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Tankar om landsbygden - kulturlandskapet och framtiden

 Svensken är allt oftare en stadsbo. I Dagens Nyheters artikel, Urbaniseringen - Sverige 
ritas om publicerad 2012-04-10, presenteras ny statistik från Eurostat som visar att Sver-
ige just nu urbaniseras snabbast i Europa. Immigrationen är dessutom i hög grad koncen-
trerad till storstäderna med omnejd. Sverige tillhör faktiskt en av de länder i Europa som 
totalt växer snabbast och en stor del av befolkningstillväxten sker i storstäderna.

Samtidigt bevittnar vi, både i media och ofta personligen, hur svenska landsbygden suc-
cessivt avlövas. Landsbygdsskolor avvecklas, service försvinner och mackar stängs igen, 
och faktum är att urbaniseringen som startade under slutet av 1800-talet inte på något sätt 
tycks avta.

 Detta ställer följaktligen frågor om den framtida relationen mellan de tätbefolkade och 
de nästintill folktomma delarna av landet. Vilka yttre förutsättningar vilar den urbana 
expansionen på? Och vilken roll spelar det icke urbana - det vi ofta benämner som lands-
bygden, i det hela?

Begreppet landsbygd används i vardagliga sammanhang som motpol till stad, och avser 
områden belägna mellan städer. Begreppet landsbygd kan definieras på flera olika sätt. 

Statistiska centralbyrån definierar en kommun med mer än 6,4 % av de folkbokförda 
invånarna sysselsatta inom jord- och skogssektorn, en tätortsgrad under 70 % och som inte 
är glesbygdskommun*, som en landsbygdskommun. Begreppet landsbygd kan alltså ställas 
i relation till fysiska avstånd, människors sysselsättning och täthet. 

 

*områden som har mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3000 invånare skall definieras som glesbygd
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 Min ambition är att främst jobba diagrammatiskt och visuellt med projektet, där his-
toriska och statistiska underlag får ligga till grund för mer fria och personliga visuella 
tolkningar av vad den svenska landsbygden skulle kunna vara i framtiden. 

I den den diagrammatiska delen av projektet har jag tänkt att börja min research genom 
att visualisera rådande statistik och forskning kring Sveriges urbaniserings/avfolkning-
process historiskt och i en framtidsprognos. Förhoppningsvis ger detta en bild ett framtida 
kulturlandskap, som sedan kan fungera som en bas för inzoomning i olika framtidssce-
narier.

Kulturlandskapet

 Kulturlandskapet är hela vår omgivning, vår ständiga livsmiljö. Det är summan av
människans påverkan genom industriell verksamhet, odling och skogsbruk, men också 
av naturens egen omvandling. Landskapet förändras i takt med att samhället utvecklas. 
Odlingsmark överges, gränser flyttas, platser byter namn, orter växer, vägar byggs, hus 
rivs och nya tillkommer.
I den industrialiserade delen av världen är i stort sett all natur kulturlandskap, men ordet 
används främst om områden där påverkan kan ses tydligt. De avsnitt av naturen där män-
niskan har påverkat landskapet väldigt lite eller inte alls kallas Naturlandskap. I Sverige 
skulle möjligtvis de mycket små resterna av urskog och de yttersta obebodda skär och 
delar av fjällen kunna kallas naturlandskap.
På nationell svensk nivå skyddas vissa kulturlandskap, enligt den centrala svenska 
miljölagstiftningen, som avser riksintressen med värdefulla kulturmiljöer. Hit hör de cirka 
1 700 områden i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövården.

 Idag har landskapet kommit att bli något mer än en outtömlig källa av resurser. Det har 
blivit ett förvaltningsobjekt, det största vi har gemensamt ansvar för. Människans teknik 
är nu en klart snabbare förändringsfaktor än den biologiska evolutionen. Vi kommer snart 
komma till en punkt då vi måste ta ställning till hur vi vill att det icke-urbana, det vill 
säga kulturlandskapen runt tätorterna, kommer att hanteras? Hur värderar vi upplevelsen 
av landsbygd i skepnad av ett sommarställe, passerande vyer längs E4:an eller under sönd-
agsutflykten? Kommer specifika kulturlandskap bevaras som historiska monument eller 
rekreationsområden i landskapet? Eller kommer framtidens hårda krav om uthållig energi 
och matproduktion ges högre prioritet? Hur väljer vi att förhålla oss till kulturlandskapet 
som ett genuint landskap?

Landskapet, resurserna och framtiden

Enligt forskning kommer den framtida befolkningstillväxten och klimatförändringarna 
ställa allt högre krav på en uthållig energi- och matproduktion. Både i fråga om kvantitet 
och kvalitet. Detta ställer så klart vidare frågan: Kommer landsbygdens framtida funk-
tion bestå i att tjäna enbart som mat- och energi producent till storstadsområdena, i takt 
med att den avfolkas? Har vi råd att bevara det nuvarande relativt öppna kulturlandskapet, 
eller skulle ett framtida scenario, som exempel, kräva att vi odlade upp merparten av våra 
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markytor med energiskog eller vindkraftverk? och vilken typ av ny infrastruktur skulle 
det föra med sig? 

Sveriges situation idag skulle förstås kunna jämföras med andra urbaniserings/landsbygd-
savvecklings-processer i Europa för att spekulera i framtida scenarier. Men i detta projekt 
skulle jag främst vilja fokusera på de förutsättningar som är specifika för just Sverige, 
mot bakgrund av historia befolkning och geografi. Trots att urbaniseringsgraden för när-
varande är hög, så är Sverige som helhet ett relativt glesbefolkat land, vilket kanske gör 
frågeställningar kring markanvändning i glesbefolkade områden extra intressanta i vissa 
aspekter. 

Resan

Under hösten kommer jag att under en resa besöka både utvalda och slumpmässigt valda 
platser i Sverige som skulle kunna falla under definitionen avfolkningsbygd, eller vad jag 
mer vardagligt har valt att kalla för landsbygd.  

Resan är tänkt att fungera som inspiration och ligga till grund för en mer fri och personlig 
tolkning av fenomen och händelser typiska för landsbygden under vår tid. Min ambition är 
att genom sökande och dokumentation hitta inspiration för att kunna göra nedslag i några 
specifika omgivningar som kan får representera de större frågeställningarna kring fram-
tidens landsbygd, och på så sätt också begränsa omfattningen på projektet.

5 meter hög Salix - Energiskog under vintersäsongVindkraftpark i norra Canada
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