund av allt detta kom en period av ”krisår”, och till
slut påbörjade EU ett systematiskt reformarbete för att
ta itu med överproduktionen, jordbruksstöden som
gav en snedvridning av handeln och jordbrukets nega-
tiva effekter på miljön.

Jordbrukspolitik blir mer av landsbygdspolitik
MacSharry-reformen 1992 var den första större reform-
en av CAP som fokuserade mer på landsbygdens ut-
veckling. Flera åtgärder infördes, i synnerhet för att
stimulera till ett miljövänligt jordbruk, och medlems-
staterna ålades nu att erbjuda jordbrukarna dessa
åtgärder. Genom reformen reducerades prisstöden,
och jordbrukarna kompenserades för de sänkta priserna
genom ökade direktstöd. Jordbrukarna skulle nu i
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större utsträckning anpassa sig till marknaden och
konsumenternas efterfrågan, samtidigt som de fick ett
direkt inkomststöd.

En första europeisk konferens om landsbygdens
utveckling ägde rum i Cork på Irland 1996. Cork-
deklarationen lade grunden för en mer integrerad poli-
tik för landsbygdsutveckling. Den innebar också ett
förändrat perspektiv och en mer enhetlig regional
politik om en hållbar utveckling på landsbygden, och
den stärkte kopplingen mellan landsbygdsutveckling
och jordbrukspolitik.

Agenda 2000 och ”den andra pelaren”
Den gemensamma jordbrukspolitiken gick in i en ny
epok genom överenskommelsen 1999 i den så kallade
”Agenda 2000”-reformen. Man refererade mer och
mer till utvecklingen av landsbygden som den ”andra
pelaren”. Med det menades att utvecklingen av lands-
bygden och miljöåtgärderna inom jordbruket nu
ansågs vara av lika stor betydelse som marknadsstöds-
politiken (den första pelaren). Nu lades det större vikt
vid att avsätta mer resurser för utveckling av lands-
bygdsområden och deras näringsliv och inte bara till
jordbruket.

Före Agenda 2000 var kopplingen svagare mellan
miljöåtgärder inom jordbruket och landsbygdsut-
vecklingen. Nu slogs dessa två områden samman
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under ett och samma regelverk för landsbygdspolitik.
Den gemensamma jordbrukspolitikens budget fast-
ställdes för perioden 2000 till 2006, och en övre
gräns bestämdes för att förvissa skattebetalarna om
att kostnaderna inte skulle skena iväg. Därmed fick
jordbrukarna möjlighet att planera framåt med större
säkerhet.

Gårdsstödet introduceras
Under 2003 kom man överens om ytterligare en
grundläggande reform efter att ha genomfört en halv-
tidsöversyn av Agenda 2000. Den här nya reformen
lade grunden till en helt ny metod att fördela EU:s
stöd till jordbrukarna. Den stärkte även politiken för
landsbygdsutveckling, både när det gällde omfattning
och ekonomiska resurser. 

Mellan 1993 och 2005 var stödet till jordbrukarna inom
EU huvudsakligen kopplat till produktionen som
direkta bidrag för åkerareal och djurbesättningar.
Kommissionen var enig om att den typen av stöd-
betalningar snedvrider marknaden därför att de kräver
att bönderna producerar en viss gröda eller produkt
för att kvalificera sig för stödet. I många fall betydde
det att bönderna fortfarande hade ekonomiska incita-
ment att öka sin produktion eller att fortsätta att pro-
ducera även när marknadssignalerna pekade mot att
produktionen borde skalas ner eller upphöra helt.
Därför lade kommissionen fram förslag om att ”fri-
koppla” stödet från produktionen som en huvudpunkt
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i de reformplaner för den gemensamma jordbrukspo-
litiken som presenterades 2003.

Gårdsstödet infördes från 2005 (figur 1) och är nytt i
den bemärkelsen att det betalas ut oberoende av vad
jordbrukaren väljer att producera. Bönderna kan nu
själva bestämma vad de ska producera och har möjlig-
het att anpassa produktionen efter marknadens efter-
frågan. För att få del av hela gårdsstödet och andra
direkta utbetalningar krävs dock att man följer ett
antal föreskrivna regler och krav för miljö, livsmedels-
säkerhet, växtskydd, djurskydd och djurhälsa.

För att få mer kunskap om konsekvenserna vid in-
förandet av gårdsstödet har man nyligen genomfört en
undersökning bland jordbrukare i Tyskland, Portugal
och Storbritannien. Resultaten visar att gårdsstödet
bidrog till att jordbrukarna använde sina resurser på
ett mer ekonomiskt sätt, då stödet nu inte längre var
bundet till markanvändningen.

Utveckling av landsbygden idag
Programmet för landsbygdsutveckling idag sträcker
sig över perioden 2007–2013. Sedan föregående period
2000–2006 har mer resurser överförts till utveckling
av landsbygden. Under mitten av 1980-talet var
utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken
omkring 70 procent av EU:s totala budget. Nu ses en
vikande trend som innebär att utgifterna vid slutet av
programperioden 2007–2013 kommer att utgöra



342

omkring 40 procent (figur 2). ”Den andra pelaren” är
tänkt att utgöra omkring 20 procent av den gemen-
samma jordbrukspolitikens hela budget.

Det nya programmet är i själva verket en sorts ”meny”
av insatser med principiella val där medlemsstaterna
kan prioritera de åtgärder som bäst lämpar sig för
deras egen lokala utveckling. Åtgärderna finansieras
gemensamt av EU och medlemsländerna. Staternas
myndigheter har ett nära samarbete med kommissionen
i början av sjuårsprogrammet för att i detalj utarbeta
nationella utvecklingsprogram för landsbygden.

Den nuvarande politiken för utveckling av landsbygden
har som mål att förbättra jordbrukets och skogsbrukets

100

19
90

19
91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
19

97

Procent

90

80

60
70

50

40

30

20

10

0

Konstaterad Projekterad År

Figur 2. Kostnaden för jordbruks- och landsbygdsutvecklingen i procent av
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konkurrenskraft, att förvalta naturresurser och för-
bättra miljön och att förbättra livskvaliteten och sti-
mulera diversifiering av näringslivet. För att nå målen
används Leadermetoden. Leader (som är en fransk
förkortning) står för ”samverkande åtgärder för att
stärka landsbygdens ekonomi”. Det är en metod för
att tillämpa en del av stöden i programmet och
genomföra en utveckling av landsbygden i lokala gles-
bygdssamhällen. Sedan den lanserades 1991 har
Leadermetoden försett landsbygdssamhällen inom EU
med redskap att spela en aktiv roll vid utformningen
av den egna framtiden. Leaderprojekten övervakas och
drivs av lokala aktionsgrupper som identifierar de
lokala prioriteringarna och ansöker om stödpengar för
dessa projekt.

Landsbygdspolitik i Sverige
Det nuvarande landsbygdsprogrammet i Sverige gäller
från 2007 till 2013. Sedan Sverige blev medlem i EU
1995 omfattas det svenska jordbruket av CAP.
Landsbygdspolitiken innehåller flera olika verktyg som
samverkar för att man ska uppnå en så god utveckling
som möjligt av landsbygden. Verktygen är landsbygds-
programmet, åtgärder för jordbruket i norra Sverige,
samt åtgärder för förbättring av miljön i jordbruket.

Sveriges övergripande målsättning inom politiken för
landsbygdsutveckling är att främja en ekonomiskt,
ekologiskt och socialt hållbar utveckling i landsbygds-
områdena. Där ingår hållbar produktion av livsmedel,
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skapande av arbetstillfällen på landsbygden, hänsyn
till regionala villkor samt hållbar tillväxt. Landskapets
naturvärden och kulturella värden ska bevaras och
negativ miljöpåverkan ska begränsas till ett minimum.
Den totala budgeten för det svenska landsbygdspro-
grammet är ungefär 35 miljarder kronor för hela perio-
den 2007–2013. Omkring hälften av budgeten finansi-
eras av EU. Programmet är öppet för alla som arbetar
med utveckling av landsbygden eller med annat när-
ingsliv i glesbygden. Större delen av stöden vänder sig till
jordbrukare, men en del åtgärder är även avsedda för
små landsbygdsföretag, skogsbruk, lokala utvecklings-
grupper och andra aktörer i glesbygden.

CAP:s utveckling i ett globalt sammanhang
Landsbygdsområdena utgör omkring 90 procent av
marken i de 27 medlemsstaterna i EU; därför är lands-
bygden ett viktigt politiskt område att ta hänsyn till.
Ständiga förändringar runtom i världen ställer jord-
bruket inom EU inför nya utmaningar och möjligheter
och påverkar den fortsatta utvecklingen av den
gemensamma jordbrukspolitiken.

Det är en utmaning för CAP att på ett hållbart sätt
stödja en ekonomisk, ekologisk och social utveckling
av landsbygden inför framtiden. Nya åtgärder kan
finansieras genom en omfördelning av resurser från
den första pelaren (produktionsstöd till jordbruket)
till den andra pelaren (stöd för landsbygdsutveckling).
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Fördelningen av resurser inom den andra pelaren kan
även påverka åtgärder som förbättrar livskvaliteten på
landsbygden och uppmuntrar till diversifiering av
landsbygdens näringsliv.

Den internationella handeln kan bli en stark drivkraft
i framtiden, och den troliga utvidgningen av EU kom-
mer att innebära ett betydande tryck på den gemen-
samma jordbrukspolitiken. En viktig utmaning för
landsbygdspolitiken är därför att ta itu med hur lands-
bygden kan finna sin plats i ett globalt sammanhang
med ökande konkurrens.

Yves Surry är professor och arbetar på Institutionen för
ekonomi vid SLU i Uppsala. Han undervisar i ämnet
Jordbrukspolitik och internationell handel. Hans forsk-
ning omfattar den gemensamma jordbrukspolitiken
inom EU och dess effekter på nationell och internationell
nivå. 

Pia Nordström är forskningsassistent på Institutionen för
ekonomi vid SLU i Uppsala. Hon arbetar med frågor
kring den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU och
är särskilt intresserad av landsbygdsutveckling.
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Skrota alla generella stöd
till jordbruket!

EU:s landsbygdspolitik kan bli ett kraftfullt styrmedel
för att utveckla landsbygdens värden. Men då måste
det bli slut på generella stöd till jordbruket, skriver
Urban Emanuelsson. Koppla lossa miljöstöden helt
och hållet från produktionsstöden. Det måste bli så att
markägarna får betalt bara för de värden som samhället
efterfrågar. Hans radikala förslag till ny landsbygds-
politik bygger på att EU betalar ut stora miljö- och kultur-
ersättningar.

Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk
mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet.
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agens europeiska jordbrukspolitik innehåller ett
frö till en långsiktig och uthållig politik när det

gäller att hantera vårt variationsrika landskap. Den
skulle kunna omvandlas till ett kraftfullt redskap för
att vårda och utveckla detta landskap. Jag kommer i
den här artikeln att föra fram ett förslag om en radikal
förändring av jordbrukspolitiken som skulle gynna
den biologiska mångfalden och vården av natur- och
kulturmiljöer. 

Fem motiv för natur- och kulturmiljövård 
Naturvård kan för det första bedrivas för att skydda
arter och naturtyper. För det andra kan den utgå från
ekosystemtjänster, det vill säga att naturen ska fungera
så att exempelvis våra nyttoväxter blir pollinerade. I en
situation när klimatet håller på att ändras är det viktigt
att det finns väl fungerande ekosystem som klarar viss
klimatstress. Med stor sannolikhet är just stor bio-
logisk mångfald en viktig buffert. Utarmning av den
biologiska mångfalden gör oss mindre väl rustade att
möta klimathotet. En tredje typ av naturvård är den
som inriktas på att naturen ska kunna fungera som
rekreationsplats för många människor. Kultur-
miljövård bedrivs i sin tur av två olika skäl, dels för att
bevara gamla och sällsynta platser, miljöer och bygg-
nader, dels för att rekonstruera historiska platser, kultur-
historiska stigar med mera för människors rekreation. 

Dessa fem motiv för natur- och kulturmiljövård måste
samverka mycket bättre än idag. Dessutom ska de

D
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samverka i landskapet med de tre klassiska sätten att
utnyttja marken – för mat, fibrer och energi. Allt detta
kan te sig som en ganska alldaglig uppmaning till bättre
fysisk planering av landskapet. Men det är mer än så,
eftersom det finns potentiella styrmedel som om de
används rätt gör att vi kan nå mycket längre än idag.
Dessa styrmedel ligger i stort sett dolda inom EU:s
jordbrukspolitik, eller som den numera heter – lands-
bygdspolitik. 

Halvhjärtade reformeringsförsök
EU:s landsbygdspolitik, som i verkligheten mest är en
jordbrukspolitik, har funnits sedan 1960-talet. EU:s
(på den tiden EEC och därefter EG) främsta motiv till
att genom ekonomisk stimulans så tydligt ingripa i
jordbrukets förhållanden på 1960-talet var att EEC-
länderna efter andra världskriget inte var självförsörj-
ande på livsmedel. EG kom att utvidgas i omgångar.
Under tiden blev också jordbrukspolitiken så fram-
gångsrik att den blev till ett problem. Subventionerna
stimulerade bönderna till rationaliseringar och struktur-
omvandling. Kring 1980 hade det uppstått en be-
tydande överskottsproduktion på en rad varor. EG
och därefter EU fortsatte att betala ut subventioner
och exportstöd. Jordbrukspolitiken blev EU:s största
budgetpost och drar idag drygt 450 miljarder kronor.

Under de senaste tjugo åren har därför ett antal mer
eller mindre halvhjärtade försök gjorts att reformera
denna jordbrukspolitik som överlevt sitt ursprungliga
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syfte. Tanken i reformerna har varit att gå från direkta,
produktionsstimulerande subventioner till mer pro-
duktionsneutrala bidrag. Men i praktiken har ungefär
samma högproducerande regioner och gårdar som
tidigare åtnjutit stora produktionsstimulerande bidrag
också fått de största bidragen i dessa reformerade vari-
anter av jordbrukspolitiken. 

Två sorters miljöåtgärder
Sedan lång tid har det funnits miljökritik mot EU:s
jordbrukspolitik. Överproduktionen har skett till priset
av stora förluster av naturvärden. Flitig användning av
jordbruksgifter har påverkat fauna och flora negativt,
och stora gödselmängder har lett till höga nitrathalter
i grundvattnet och övergödningsproblem i vattendrag
och hav. Så kallade odlingshinder har röjts bort i stor
skala vilket lett till utarmning av jordbruksland-
skapens växt- och djurliv. Subventionerna har också
lett till att nya åkrar har skapats på ytor som tidigare
var naturbetesmarker eller våtmarker. För att motverka
dessa negativa trender kom EG och senare EU att
införa speciella stöd till åtgärder som motverkade pro-
blemen. De här stöden har hela tiden varit mycket
små i förhållande till övriga bidrag, och de har varit
annorlunda konstruerade än EU:s stora jordbruks-
stöd. De har nämligen finansierats till femtio procent
av EU och till femtio procent av landet där de till-
lämpats. 
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Inom miljöstödssystemet kan man säga att det finns
två ganska olika kategorier av åtgärder. Den första
handlar om att vidta sådana åtgärder att det moderna
storskaliga jordbrukets miljöstörande effekter mot-
verkas. Detta är kanske EU:s ursprungliga intention
med miljöstöden. Den andra kategorin innefattar stöd
eller snarare ersättningar till de jordbrukare som brukar
marker som har stor betydelse utifrån ett naturvårds-
och kulturmiljöperspektiv. Att ersätta dessa jord-
brukare för att de håller betesdjur på en bra nivå på
naturbetesmarker och inte gödslar dessa marker är
inte ett sätt att motverka det moderna jordbrukets
negativa miljöpåverkan. Det är en ersättning till ett
brukande som utan ersättning överhuvudtaget inte
hade blivit aktuellt. 

Hinder på vägen
Vi ser nu att inom ramen för EU:s jordbrukspolitik
har det vuxit fram ett ganska beskedligt men dock
regionalt betydelsefullt ersättningssystem som kan
fungera som ett positivt styrmedel för att forma ett
landskap som i olika kombinationer kan tillgodose de
fem sorternas naturvård och kulturmiljövård som jag
nämnde ovan. Det finns alltså en prototyp till styr-
medel som skulle kunna få mycket stor betydelse för
att i framtiden forma ett europeiskt landskap som kan
tillgodose mer än behovet av mat, fibrer och urban
mark. Vad finns det då för hinder för att utveckla ett
sådant ersättningssystem?
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För det första är systemet idag så ekonomiskt blyg-
samt att det inte förmår förändra så mycket, mer än på
ett regionalt plan. Att tillföra mer skattepengar från
EU:s eller de olika medlemsstaternas kassor kan inte
ses som realistiskt. Men att flytta medel från EU:s
större stödsystem till miljöersättningssystemet innebär
inte att skattebetalarna måste skjuta till mer medel. Å
andra sidan, att ta från de övriga jordbruksstöds-
systemen innebär i någon mån en revolution. Det blir
de stora slättjordbruken som i så fall får betala. 

Ett annat hinder är att miljöersättningssystemen idag
är sammanvävda med den mängd av olika jordbruks-
subventioner som betalas ut. Ofta hävdas det i debatten
att miljöersättningarna bara kommer till ordentlig
nytta om de jordbruk som får del av dem är hyggligt
lönsamma. Hyggligt lönsamma blir de enligt detta
resonemang bara om jordbrukssubventionerna
behålls. 

Dragkamp inom EU
Under de senaste åren har en dragkamp pågått inom
EU. På ena sidan står de som vill behålla systemet som
det är, nämligen de jordbruk och deras organisationer
som hittills tjänat på systemet. Mot detta synsätt står
en luddig koalition av marknadsliberaler, matpris-
sänkare och i viss mån också tredjevärldenförespråkare.
Denna koalitions fjärran slutmål är det totalt av-
reglerade europeiska jordbruket. Med ett helt avreglerat
jordbruk utan statliga subventioner hoppas denna
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grupp slippa en stor utgiftspost för EU och dess
skattebetalare. Man hoppas också på att en sådan politik
skulle leda till ordentlig internationell konkurrens och
därmed sänkta matpriser. 

Dessutom ser man att en sådan situation skulle vara
till fördel för många fattiga länder i syd som skulle bli
mer konkurrenskraftiga på den internationella mat-
marknaden och faktiskt kunna tjäna pengar på det de
är bra på, nämligen jordbruk. Dessutom skulle deras
egna hemmamarknader fungera bättre då de skulle
slippa konkurrens från prisdumpade livsmedel produ-
cerade i i-länder.

En tredje ståndpunkt
I dessa två ståndpunkter – åtminstone i sina renodlade
varianter – spelar miljö, landskap och biodiversitet
mycket liten roll. Vinnaren är i båda fallen industri-
jordbruket, med eller utan subventioner. Det finns en
tredje ståndpunkt, men den är svår att se tydligt då
den hela tiden i nedtonad dos blandas in i de två andra
ståndpunkterna. Den finns alltså med och används
som ett delargument – inte minst av dem som vill
bevara det storskaliga bidragssystemet. 

I mer renodlad form skulle en tredje väg se ut ungefär
på följande sätt. Alla bidrag till jordbruket som bara är
ett inkomststöd tas bort. EU (eller eventuellt enskilda
stater) betalar ersättning till markanvändarna om de
producerar sådana värden som samhället efterfrågar.
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Värdena ska vara väl definierade; det ska finnas ett
direkt samband mellan utbetalade medel och till
exempel de biologiska värden som kan konstateras i
landskapet. 

Finansieringen av detta system skulle ske genom att de
direkta subventionerna togs bort. Om samhället efter-
strävar en mycket ambitiös natur- och kulturmiljö-
vårdspolitik så kommer antagligen en stor del av de
inbesparade subventionsmedlen att behövas. Om
samhället sätter ribban något lägre blir besparingen
större. Troligen skulle man för en förhållandevis
begränsad andel av de inbesparade medlen kunna
skapa och bibehålla mycket omfattande landskaps-
värden.

Den regionalpolitik som eftersträvas inom EU skulle
klart hållas isär från detta miljöersättningssystem.
Ekonomiskt kan olika regioner behöva stödjas, men
det får inte blandas ihop med det här skisserade
systemet. Jordbrukets direkta miljöbelastning skulle
avgiftsbeläggas, alltså sådan miljöbelastning som åstad-
koms genom läckage av närsalter och jordbruksgifter.
Systemet skulle inte på samma sätt som idag vara klart
knutet till traditionella jordbruksföretag. Olika aktörer
som kan uppnå de mål samhället sätter upp skulle vara
välkomna att ta del av systemet. Systemet skulle byggas
upp så att det stimulerar biobränsleproduktion som är
så utformad att den samtidigt producerar biobränsle
och höga natur- och kulturvärden.



355

Fördelar med systemet
Det här skulle vara ett kraftfullt styrmedel för att vidare-
utveckla värdena på landsbygden. Det skulle bli fort-
satta inkomster till landsbygden trots att jordbruks-
subventionerna tas bort. Möjligheterna att bo kvar
och arbeta på landsbygden skulle stärkas. Konsument-
priserna skulle bli lägre eftersom maten också utsätts
för internationell konkurrens. Natur- och kultur-
värdena i landskapet skulle bevaras och utvecklas. 

Systemet skulle ge stora möjligheter att skapa kombina-
tionsföretag där både livsmedelsproduktion och natur-
och kulturvärdesproduktion kan optimeras. Mark-
användarna skulle alltså få betalt för den mat de pro-
ducerar, men avsalupriserna skulle variera i förhållande
till marknadens svängningar. De skulle också ha sam-
hällets specifikationer för vad samhället önskar ifråga
om natur- och kulturvärden att arbeta mot. Det är
sedan det enskilda företagets sak att optimera dessa två
grundläggande inkomstkällor. Dessutom kan fördel-
aktiga biobränsleproduktionssystem komplettera det
hela.

Det här systemet skulle få stora fördelningspolitiska
konsekvenser. Sådana kan mildras genom en relativt
lång men tidsbestämd övergångsperiod. Stora gårdar i
bördiga områden skulle inledningsvis förlora i mark-
värde till gårdar i mindre bördiga områden där det
finns kvar stora natur- och kulturvärden. Intressant är
att samhället skulle kunna sätta ett högt pris på att till
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exempel få tillbaka våtmarker i slättbygderna eller få
ett mer varierat landskap i tätortsnära områden. På så
sätt skulle det öppnas en möjlighet för systemets för-
lorare, det vill säga slättbygdsbönder, att delvis kom-
pensera sig inkomstmässigt.

Kraftlöst styrmedel
Jag tror alltså att det går att omvandla den gemensam-
ma jordbrukspolitiken så att den kan bli ett kraftfullt
verktyg för att vårda landskapet. Men jag är inte så
naiv att jag tror att hela den stora europeiska jord-
brukspolitiken skulle kunna läggas om över en natt. 

År 2002 såg vi hur Frankrikes och Tysklands ledare
genom en uppgörelse satte stopp för en mer radikal
förnyelse av EU:s jordbrukspolitik. Beslutet om fri-
koppling – alltså att man inte längre ska ha en mycket
nära koppling mellan produktion och utbetald sub-
vention – var ett sätt att hålla tillbaka överskottspro-
duktionen. Men uppgörelsen kommer bara marginellt
– om ens det – att kunna stoppa den fortsatta utarm-
ningen av den europeiska landsbygden. Något kraft-
fullt styrmedel för natur- och kulturvärden innebär
den inte.

Natura 2000 räcker inte
Många tror nog att den europeiska naturvården kan
bli framgångsrik genom Miljödirektoratets arbete med
till exempel Natura 2000. Men Miljödirektoratets
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redskap och strategi går till stora delar tillbaka på en
traditionell naturvård som försöker hantera naturvärden
och ofta även kulturvärden avskilda från det övriga
landskapet – alltså i reservat. Jag är övertygad om att
en starkt förändrad landsbygdspolitik som bygger på
att EU betalar ut betydande miljö- och kulturersätt-
ningar är den möjlighet som finns om vi framgångs-
rikt ska kunna ta tillvara det europeiska landskapet
och utveckla det framöver. Natura 2000 är ett bra
komplement, men det räcker inte som styrmedel. Det
gäller att hitta ett system som kan utvecklas konti-
nuerligt och som tar tag i de stora miljöutmaningar
som finns: klimat, övergödning, biologisk mångfald
och rekreationsmöjligheter. För den enskilde lant-
brukaren gäller det att kombinera dem så smart som
möjligt med den traditionella produktionen. 

Att här föra fram ett tydligt förslag om en radikal för-
ändring av jordbrukspolitiken kan verka naivt, men
det är vagheten ifråga om vad man verkligen vill
uppnå som gör att jordbrukspolitiken för de flesta
människor ofta upplevs som för komplicerad att sätta
sig in i. Traditionalisterna, alltså de som vill bevara de
stora subventionerna, tjänar på att inga större opinioner
bildas som ifrågasätter deras motiv och ambitioner.

Urban Emanuelsson är professor och föreståndare för
Centrum för biologisk mångfald vid SLU i Uppsala. Han
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är växtekolog med särskild inriktning mot kulturland-
skap och frågor som rör historisk ekologi. Han arbetar
också med miljöinriktad samhällsplanering och med
internationellt arbete inriktat på Europa och Östafrika. 
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När EU kom till byn

Flera tusen Leaderprojekt har genomförts i Sverige,
med stora resurser från EU men med krav på med-
finansiering från svenska kommuner, företag och
organisationer. Aldrig tidigare har så stora resurser
använts för att utveckla landsbygden. Samtidigt sig-
nalerar kravet på medfinansiering brist på resurser
eller intresse från staten och EU, skriver Lars Larsson.
Är detta ett sätt för staten att slippa ansvara för svåra
eller ouppnåeliga mål, som till exempel ambitionen att
hela Sverige ska leva?

Lars Larsson, Institutionen för ekonomi och sam-
hälle, Högskolan Dalarna.
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eterarki – här kommer textens svåraste ord
direkt. Heterarki är principen om att delarna i

ett system samverkar med varandra på ett sätt som
bestäms av situationen. I en heterarki bidrar varje del
med något till den samlade dynamiken, till exempel i
politiskt styrt utvecklingsarbete. Det finns andra prin-
ciper för hur politiken kan planeras och genomföras.
En är hierarki som betyder att beslut som fattas på en
nivå i ett system påverkar delarna där under. En annan
är anarki där varje del i ett system själv fattar besluten
om den egna verksamheten. 

När det gäller landsbygdens utveckling har heterarki
varit den princip som i huvudsak har påverkat politikens
utformning de senaste tio till tolv åren. Tidigare
ansvarade staten på central nivå för fördelningen av
pengar till landsbygden. Numera har politiker, tjänste-
män, företagare och privatpersoner på lokal och regio-
nal nivå större inflytande. Generellt fungerar det så att
staten, och nästan alltid EU, genom politiska program
erbjuder en summa pengar att arbeta med efter vissa
riktlinjer. För att kunna använda pengarna får kommu-
ner, företag och organisationer på landsbygden bidra
med egna resurser – pengar, arbets- eller fritid, kunskap,
nätverk och så vidare. Med dessa program som förut-
sättning formas sedan den faktiska politiken eller
utvecklingsarbetet efter de förhållanden som råder
regionalt och lokalt. 

H
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Den tidigare politiken, kanske i första hand regional-
politiken fram till mitten av 1990-talet, hade som
ambition att utjämna förutsättningarna för att leva
och verka i alla delar av Sverige. Det var en politik som
åtminstone delvis bidrog till att hela Sverige skulle
kunna leva, det vill säga att Vilhelmina, Vetlanda och
Vallentuna skulle ha ungefär samma resurser per in-
vånare. Men om denna strävan till utjämning inte
längre är lika dominerande, vad får det då för konse-
kvenser för landets olika delar?

Partnerskap 
När Sverige blev medlem i EU 1995 blev EU:s regio-
nalpolitik tillgänglig. Politiken strävade efter utjämning
mellan unionens olika delar. Men det fanns också
delar som tydligt arbetade efter den heterarkiska prin-
cipen. För landsbygdens del var utvecklingsprogrammet
Leader särskilt viktigt. Det följde just den logik som
skissats ovan där aktörer på lokal och regional nivå till-
sammans planerade och genomförde verksamhet för
landsbygdens utveckling inom de ramar som pro-
grammet angav. De privatpersoner, företagare, tjänste-
män och politiker som var aktiva i programmet sam-
verkade i så kallade partnerskap. Partnerskapen (som
kallas laggrupper i Leaderprogrammet) gavs ansvar för
en summa pengar som de sedan skulle fördela till
utvecklingsprojekt som skulle bidra till att uppfylla
målsättningarna i partnerskapens egna utvecklings-
planer. 
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Projekten skulle bland annat vara innovativa, det vill
säga inte ha genomförts i det egna närområdet tidiga-
re, eller ännu hellre vara helt nya i sitt tänkande. De

Bilden illustrerar det administrativa system som omgav Leaderprogrammet
vid Sveriges inträde i EU. (Efter ett original av Åsa Hanaeus)
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skulle fungera som modeller för lokalt utvecklingsar-
bete på landsbygden så att andra delar av EU:s lands-
bygd skulle kunna ta lärdom. De skulle också vara
lokalt förankrade och bygga på samverkan. Till inne-
hållet kunde det handla om att förädla lokala livs-
medelsprodukter, starta eller utveckla turismverksam-
heter, skapa en utvecklingsattityd i en by eller bygd,
arbeta med marknadsföring i en grupp företag, eller
att etablera och genomföra festivaler av olika slag.
Under de drygt tio år som Leader har funnits i Sverige
har flera tusen projekt genomförts.

Men de har inte genomförts överallt. Vissa delar av
Sverige, som de sydöstra delarna av landet, har kunnat
arbeta med Leader hela perioden. Från starten kunde
områden i Norrlands inland delta; från år 2000
uteslöts de, medan landsbygdsområden i södra och
mellersta Sverige kunde delta. Från 2008 kan alla
landsbygdsområden vara med. Men inte ens inom de
områden som från början kunde delta har alla fått vara
med. De pengar som kom från EU fördelades efter en
tävlan där intresserade partnerskap fick skicka in sina
utvecklingsplaner. De bedömdes och de bästa kunde
sedan arbeta med Leaderprogrammet. 

Nytänkande 
Leaderprogrammet är en framgång. De som arbetar
lokalt och regionalt med programmet gillar arbetssättet
som bygger på nytänkande, nätverk och framåtanda.
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För EU:s del har det inneburit att unionens idéer om
utveckling förts långt ut i dess yttersta områden,
åtminstone i Sverige. För politiker på nationell nivå
har användningen av partnerskap och ett decentraliserat
ansvar på lokal och regional nivå varit lockande. Det
visar sig inte minst genom att den svenska regional-
politiken numera utformas på liknande sätt. Leader är
alltså inte ensamt om arbetssättet, men har förmodligen
varit det viktigaste programmet för att etablera ett nytt
tänkande bland personer och organisationer på den
svenska landsbygden. 

Även om Leader innebar ett nytt sätt att arbeta var det
inte så att utvecklingsarbete hade saknats på den
svenska landsbygden. Det fanns och finns flera tusen
grupper som på olika sätt arbetat och arbetar med att
utveckla den egna byn eller bygden. De hade redan
före Leader genomfört olika utvecklingsinsatser. Det
tidigare utvecklingsarbetet hade varit framgångsrikt i
varierande grad. Där det fungerat var det betydelse-
fullt i relation till Leader. Det visade sig nämligen att
flera av de partnerskap som tidigt deltog i Leader
byggde sina utvecklingsplaner på redan existerande
nätverk eller grupperingar. Flera av dem har därefter
kunnat arbeta med Leader under hela perioden sedan
1996. Det innebär inte att det utvecklingsarbete som
sker i andra landsbygdsområden inte är värdefullt,
men det innebär att det saknas resurser.
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Stora resurser
Leaderprogrammets arbetssätt var ett viktigt bidrag
för att skapa en tydligare utvecklingskraft bland
landsbygdens aktörer, men minst lika viktigt var att
resurserna som blev tillgängliga var stora. De var stora
i förhållande till vad som tidigare använts för lands-
bygdsutveckling, men små jämfört med andra delar av
EU:s regionalpolitik. Pengarna gjorde det möjligt för
dem som var tidigt ute i Leader att skaffa sig ännu
högre kompetens för utvecklingsarbete. De lärde sig
vad som var viktigt att göra, hur det kunde göras på
bästa sätt och på vilka sätt man kunde få del av lik-
nande resurser i andra sammanhang. Några landsbygds-
områden blev genom Leader mycket duktiga på att
driva sin egen utveckling. 

Områden på landsbygden som inte varit en del av
Leader har inte varit passiva. På många håll har
Leaderprogrammets arbetssätt använts fast med pengar
från i huvudsak kommuner och länsstyrelser. Andra
har bildat egna utvecklingsbolag eller använt existe-
rande föreningar för omfattande utvecklingsarbete.
Men gemensamt för de allra flesta utanför Leader är
att de inte har haft samma resurser för att skapa
utveckling och stärka sin utvecklingsförmåga. 

Paradoxer
Kanske kan därför en av slutsatserna av Leader-
programmets genomförande i Sverige vara en paradox:
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Aldrig tidigare har så stora resurser använts för att
utveckla landsbygden, och aldrig tidigare har skill-
naderna i utvecklingskraft varit så stora. Den första
delen i paradoxen är klar, medan den andra delen är
mer spekulerande. Det är i vilket fall rimligt att tänka
sig att de områden på landsbygden där människorna
lärt sig att arbeta med utveckling med resurser från
EU har större möjligheter att även i fortsättningen
driva utvecklingsprocessen framgångsrikt. Kanske sker
det på bekostnad av andra landsbygdsområdens
utveckling. 

Kanske kan också en andra slutsats formuleras som en
paradox: Samtidigt som resurserna till landsbygdens
utveckling är större än någonsin signalerar använd-
ningen av medfinansiering (att kommuner, företag
och organisationer också bidrar med resurser) en brist
på resurser eller intresse från staten och EU. Ett viktigt
argument för att använda partnerskap är att politiken
kan genomföras effektivt eftersom de som berörs av
den också beslutar om den. Men lika relevant är att
det är möjligt att använda resurser från flera olika håll.
Det är förstås alltid bra för att skapa resultat, men det
kan också tolkas som ett ointresse från dem som tidig-
are ansvarat för frågan. 

Att använda sig av en heterarkisk princip, ungefär som
i Leader, är att i högre utsträckning ge ansvaret för
utvecklingen åt dem som är närmast berörda. Principen
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gynnar delaktighet och bygger på människors goda
vilja och förmåga att ta ansvar för politikens planering
och genomförande. Men är det kanske också möjligt
att betrakta förändringen i politiken, där staten minskar
sitt direkta ansvar, som ett sätt för staten att slippa
ansvara för svåra och kanske ouppnåeliga mål? Till
exempel ambitionen att hela Sverige ska leva? 

Lars Larsson är filosofie doktor i kulturgeografi och
anställd som forskarassistent vid Högskolan Dalarna,
Institutionen för ekonomi och samhälle. Hans forskning
handlar mest om utveckling av regioner, kommuner och
landsbygd. 
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EU:s strukturpolitik
– en genusögd betraktelse

I vilken utsträckning bidrar EU:s strukturpolitik till att
öka jämställdheten på landsbygden? Hur lyckas man
hålla fast kravet på jämställdhet ner till de konkreta
projekten? Det finns många inbyggda motsägelser
och oförenliga ambitioner i program och projekt, skriver
Gunnel Forsberg. Jämställdhet måste få ta tid och
måste få status. Det räcker inte att räkna antal personer
och mäta resursfördelning mellan könen. Det är också
nödvändigt att förstå ojämställdheten och genusfrågan
på ett djupare plan.

Gunnel Forsberg, Institutionen för
kulturgeografi, Stockholms universitet.
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n stor del av EU:s ekonomiska stöd till medlems-
länderna går till att förändra villkoren i svaga

regioner. Genom ett antal strukturfonder fördelas
pengar till olika typer av regionala projekt som syftar
till att påverka de ekonomiska strukturerna i en mer
gynnsam riktning. Målsättningen är att göra hela
unionen mer jämlik och sammanhållen. Speciellt är
det skogs- och jordbruksbygder med svag lönsamhets-
utveckling samt gamla industriregioner som fått del av
strukturfondsmedlen. 

I Amsterdamfördraget som regeringscheferna i EU:s
dåvarande 15 medlemsländer enades om 1997 skrevs
jämställdheten in i portalparagrafen som ett av unionens
grundläggande mål. I och med det svenska medlem-
skapet 1995 är jämställdhet mellan män och kvinnor
därmed också ett av målen för den svenska regionala
strukturpolitiken. Vart och ett av EU:s strukturfonds-
program ska innehålla åtgärder som syftar till jäm-
ställdhet. I vissa program avsätts särskilda medel för
ändamålet, i andra vill man att detta ska genomsyra
hela verksamheten. En stor del av strukturfonds-
programmen har gällt förändringsarbete i glesbygd
och landsbygd. Jämställdhet är således en målsättning
för gles- landsbygdsutveckling i ännu större utsträck-
ning idag än före EU-inträdet. 

På vilket sätt har då denna storslagna målsättning för-
ändrat villkoren för män och kvinnor på landsbygden?
När man samlar intrycken från de utvärderingar som

E
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gjorts av de olika strukturfondsprogrammen kan man
inte oväntat se att målet har varit svårt att uppnå.
Läser man lite mer noggrant kan man se att det finns
vissa inbyggda orsaker i programmen i form av mot-
sättningar och oförenliga ambitioner. Jag ska ge sex
exempel på detta utifrån en genomgång av utvärder-
ingar av några strukturfondsprogram för perioden
1995 till 2006.

Bockar och änglar
Den första motsägelsen finner vi i konflikten mellan
jämställdhetsambitionen och andra mål. En vanlig
uppfattning är att det finns en motsättning mellan
jämställdhet och tillväxt, eller mellan kravet på jäm-
ställdhet och önskan om att utveckla spjutspets-
kompetens. Dessa motsättningar finns inbyggda i de
flesta program – även om de aldrig uttalas explicit. 

Men konflikten kan också handla om ambitionen att
förändra traditionella könsmönster och ambitionen
att bevara gamla kulturarv. Ett halmprojekt i västra
Sverige är ett exempel på en verksamhet med ett kultur-
arv som grund, runt vilket man byggde en verksamhet
för att utveckla besöksnäringen, värna en kulturhistoria,
bedriva upplysningsverksamhet och skapa sysselsätt-
ning. En uttalad ambition var att utveckla verksamhet
och sortiment utifrån en traditionell grund. Med detta
följde samtidigt en traditionell könsmärkning av de
olika inslagen i halmslöjden. Den uppdelningen gick
att utläsa från odlingen av råghalmen till uppdelningen
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av tillverkningen av de stora halmbockarna som en
manlig verksamhet och de små halmänglarna som en
kvinnlig dito. 

Konkurrerande jämställdhetsmål
Den andra motsägelsen handlar om konkurrerande
jämställdhetsmål, nämligen att dels öka kvinnors del-
tagande på arbetsmarknaden och möjlighet till nya
arbetstillfällen och till att grunda egna företag, dels
minska segregeringen på arbetsmarknaden. Vid första
anblicken kan båda dessa mål verka rimliga och lätta
att få stöd för, men det visade sig att de i enskilda
strukturfondsprogram kom i konflikt med varandra.
Åtgärder för att uppnå det första målet riskerade att
motverka möjligheterna att uppnå det andra. Enklaste
och snabbaste sättet att uppnå målet om deltagande
och utveckling i arbetslivet var nämligen att utarbeta
projekt inom de delar av arbetsmarknaden där kvinnor
redan fanns. Därmed tenderade man att snarare
cementera segregeringen än att minska den. 

Syftet i många projektansökningar var att skapa intresse
för nyföretagande hos kvinnor, stödja kvinnligt före-
tagande och öka det kvinnliga företagandet. Sådana
åtgärder kan vara bra för enskilda kvinnor som vill
starta företag, men det är inte säkert att de påverkar
könsuppdelningen på arbetsmarknaden på lång sikt.
Projekten riktade sig till exempel ofta mot turismsek-
torn med motiveringen att det är en kvinnodominerad
bransch. 
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Fysiska kontra sociala syften
Den tredje motsägelsen ligger i att de olika fonderna har
olika syften. Medan regionala fondens medel huvud-
sakligen ska finansiera utveckling av näringsliv, infra-
struktur och livsmiljö, syftar socialfonden till att
utveckla livslångt lärande och mänskliga resurser och
jordbruksfonden till utveckling av landsbygd, jord-
och skogsbruk. 

Bredden i åtgärdsinriktning skapar förutsättningar för
att bidra till ökad jämställdhet inom branscher med
tydlig könsuppdelning. I många projekt med fysisk
inriktning finns stora möjligheter att ”passa på” att
påverka jämställdheten. Historien visar att det är i
samband med strukturella förändringar som den tradi-
tionella könsuppdelningen utmanas och öppnas för
omfördelningar. Samtidigt medförde uppdelningen i
fonder att typiska och angelägna projekt av ”bryt-
karaktär” hamnade ”mellan stolarna”. 

Enbart för kvinnor
Den fjärde motsägelsen hänger samman med att man
i de flesta program satte likhetstecken mellan jäm-
ställdhetsåtgärder och åtgärder för kvinnor (ibland
tillsammans med ungdomar och andra grupper som
man uppfattar som svaga på arbetsmarknaden).
Jämställdhet uppfattades med andra ord enbart som
en kvinnofråga. En typisk formulering i ett struktur-
fondsprogram kunde vara att ”ta vara på de mänskliga
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resurserna och undanröja de hinder som finns för att
kvinnors och ungdomars kompetens ska komma regio-
nen till nytta”. 

Denna koppling görs utan en analys av vad som
utmärker de ”hinder” som man anser kan finnas för
kvinnors kompetens. Åtgärderna formuleras inte på
basis av en analys av de könsspecifika skillnaderna i
arbetsliv och näringsliv utan bygger i många fall på en
analys av svagheter och osäkerheter hos kvinnorna
själva. 

Successiv uttunning
Den femte motsägelsen handlar om att trots att jäm-
ställdhetskriteriet finns väl utformat i direktiven så
hittas det alltmer sällan ju mer detaljerat programmet
blir. Det sägs att jämställdhetsperspektivet ska vara ett
gemensamt mål genom hela processen från program-
arbete, via genomförande till utvärdering. Men i de
hittills genomförda programmen har det i många fall
skett en successiv uttunning av frågan. På de enskilda
arbetsplatserna fanns den inte längre kvar. De enskilda
projekten har i många program fått möjlighet att ange
hur de själva uppfattar sin påverkan på jämställdheten.
Förvånansvärt många ansåg att det egna projektet var
neutralt i förhållande till jämställdhetsfrågan.
Eftersom man inte uttryckligen avsåg att bidra till
ökad jämställdhet så uppfattade man inte att insatserna
kunde påverka könsrelationerna. 
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Men detta är ett bedrägligt önsketänkande. Å ena sidan
kan man mycket väl påverka jämställdheten på ett
positivt sätt utan att jämställdhet varit ett uttryckligt
mål. Å andra sidan är det också möjligt att projektet –
om man inte speciellt försöker påverka strukturen –
kommer att bidra till att cementera den rådande köns-
uppdelade strukturen istället. Och i så fall är projektet
negativt snarare än neutralt i förhållande till jäm-
ställdhet. Ett projekt som ärligt skulle ange sig som
negativt för jämställdheten skulle dock sannolikt aldrig
kunna bedrivas, eftersom det inte skulle få medel från
någon av fonderna. 

Verksamhetsproblem och personalproblem
Den sjätte motsägelsen handlar om synen på orsaken
till att det behövs åtgärder. Kvinnor uppfattas ofta
som en svag grupp i behov av allmänna stödåtgärder,
medan män betraktas som individer med specifika
behov av kompetensutveckling. Andra tolkar kvinnorna
som en diskriminerad grupp som behöver hjälp för att
ta sig igenom ”glastaket” eller andra spärrar som ut-
vecklats på arbetsmarknaden. (Glastaket är en symbol
för ett hinder som inte syns men som hindrar kvinnor
att nå toppen i företag och offentliga organisationer.)
Däremot problematiseras det inte att det saknas män
på kvinnodominerade arbetsmarknader.

I en utvärdering konstateras att mansdominerade
verksamheter deltog i strukturfondsprogram om de
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hade ett verksamhetsproblem att lösa, medan kvinno-
dominerade verksamheter deltog om de hade personal-
problem att lösa. Av svaren i en utskickad enkät kan
man utläsa att männen inte varit så nöjda eftersom
insatserna inte direkt påverkade produktiviteten.
Kvinnorna var nöjda i större utsträckning eftersom
insatserna stärkt dem i samband med personalminsk-
ning i verksamheten. I utvärderingen kan man också
se att kvinnodominerade projekt i större utsträckning
än manliga hade arbetat med allmän kompetenshöj-
ning, organisationsutveckling och arbetsmiljöutveck-
ling, medan mansdominerade satsat på teknik- och
kvalitetsutveckling. 

Oplanerade bieffekter
Strukturfondsarbetet är en lärandeprocess och men-
ingen är att man för varje programperiod ska uppnå
större grad av kompetens och bättre insikt om hur
jämställdheten kan förbättras inom ramen för struktur-
fondsmedlen. En av insikterna är att strukturfonds-
programmen har haft vissa intressanta effekter, även
om många utvärderingar identifierat brister i jäm-
ställdhetsambitionerna. Effekterna har inte alltid haft
en karaktär som gör att de går att mäta enligt pro-
grammens utvärderingssystem, men de kan ändå ha
ruckat på strukturerna en aning. 

Ett exempel är ett ombyggnadsprojekt. Detta betrak-
tades som neutralt ur jämställdhetssynpunkt. Här
handlade det om att bygga om gamla byggnader till
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moderna kontorslokaler. Men även här kan man
naturligtvis fundera över vad ombyggnaden skulle
tjäna till och vilka typer av verksamheter som skulle
finnas där. Vilka frågade man till råds när det gällde
utformning? Vilka byggde man om för? Vid upp-
följningar visade det sig att projektet faktiskt gjort
mer otraditionella ”val” av deltagare än vad de själva
visste om, till exempel när det gällde projektledning,
anlitande av experter och hantverkare. Detta kunde
konstateras påfallade ofta i projekten. Men det var
vanligt att fler kvinnor visade sig vara engagerade i
mansdominerade åtgärder än män i kvinnodominerade. 

Två träprojekt
Potentialen för att ändra strukturerna var alltså ofta
större än vad projektägarna själva anade. Centrum
Träkultur var ett annat projekt som betraktades som
jämställdhetsneutralt. Syftet var att investera i maskin-
utrustning och förbättra lokaler för att kunna bedriva
kompetensutveckling inom träområdet. Man ville
anpassa utbildningen till den regionala arbetsmark-
nadens behov, stimulera till samarbete mellan företag
och skapa integration av entreprenörskap och företag-
samhet. Här fanns en chans att bidra positivt till jäm-
ställdhet genom att ta hänsyn till det faktum att kvinnor
under en längre tid har rekryterats till vissa delsektorer
inom sektorn, nämligen till dem som har de mest
monotona arbetsmomenten och lägsta lönsamhetsut-
vecklingen. Istället för att förhålla sig ”neutralt” till
den utvecklingen fanns det möjligheter att bygga in en
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modell för att bryta den pågående könsuppdelningen
av branschen. Tyvärr utnyttjade projektet inte den
möjligheten. 

Ett annat projekt inom samma sektor, Hantverk och
träförädling, arbetade på ett annat sätt. Där var
huvudmålet att öka andelen kvinnliga entreprenörer
inom traditionellt manliga yrkesgrupper genom att
synliggöra de kvinnliga och mindre entreprenörerna
inom hantverk och träförädling, skapa allianser och
kluster samt integrera miljötänkande i produktionen.
Utfallet blev dock mindre jämställt än planerat. Här
konkurrerade två intressen, å ena sidan att locka kvinnor
till branschen för att bidra till dess förnyelse, å andra
sidan att satsa på de redan etablerade företagen med
störst framgångspotential. 

Realistiska mål
I vissa projekt vittnar man om att det var mer oproble-
matiskt att leva upp till jämställdhetsmålet än man
befarat. Det gäller till exempel ett projekt som syftade
till att öka produktionsvolymen och sysselsättningen
inom film- och medieindustrin genom att utveckla ett
kluster inom branschen i regionen. Branschen är tradi-
tionellt manligt dominerad med en kraftig övervikt av
manliga företagare, men det visade sig att det inte var
så i denna region. Det var förvånansvärt lätt att få
unga kvinnor att starta produktionsbolag. 
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Här kan man också se att målen kan bli för stela. En
ökning med fem procent kvinnor inom en mycket
mansdominerad bransch kan vara mycket betydelse-
fullt, även om man inte kan nå målet om önskvärda
fyrtio procent. Det är viktigt att ställa upp realistiska
mål. 

Jämställdhet måste få ta tid 
Det har utvecklats en stor mängd modeller, praktiska
lathundar, metoder och checklistor såväl inom kom-
missionen som inom svenska organisationer för
strukturfonder och tillväxtprogram för jämställdhets-
integrering. Det är synd att dessa inte utnyttjas.
Jämställdhet måste få ta tid och måste få status. Upp-
följningar och utvärderingar måste efterfrågas uppåt i
systemet. Man måste skilja mellan ambitioner att
påverka könsstrukturen och vad projekten faktiskt
resulterar i. 

De samlade slutsatserna av utvärderingarna är att det
inte är tillräckligt att mäta huvuden och resursfördel-
ning mellan könen. Det är också nödvändigt att förstå
ojämställdheten och genusfrågan som det kunskapsfält
det är idag. Förhoppningen är att man i den nya pro-
gramperioden tar ytterligare steg mot ett kvalificerat
arbete med jämställd regional planering, inte minst
inom landsbygds- och glesbygdspolitiken. 
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Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi vid
Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om
urbana, regionala och rurala planeringsfrågor, och hon
är speciellt intresserad av genusinriktade analyser. Hon
bedriver ett Formasfinansierat projekt med titeln ”Den
nya ruraliteten och omvärlden – Internationella migra-
tionsflödens effekter på svensk landsbygd” tillsammans
med bland andra Ali Najib och Susanne Stenbacka som
också medverkar i den här boken.
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Från kvinnliga nätverk
till resurs i politiken

Behövs kvinnor för att en bygd ska leva? Måste kvinnor
kunna påverka politiken? Landsbygdens kritiska kvinno-
rörelse växte fram under 1980- och 90-talen. Nu har
de kvinnliga nätverken blivit resurscentra för kvinnor
och sugits in i etablissemanget. Frågan är om de har
tappat sin kritiska potential och blivit en del av tillväxt-
politiken. Varför behålla en verksamhet som startade
för att förändra om förändring inte anses nödvändig?
undrar Malin Rönnblom.

Malin Rönnblom, Umeå Centrum för genus-
studier, Umeå universitet. Fo
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nder några år i mitten av 1990-talet tillbringade
jag många kvällar vid köksbordet hemma hos

kvinnor som var aktiva i kvinnogrupper i den by eller
det mindre samhälle där de levde. Deras engagemang
handlade om alla möjliga frågor, från gatubelysning
efter byavägen till upprustning av sockenstugan eller
krav på fler kvinnor som beslutsfattare i politiken.
Dessa kvinnogrupper var en del av kvinnors organi-
sering i gles- och landsbygd och var under 1990-talet
en betydande kraft i lokalt förändringsarbete – fram-
förallt i norra Sverige. Även om deras arbete inte var
partipolitiskt var det politiskt i den meningen att de
strävade efter möjligheter till inflytande samhället. 

Denna form av kvinnorörelse institutionaliserades så
småningom till det som idag kallas regionala och lokala
resurscentra för kvinnor. Vad betyder det att en form
av utomparlamentarisk politik blir en del av den etable-
rade politiken? Vilken betydelse har formen för politik
för möjligheterna till inflytande i samhället – i det här
fallet kvinnors möjligheter? 

Kvinnors organisering växer fram
Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet
satsade flera kommuner och länsstyrelser framförallt i
norra Sverige på ”kvinnoprojekt”. Den viktigaste
orsaken var att kvinnor i högre utsträckning än män
valde att flytta från gles- och landsbygd. Projekten kan
beskrivas som en form av ”nödvändighetssatsningar”,
nödvändiga i betydelsen att det behövs kvinnor för att
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en bygd ska överleva. Även om det i början var helt
lokala initiativ i olika kommuner var detta några av de
första satsningarna på ”kvinnor” inom regionalpolitiken. 

Samtidigt gick alltfler kvinnor i gles- och landsbygden
samman i olika former av nätverk med ambitionen att
förändra det lokalsamhälle som de levde och verkade
i. Sådana nätverk var också vanligast i norra Sverige.
För många kvinnogrupper blev kommunernas projekt-
pengar en möjlighet att förverkliga sina idéer. I kommu-
ner som inte hade några kvinnliga nätverk startades
projekt för att stimulera att sådana växte fram, men
detta var inte helt lätt. Politiskt engagemang låter sig
svårligen initieras uppifrån, men däremot kan det
utvecklas med hjälp av ekonomiskt stöd från den
etablerade politiken. I Sverige finns det en stark tradi-
tion av närhet mellan folkrörelser å ena sidan och sta-
ten å den andra. I vissa sammanhang är det inte helt
lätt att avgöra vad som kom först – kvinnors organi-
sering eller möjligheterna att söka pengar för att för-
ändra kvinnors situation.

Parallellt med kvinnors organisering på landsbygden
pågick en organisering av kvinnor på mer ”central”
nivå. Under slutet av 1980-talet etablerades Gles-
bygdsdelegationens kvinnogrupp. De kvinnor som
ingick var ”eldsjälar” som hade arbetat aktivt med
byautveckling, kvinnofrågor och landsbygdskampan-
jen ”Hela Sverige skall leva”. Kvinnogruppen arbetade
med olika projekt, byggde upp nätverk och anordnade
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landsomfattande konferenser för att synliggöra kvinnors
engagemang och aktiviteter i gles- och landsbygd. År
1992 övergick gruppens arbete i projektet Kvinno-
kraft och knöts organisatoriskt till Glesbygdsverket.
Syftet med projektet var dels att skapa opinion för
behovet av ett kvinnoperspektiv i regionalpolitiken,
dels att bidra med kunskap om vad ett kvinnoper-
spektiv innebar. Man kan säga att 1980-talet och bör-
jan av 1990-talet präglades av en framväxande kvin-
norörelse på landsbygd och i glesbygd, en rörelse som
satte avtryck på regional och nationell nivå.

Resurscentra på tre nivåer 
I början av 1990-talet förberedde regeringen en ny
proposition för regionalpolitiken. I samband med det
publicerade Glesbygdsverket flera skrifter som lyfte
fram inflytandeperspektivet i regionalpolitiken. I
skriften ”Den andra sidan av myntet – om regional-
politikens enögdhet” kritiserade kulturgeografen Tora
Friberg den tidigare regionalpolitikens ”könsblindhet”
och lanserade en ny ”kvinnovänlig” regionalpolitik
som motbild. Hennes konkreta förslag var att etablera
resurscentra för kvinnor, ett förslag som även stöddes
av Glesbygdsverket och projektet Kvinnokraft. I den
regionalpolitiska proposition som kom 1993 föreslogs
också att regionala resurscentra för kvinnor skulle
etableras i alla län. På så sätt skulle ett kvinnoperspektiv
föras in i regionalpolitiken. 
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Så kom det sig att det 1995 inrättades både ett nationellt
resurscentrum (NRC) och regionala resurscentra i alla
län. Samtidigt öppnades möjligheten för kvinnor att
starta lokala resurscentra i alla kommuner. Resurs-
centra blev en del av en regionalpolitik där siktet var
inställt på att stötta de regioner som ansågs vara
särskilt utsatta. Det fanns delade meningar om var det
nationella resurscentrat skulle placeras – på Gles-
bygdsverket i Östersund eller på Närings- och teknik-
utvecklingsverket Nutek i Stockholm. Jag minns
mycket väl ett stormigt möte på en konferensanlägg-
ning i Stockholm då beslutet att placera NRC på
Nutek presenterades. Många kvinnor som själva var
aktiva på lokalplanet och med ambitioner att bli lokala
resurscentra såg centraliseringen av NRC som ett svek
mot glesbygdsperspektivet. Andra menade att resurs-
centra behövde en länk in till det nationella besluts-
fattandet – och vad kunde då vara bättre än en placering
i huvudstaden? 

Nu var det kvinnornas tur!
Genom inrättandet av en organisation på tre nivåer –
nationellt, regionalt och lokalt – fick ”könsperspektivet
i regionalpolitiken” alltså en egen parallell organisering.
Ambitionen med denna tredelade organisation var till
att börja med mycket omfattande. Det nationella
centrat skulle verka för att kvinnor skulle kunna ta sin
del av samhällets resurser i anspråk, att deras kompetens
skulle tas tillvara i samhället, att människors insatser
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skulle värderas lika oavsett kön och att lands- och
glesbygdskvinnorna skulle uppmärksammas särskilt.
NRC skulle också fungera som en samordnande kraft
för regionala och lokala resurscentra genom att bland
annat sprida information och arrangera utbildningar. 

De regionala och lokala resurscentra skulle anpassas
till just regionala och lokala behov. Regionala centra
skulle till exempel samarbeta med aktörer på regional
nivå och fungera som informations- och påverkans-
kanaler för lokala resurscentra. På lokal nivå var det
kvinnornas egna intressen och önskemål som skulle
stå i fokus. Vad behövde förändras för att kvinnor
skulle vilja stanna kvar i kommunen? Svaren varierade
och allt från utbildningar i entreprenörskap till nät-
verk som lyfte fram kvinnokultur kunde vara i fokus
på lokala resurscentra. 

Att regionalpolitiken i så hög utsträckning präglats av
mäns behov och mäns intressen låg helt klart bakom
diskussionerna om vad resurscentra skulle arbeta med.
Nu var det kvinnornas tur! Men samtidigt tillfördes
inga nya pengar till detta nya uppdrag. Regionala
centra skulle skapas vid länsstyrelserna inom ordinarie
budget. Även om det gick att söka medel för särskilda
projekt från Nutek ledde detta redan i starten till pro-
blem med ekonomiska resurser och osäkerhet inför
framtiden.
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Från inflytandefrågor till tillväxtprogram
År 1998 kom en ny regionalpolitisk proposition.
Också i den fanns en särskild satsning på resurscentra
för kvinnor. Men skrivningarna var inte lika starka
som 1993, och det var inte längre tvingande för länen
att ha ett regionalt resurscentrum. Flera länsstyrelser lade
också ner sina regionala centra i slutet av 1990-talet,
ofta med argumentet att särskilda kvinnosatsningar
hade spelat ut sin roll. Nu var ”jämställdhetsintegrering”
den strategi man satsade på i jämställdhetsarbetet. Det
nationella resurscentrat lades också ner och övergick
till att drivas i stiftelseform. Men Nutek har fortsatt
att finansiera lokala och regionala resurscentra för
kvinnor; 2006 delade man ut 27 miljoner kronor i
bidrag till resurscentra. 

Samtidigt förändrades inriktningen av resurscentras
arbete. Redan i mitten på 1990-talet fanns ambitionen
att de kvinnor som var engagerade i resurscentra skulle
vara med och påverka hur regionalpolitiken utformades
och genomfördes i just deras län. Detta blev successivt
ett av resurscentras syften, något som hängde samman
med att även regionalpolitiken hade ändrat fokus.
Från en regionalpolitik som syftade till att stötta
”utsatta regioner” har vi idag en regional tillväxtpolitik
med ambitionen att skapa hållbar tillväxt i alla regioner.
Resurscentra pekades ut som viktiga aktörer i arbetet
med de regionala tillväxtprogram som är en central del
av denna politik. De sågs som ett sätt att säkerställa att
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jämställdhet skulle genomsyra politiken. Men dessa
ambitioner har inte fått något större genomslag.
Representationen av kvinnor har varit låg i de regio-
nala partnerskapen som är ansvariga för att ta fram
regionala tillväxtprogram, och resurscentra för kvinnor
har haft svårigheter att få delta i det regionala tillväxt-
arbetet. 

Den nya regionalpolitiken 1998 innebar även att
målsättningen med resurscentras arbete smalnades av.
Den inledande betoningen på inflytandefrågor ersattes
av fokus på tillväxtskapande åtgärder. Att öka andelen
kvinnliga entreprenörer och företagare samt att med-
verka i det regionala och lokala arbetet med regionala
tillväxtprogram blev nu resurscentras syfte. Denna
inriktning är relativt långt ifrån de tankar och ambi-
tioner som fanns hos kvinnliga nätverk i gles- och
landsbygd i början av 1990-talet.

Från kritik till konformism
Under de drygt tio år som resurscentra har funnits
som en del av svensk regionalpolitik har alltså deras
inriktning och mål avsevärt förändrats. När man tittar
tillbaka på de omfattande målsättningar resurscentra-
organisationen hade i början liknar de i mångt och
mycket de nationella målen för jämställdhetsarbetet i
allmänhet. Ja, egentligen hade de inledande målsätt-
ningarna stora likheter med ambitionen för all politik
– att ge människor möjlighet till inflytande i sitt lokal-
samhälle. 
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Samtidigt som målsättningen för resurscentras verk-
samhet smalnats av och synkroniserats med den övriga
regionalpolitikens mål och inriktning, har resurs-
centras verksamhet alltmer presenterats som en resurs
till det redan etablerade. Med andra ord har en verk-
samhet som började med att genomgripande ifråga-
sätta regionalpolitiken och anklaga den för att vara
könsblind idag alltmer kommit att fungera som kom-
plettering till den gällande politiken. Ifrågasättande
och kritik har i stora delar ersatts av konformism. Idag
har lokala resurscentra för kvinnor i stor utsträckning
också ersatt de ideella grupper som fanns på lands-
bygden i början av 1990-talet. Samtidigt som många
kvinnor genom dessa centra har fått möjlighet att
utveckla sina ambitioner och sin kompetens som
entreprenörer och företagare har resurscentra fått
det allt svårare att själva prioritera vilka frågor som
de menar är viktiga att driva för att öka kvinnors
inflytande. 

Urlakad kritik?
Vad betyder det då att en form av utomparlamentarisk
politik blir en del av den etablerade politiken? Det
finns inget enkelt svar. När man som jag gjort här
speglar förändringen över tid blir dock successiva och
ofta smygande förändringar mer synliga. De kvinnliga
nätverk som var resurscentras föregångare hade litet
handlingsutrymme i fråga om ekonomiska resurser
men däremot större möjligheter att kritisera den då-
varande regionalpolitiken för att gynna män på kvinnors
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bekostnad, även om det var svårt att få etablissemanget
att lyssna. Idag är resurscentra en del av den etablerade
politiken med betydligt större ekonomiska möjligheter.
Samtidigt har deras närvaro där inte inneburit några
större förändringar av hur den etablerade politiken
fungerar och prioriterar. De kvinnliga resurscentras
kritiska potential kan därför sägas ha om inte försvunnit
så urlakats betydligt genom att de blivit en del av
etablissemanget. 

Trots detta har resurscentras arbete inneburit att det
fortfarande finns ett starkt lokalt engagemang hos
många kvinnor på landsbygden. De projekt som har
genomförts under de senaste tio åren har till stora
delar fokuserat på att stärka kvinnor, inte minst som
entreprenörer och företagare. Så att vara en del av eta-
blissemanget har självklart betytt möjligheter att
förändra situationen för enskilda kvinnor på lands-
bygden, men däremot inte möjliggjort någon
genomgripande förändring av regionalpolitiken som
sådan.

Nya politiska krav tas inte bara in i den etablerade
politiken utan fråntas även sin ifrågasättande poten-
tial. Den kvinnorörelse på landsbygden som kritiserade
den dåvarande regionalpolitiken, utmanade den eta-
blerade politikens ovilja att betrakta kön som en
politisk dimension. Men de kritiska invändningar och
det nytänkande som låg bakom etableringen av
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resurscentra har sakta förbytts till en politik som inte
utmanar etablissemanget. Ointresset och oviljan att
tala om politiska motsättningar i termer av kön kvarstår.

Förfelat syfte
Berättelsen om resurscentra för kvinnor visar som jag
ser det på hur svårt det är att utmana traditionella
föreställningar om vad politik ska vara. Att vara en del
av den etablerade politiken betyder att påverka
inifrån. Samtidigt är det tydligt att om det är politi-
kens ramar man vill komma åt är detta svårt.
Resurscentras existens bygger idag på att de i stora
delar anpassar sig till den regionala tillväxtpolitikens
prioriteringar. 

Jag tror att frågan om resurscentras vara eller inte vara
snart kommer att ställas på sin spets. Trots etablisse-
mangets krav på anpassning tror jag att resurscentras
överlevnad bygger på att de i alla fall delvis återgår till
att ställa tydligare krav på etablissemanget. Varför
behålla en verksamhet som initierades för att förändra
om förändring inte anses nödvändig? Det gäller att få
det politiska etablissemanget att inse att inkluderingen
av resurscentra också måste betyda mer övergripande
omprioriteringar i regionalpolitiken som helhet.

Malin Rönnblom är doktor i statsvetenskap och har en
forskarassistenttjänst finansierad av Formas. I sin forskning
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studerar hon jämställdhetspolitik och regionalpolitik i
Sverige, Norden och EU. Hon är framförallt intresserad
av att granska hur den etablerade politiken skapas genom
dominerande föreställningar kring etnicitet/ras, genus
och sexualitet. 
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Byarörelsen
– på väg mot en ny professionalitet?

Runt om i Sverige arbetar lokala grupper för den egna
bygdens utveckling. Partnerskap och projektmedel
ger ideella grupper nya möjligheter att delta i utveck-
lingspolitiska sammanhang och driva lokala projekt,
skriver Cecilia Waldenström. Men risken finns att det
ideella engagemanget anpassas till den politiska
administrationen och att bygder utan egna grupper
marginaliseras. Kräver utvecklingen en ny sorts pro-
fessionalitet i det lokala arbetet?

Cecilia Waldenström, Institutionen för stad och
land, Sveriges lantbruksuniversitet.
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okala grupper som arbetar för den egna bygdens
utveckling finns idag runt om i Sverige. Jag ska

ge tre exempel på tämligen framgångsrika grupper
som har börjat på helt olika sätt och med olika motiv.
Jag har valt dem för att visa att varje grupp har sina
särskilda förutsättningar, motiv och processer. Men
det finns också gemensamma drag i deras arbete, till
exempel strukturer som ger kontinuitet, lokal förank-
ring och goda kontakter med myndigheter och andra
utanför bygden. Det gäller att lära sig hantera om-
världens krav och erbjudanden utan att tappa det
lokala sammanhanget som utgångspunkt.

Bygderörelsen växer fram
Efter krigsslutet tog flyttningen från landsbygden fart
och under 1960-talet ökade takten i nedläggningen av
lantbruk snabbt. I början av 1970-talet genomfördes
också en stor kommunsammanslagning, och de gamla
landskommunerna försvann. Antalet personer som var
engagerade i den lokala politiken minskade och
avstånden till kommuncentra ökade. Förändrade för-
hållanden på landsbygden ledde till mobilisering av
lokala krafter. På 1970- och 1980-talet ökade intresset
för lokal utveckling på landsbygden och utvecklings-
grupper bildades i byar och bygder. En ny folkrörelse
växte fram.

Engagemanget för lokal utveckling uppmuntrades
dessutom av Europarådets kampanj för en levande

L
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landsbygd 1987–1988. I Sverige genomfördes kam-
panjen av Glesbygdsdelegationen tillsammans med
nästan hundra organisationer. Antalet deltagande
grupper ökade snabbt. Vid kampanjens slut 1989 bilda-
des Folkrörelserådet Hela Sverige Ska Leva av ett fyrtio-
tal organisationer för att fortsätta att stödja utveck-
lingsgruppernas verksamhet. Under 2007 ombildades
Folkrörelserådet så att de lokala grupperna blev med-
lemmar istället för deltagare i ett nätverk. I samband
med det bytte man namn till Riksföreningen Hela
Sverige Ska Leva. Idag är cirka 4 400 grupper regi-
strerade hos Hela Sverige Ska Leva, men det är ett
osäkert mått på aktiviteten i landsbygdsrörelsen efter-
som gruppernas verksamhet varierar mycket. 

Vad gör de lokala grupperna?
En enkät från 1995 visade att de lokala grupperna
bedrev verksamhet inom en mängd olika områden.
Det gällde till exempel service och infrastruktur (som
post, affär, vägar, barnomsorg, skola och äldrevård),
boende, samlingslokaler, utbildning för att stärka den
lokala kompetensen, kulturaktiviteter, lokala traditioner
och frågor om bygdens historia. Sist men inte minst
gällde det verksamheter som har stärkt kontakterna
med kommunen och andra myndigheter och gjort att
bygden blivit ”synliggjord”. Det är troligt att man idag
i högre grad tar upp frågor om turism, naturmiljön,
lokal ekonomi och företagande än vad undersökning-
en från 1995 visade. 
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Olika bygder har olika förutsättningar och olika frågor
samlar dem som bor i bygden till ett ideellt engage-
mang. Tätortsnära områden har delvis andra förut-
sättningar än glesbygder. Men även bygder som står
inför liknande problem och utmaningar har sina
unika förutsättningar. Vad har man för traditioner av
samverkan? Vilka personer som bor i bygden har tid
och engagemang att driva det ideella arbetet? Vad har
de för erfarenheter, relationer och kontakter som kan
vara till nytta i arbetet? Hur ställer sig de kommunala
och regionala myndigheterna till det ideella engage-
manget? 

En mycket viktig fråga är en grupps legitimitet både i
relation till dem som bor i bygden och i relation till
myndigheter. Legitimiteten handlar om rättmätig-
heten i gruppens anspråk på att företräda bygden och
att ha kompetens för de uppgifter de tar på sig.
Uppfattar de som bor i bygden att gruppen verkligen
företräder dem? Kan myndigheterna lita på det? För
kommunen eller länsstyrelsen är det till exempel viktigt
att bedöma i vad mån en grupp företräder ett allmän-
intresse i bygden eller ett lokalt särintresse. Det kan
också vara viktigt för en myndighet att bedöma om en
grupp har kapacitet och kompetens att ta på sig de
uppgifter de vill överta. En del grupper har därför
börjat göra olika anspråk på legitimitet i relation till
de olika frågor de driver. Vissa frågor har ju rimligtvis
bredare förankring lokalt än andra.
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De tre exempel som följer här har alla varit relativt
framgångsrika. De är valda för att visa på skillnader i
förutsättningar och frågor som initierat ett lokalt
engagemang, men också på likheter. 

ServiceCentrum Övre Bygden i Norrbotten
Övre Bygden är ett område med cirka 350 invånare
och ett tjugotal byar som till största delen ligger i
Kalix kommun, men delvis också i Överkalix och
Övertorneå. Det är en bygd med tydlig glesbygds-
karaktär. 1995 stängdes den sista lanthandeln i området
och även skolan hotades av nedläggning. Inför detta
hot om utarmning av bygden började en intresseföre-
ning arrangera möten för att engagera invånarna i att
vända utvecklingen. Så småningom växte idén fram
att man skulle skapa ett kooperativ och öppna en affär
som samtidigt var ett servicecentrum. Där skulle finnas
kafé, datorer och samhällsinformation och man skulle
köra hem varor till dem som bodde avlägset och även
erbjuda olika former av mindre tjänster i hemmet. 

Idag har man inte bara affären. Man driver hemtjänst
på entreprenad från kommunen och har renoverat det
gamla stationshuset för att skapa lokala kontors-
utrymmen och mötesplatser. På olika sätt har man
verkat för att utveckla servicen lokalt, skapa arbetstill-
fällen och stödja ungdomars verksamhet. Naturligtvis
har vissa enskilda personer i bygden, några ”eldsjälar”,
betytt mycket för utvecklingen. Deras förmåga att
bygga kontakter och trovärdighet både inom bygden
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och utanför har varit viktig, till exempel kontakter
med kommunen, länsstyrelsen eller företag. Detta har
man lärt sig under processens gång. Sedan starten har
man drivit tre större EU-projekt i egen regi som alla
varit strategiska för att utveckla verksamheten. Den
utbildning som krävdes för att driva hemtjänsten
lokalt byggdes till exempel upp inom ett EU-projekt,
och stationshuset renoverades med hjälp av ett annat.

Hultabygdens Kretsloppsförening i Östergötland
Hultabygden är en tätortsnära bygd tre mil utanför
Linköping. Där finns en kretsloppsförening sedan
början av 1990-talet. Hultabygden är ett exempel på
en bygd som först förlorat stora delar av sin befolk-
ning för att sedan befolkas på nytt av personer som
flyttat från staden till den relativt tätortsnära lands-
bygden. Kretsloppsföreningen bildades av ett lant-
brukarpar som driver ett ekologiskt jordbruk till-
sammans med inflyttade personer som var intresserade
av miljö- och kretsloppsfrågor. De flesta arbetade i
Linköping och flera hade relativt hög utbildning.
Frågan om att bilda ett fungerande kretslopp förenade
dem och ledde bland annat till att 17 hushåll installe-
rade urinseparerande toaletter och att 30 hushåll idag
är med i ett slamprojekt. Inom föreningen har man
utvecklat teknik för spridning av urin, kompostering
och slamhantering. Man har också odlingar där de
som bor i bygden kan odla grönsaker till det egna
hushållet. De kan även köpa lokalt producerad mjölk
och säd. 
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Idag är ett fyrtiotal hushåll medlemmar i föreningen.
Även kretsloppsföreningen har utvecklat sin verksam-
het delvis med hjälp av projektmedel. Frågor om
kretsloppslösningar, bygdens ekologiska fotavtryck
och arbetssätt har delvis utvecklats tillsammans med
forskare och i studentuppsatser. Odlingen och den
lokala försäljningen sker i blygsam skala, men
kretsloppsföreningens verksamhet har flera andra för-
greningar. Den har blivit en plattform för att driva en
rad olika verksamheter och frågor för bygden i all-
mänhet. Förutom att arrangera fester, studieresor,
simskola och sköta badplatsen har man till exempel
tagit upp frågor om bussförbindelser, äldreboende,
bredband och turism. Att skapa gemenskap i bygden
har varit en medveten del av arbetet. Föreningen har
därmed på olika sätt bidragit till att en relativt ny-
inflyttad befolkning har lärt känna varandra, bygden
och dess historia.

Bokenäsets Framtid på västkusten
Bokenäset ligger i Uddevalla kommun på västkusten.
Det är en tättbebyggd landsbygd med ungefär 4 500
invånare. Bokenäset sträcker sig ut i havet och har en
utvecklad turism på sommaren. Det genomkorsas av
vägen mellan Uddevalla och Lysekil. Den ideella före-
ningen Bokenäsets Framtid bildades 2001 som en
följd av att några företagare på Bokenäset drivit en
kampanj för att skapa en festlig invigning av en ny
sträckning av genomfartsvägen i december 2000. Idén
kom från den stora invigningen av Uddevallabron
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tidigare samma år. Efter invigningen med bland annat
en utställning där företagare och föreningar på
Bokenäset presenterade sig, beslöt den grupp som för-
berett arrangemanget att bilda en ideell förening och
fortsätta att verka för Bokenäsets utveckling. Före-
ningen, som har drivit EU-finansierade projekt, började
alltså som ett företagarinitiativ men fick snart ett
bredare utvecklingsperspektiv. Tidiga verksamheter
handlade om att stödja ökad samverkan mellan turism-
företagare, intervjua bygdens lantbrukare om deras
planer för framtiden och behov av stöd, samt att ta
vara på historiska minnesmärken. 

Idag fortsätter engagemanget för turismföretagen. Ett
nätverk för turismföretagare träffas flera gånger per år,
och man har arbetat med att skapa vandringsleder och
ställa iordning olika sorters besöksmål. Men man har
också tagit upp frågor av mer allmän karaktär som har
att göra med traktens attraktivitet när det gäller service,
trafikfrågor och fritidsliv. En aktuell fråga är att man
vill stödja lokal produktion av livsmedel och skapa
möjligheter för hushåll att själva odla i större utsträck-
ning. 

Föreningen Bokenäsets Framtid har 180 medlemmar,
men dessa är delvis föreningar och företag och upp-
skattningsvis representerar man cirka 600 personer.
Frågan om legitimitet i de frågor man driver finns
naturligtvis, särskilt som kommunen delvis genom
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föreningens arbete kommit att alltmer se landsbygden
som en resurs och föreningen som en samtalspartner i
utvecklingsfrågor. Tillsammans med andra utveck-
lingsgrupper fick Bokenäsets Framtid i uppgift av
kommunen att skriva en utvecklingsplan för lands-
bygden. 

Olika förutsättningar – liknande processer
Av dessa tre exempel har alltså det ena börjat som en
mobilisering mot bakgrund av nedläggningar och
konkreta hot mot bygdens service, det andra utifrån
ett gemensamt intresse för en specifik fråga, och det
tredje som ett företagarnätverk som ville göra en
manifestation för att stärka bygdens synlighet och
företagande. Ingendera är ovanlig. I takt med att den
offentliga sektorn bantas och statliga myndigheters
lokala och regionala närvaro minskar blir glesbygder-
na särskilt utsatta. Nya lösningar för service har
utvecklats i samverkan mellan myndigheter och lokala
grupper på vissa håll, på andra inte. Att föreningar
med ganska avgränsade intresseområden kan komma
att driva mer allmänna utvecklingsfrågor är inte heller
ovanligt. ServiceCentrum Övre Bygden har vidgat sin
verksamhet. På lokal nivå måste man jobba brett,
säger en av de aktiva i Bokenäsets Framtid; frågorna
hänger ihop.

Man kan se både likheter och skillnader i vad olika
grupper ägnar sig åt, något som delvis hänger samman
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med landsbygdernas gemensamma ”särskildhet” och
att de samtidigt har så skilda förutsättningar. En förut-
sättning för lokalt ideellt arbete är att det finns en
gemensam fråga att samlas kring, något man upplever
som en brist eller en möjlighet, och att det skapas
platser och sammanhang där man kan samlas kring
detta. Man behöver reflektionsutrymme, det vill säga
man behöver se till att skapa sig tid och plats för att
återkommande fundera över planer och erfarenheter
och kläcka idéer. Men man behöver också öka sitt
handlingsutrymme, och det är något som man oftast
bara kan göra i relation till aktörer utanför bygden. En
förutsättning är också att man skapar en organisato-
risk struktur som kan ge det lokala engagemanget
hållbarhet och kontinuitet över tid. Det är viktigt att
den organisatoriska strukturen växer fram ur det lokala
sammanhanget och är anpassad till det. Även om
många utvecklingsgrupper är ideella föreningar finns
det ingen given modell som passar alla. Det kan till
exempel vara paraplyföreningar med andra lokala för-
eningar som samverkar, kooperativ eller aktiebolag.

När Sverige gick med i EU 1995 innebar det att en
rad olika former av projekt blev möjliga att söka för
ideella grupper. Som exemplen ovan visar är det en
fördel om man förmår hantera projekten strategiskt
så att de stärker det lokala handlingsutrymmet och
skapar resurser som finns kvar vid projektets slut.
Risken är annars att projektformen för stöd till
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utvecklingsverksamhet leder till kortsiktiga insatser
med liten hållbarhet och liten effekt.

Professionalisering eller marginalisering?
Lokala utvecklingsgrupper är visserligen inriktade på
den egna platsens utveckling, men de som är fram-
gångsrika har kontakter och nätverk som sträcker sig
långt utanför den egna bygden. För att lyckas måste
man skapa legitimitet både inom bygden och i rela-
tionerna till alla de aktörer som man behöver samver-
ka med utanför bygden. Särskilt viktig är kontakten
med kommunen som dels står för mycket av service
och planering, dels kan fungera som en värdefull länk
till andra myndigheter. Grupper som inte har per-
soner med relevanta och strategiska kontakter och nät-
verk, eller som av olika skäl har svårt att skapa dem,
riskerar att stå svagt när det gäller att utveckla verk-
samheten och bygden.

Idag inlemmas det ideella arbetet alltmer i politiska
och administrativa strukturer och program. Det är
inte ovanligt att ideella krafter uppmuntras att ta
över ansvaret för vissa uppgifter när den offentliga
sektorn drar sig tillbaka. Samtidigt har partnerskap
mellan det offentliga, ideella och privata blivit en del
av landsbygds- och regionalpolitiken. Den projekt-
baserade utvecklingspolitiken innebär dessutom att
kraven på planer, ansökningar och utvärderingar har
ökat. Det har formaliserat arbetet och ökat kraven på
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administrativa färdigheter. När det ideella engage-
manget alltmer anpassas till den politiska administra-
tionen innebär det oftast att organisationsformer och
innehåll också anpassas. 

Detta betyder att frågor om lokal legitimitet, makt
och ansvar blir allt viktigare. Dessa frågor förs ner till
en lokal nivå vilket har både fördelar och nackdelar.
Det kan leda till att konflikter som tidigare hanterats
på andra administrativa nivåer griper in i lokalsamhället
på nya sätt utan att man där egentligen har makt eller
legitimitet att hantera dem. En del lokala grupper
tycks utvecklas till lokala ”minimyndigheter”, med
ansvar men utan befogenheter. Men det kan också
leda till att det utvecklas lokala sammanhang som för-
djupar delaktigheten, hanterar motsättningar och tydlig-
gör den lokala legitimiteten för enskilda frågor. Vissa
grupper har utvecklat sätt att hantera projektmedel
strategiskt. De bygger upp en egen ekonomisk bas,
vidgar sina nätverk och håller frågan om legitimiteten
levande. Man kan se detta som en bygderörelsens pro-
fessionalisering, där man lär sig hantera omvärldens
krav och erbjudanden utan att tappa det lokala sam-
manhanget som utgångspunkt. Risken är att grupper
som inte lyckas med det antingen marginaliseras eller
tappar den lokala förankringen och blir en förlängd
arm för dagordningar satta på andra håll.
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Är eko reko? 
Om ekologiskt lantbruk i Sverige
Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Som konsument har du rätt att få veta
vad forskarna faktiskt vet – och varför de inte är
överens. 

Torskar torsken? 
Forskare och fiskare om fisk och fiske
Kommer vi att kunna äta torsk i framtiden – eller
är det slutfiskat? Måste det bli ett torskfiskestopp?
Kan fiskodling lösa problemen? Och hur ser det ut
för andra arter i vattnet, som lax och kräftor?
Framtidens fiske hänger på de beslut vi fattar idag.
Frågan är hur stora risker vi är villiga att ta. Här
finns det stora skillnader mellan olika intresse-
grupper. Vad säger forskarna – och vad säger fisk-

arna?

Genklippet? 
Maten, miljön och den nya biologin
Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt
för människa och miljö när genmodifierade orga-
nismer börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller
blir gentekniken klippet som kommer att rädda
världen från svält och miljöproblem? Gentekniken
påverkar det levandes urgamla spelregler. Därför
har den stött på hårt motstånd från europeiska
konsumenter och miljöorganisationer. Men vad
säger forskarna om möjligheter och risker med den
nya biologin? 

Tidigare utkomna Formas Fokuserar
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Forskare klargör 

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse i
pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta av
socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål våra
gamla gener den nya maten? Frågor som de här
diskuteras intensivt i medierna. I Myter om maten
är det forskare som presenterar och tolkar veten-
skapliga rön. De är överens om det mesta – men
långtifrån allt. 

Sopor hit och dit 
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på att
det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sop-
sortering ur en rad olika synvinklar.

Bevara arter – till vilket pris?
Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter
Sverige har undertecknat FN-konventionen om
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara den
biologiska mångfalden, och använda den på ett
hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har bestämt
att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras
i livskraftiga bestånd. Risken är annars att vi utrotar
arter som är viktiga för ekosystemen och för män-
niskan. Men hur ska vi göra – och vad får det kosta?
Vad tycker forskarna – och vad tycker andra
intressenter i samhället?
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Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling? Staden
kan ses som en spelplan med ett stort antal aktörer
med olika åsikter, lojaliteter och intressen. Hur ser
spelplanen ut? Vilka spelregler gäller? Och vilka är
spelarna? Är städerna i första hand tillväxtmaskiner,
snärjda i global konkurrens och styrda av multinatio-
nella företag? Eller kan vi uppnå hållbara städer som
erbjuder alla sina invånare en hög livskvalitet utan
att äventyra för framtidens människor? Forskarna har
inga färdiga svar, men belyser från olika utgångs-
punkter de drivkrafter som formar och förändrar
staden.

Djuren – i människans klor
Hur mår våra djur - i hagar, stall, lagårdar och
hemma hos oss? Vad betyder de för oss? Vi både
äter och älskar dem. Vad har vi rätt att använda
dem till? Kan vi förstå vad de känner? Hade djuren
det bättre förr? Behövs det körkort på sällskaps-
djur? Hur mycket är nog när det gäller avel? Ska
katter behandlas mot cancer? Är Sverige världsbäst
på djurskydd? Alla de här frågorna och många till får
du svar på av forskare som skriver i boken, forskare
med lite olika syn på saken. 

Östersjön – hot och hopp
Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt de
senaste åren. Men är Östersjön ”sjukare” idag än
för hundra år sedan? Går det att ”rädda” Öster-
sjön? Vilka åtgärder är vettigast? Är det bra med
kväverening, eller ska vi kanske kvävegödsla? Går
det att få bort fosforn från sedimenten? Kan vi
syresätta bottnarna? Måste vi kanske äta mindre
kött för att rädda havet? Men måste vi samtidigt
också äta mindre fisk? Vad är forskarna överens
om och varför kommer de till olika slutsatser?
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Giftfri miljö – utopi eller 
verklig chans? 
Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya metaller
i tänder och bilar. Klorerat, bromerat, fluorerat.
Nanopartiklar invaderar kroppen. Akrylamid bildas
när vi tillagar maten. Läkemedelsrester dyker upp
i dricksvatten. Mannens spermier skadas. Hur myck-
et ska vi stå ut med av gamla problem och nya hot?
Varför slår vi så ofta dövörat till när larmet går?
Kan vi få en giftfri miljö som riksdagens miljömål
talar om? Eller är det bara en önskedröm? 

Konsumera mera – dyrköpt lycka
Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste hundra
åren. Men lyckligare har vi inte blivit. Varför fort-
sätter vi ändå att konsumera allt mera? Hur ska vi
tillräckligt snabbt lära oss att leva med den enda
planet vi har? Borde politikerna se till att avskaffa
alla stöd till ohållbar konsumtion? Hur stor makt
har vi som konsumenter? Kan man vara både rik
och miljövänlig? Eller behövs det kanske nya sam-
hällssystem för att rädda världen? Hur ser olika
forskare på saken? 

Bioenergi – till vad 
och hur mycket?
Hur långt räcker bioenergin i framtidens energi-
system? Hur mycket går det att få ut från skogar
och åkermark – och vad ska vi använda den till? Är
det klokt att satsa på biodrivmedel, eller ska bio-
energin användas till värme och el? Vilka styrmedel
behövs för att öka användningen av biobränslen?
Vilka konflikter blir det mellan ökad biobränsle-
produktion och svenska miljömål? Hur går det
med livsmedelsförsörjningen globalt? Och hur bra
är biobränslena egentligen på att förhindra klimat-
förändringar? Hur ser forskarna på saken? 
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Bioenergy – for what 
and how much?
How long will bioenergy last for the energy systems
of the future? How much can we get out of forests
and agricultural land – and what should we use it
for? Is it wise to use it for conversion into auto-
motive fuel, or should it be used for generating
heat and electricity? What regulatory instruments
are needed for increasing the use of bioenergy?
What conflicts will there be between increased
biofuel production and various environmental
targets? How is the supply of food doing out in the
world? And how good is bioenergy in actually pre-
venting climate change? How do Swedish re-
searchers view the issue?

Биоэнергетика – сколько 
и зачем?

Beställ böckerna på: www.formasfokuserar.se

Какую роль будет играть биоэнергетика в
будущих энергосистемах и насколько ее хватит?
Сколько биомассы можно взять из леса и с
пахотных земель – и как это использовать?
Разумно ли делать ставку на транспортные
биотоплива, или лучше использовать биомассу 
для производства тепла и электроэнергии?
Какие политические рычаги необходимы для
увеличения использования биомассы? Не
входит ли увеличение использования биомассы
в противоречие с другими экологическими
задачами? Как обстоит дело с производством
питания в мире? И насколько биотоплива
помогут сохранить климат? Что думают об
этом ведущие шведские ученые? Прочитайте –
узнаете!




















