
Sverige Ömsar Landskap - Ett tankexperiment kring fyra möjliga verkligheter.

 Under våren 2012 presenterades ny statistik som visar att Sverige just nu är det land 
som urbaniseras snabbast i Europa. Sverige tillhör faktiskt ett 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 den svenska landsbygden 
successivt 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 kring den framtida relationen mellan de tätbefolkade och 
de nästintill folktomma delarna av landet. Vilka yttre förutsättningar vilar den urbana ex-
pansionen på - och vilken roll tilldelas det icke urbana - det vi ofta benämner som lands-
bygden, i det hela?

Efter att ha tagit del av ny forskning, artiklar och statistik, och gjort egna studie-resor till 
avfolkade delar av landet, har jag formulerat fyra scenarios för den framtida landsbyg-
den. I de fyra scenarierna görs antaganden om förändrade samhälls-förutsättningar med 
ambitionen att skildra fyra möjliga situationer som beskriver hur människor, om ca 50 år, 
lever i och av de icke-urbana delarna av landet. Syftet med att måla upp fyra ytterligheter 
är att visa att alla scenarios är fullt möjliga att inträffa beroende på vissa omständigheter 
och förutsättningar. 

Utifrån dessa fyra scenarios har jag formulerat fyra skilda uppdrag som vart och ett 
representerar en, för varje scenario, relevant frågeställning. Uppdragen har sedan legat till 
grund för att kunna precisera fyra konkreta arkitektoniska situationer -  alltså att försöka 
skildra mänskliga miljöer och de arkitektoniska effekterna av scenariot.

Projektet består på så vis av de tre etapperna - Scenario - Uppdrag - Utfall, där de olika 
delarna främt är tänkta att ses i relation till varandra och till den övergripande frågeställn-
ingen, snarare än som färdiga slutprodukter.

Projektets titel “Sverige ömsar landskap” refererar till ett uttryck som användes i den 
uppmärksammade och omdebatterade Artikelserien ‘Skogen vi ärvde’ som publicerades i 
Dagens Nyheter i våras och som kritiserar och ifrågasätter det politiska spelet som ligger 
bakom skogslandskapets drastiska förvandlig i vissa delar av Sverige. Mitt projekt skulle 
kunna ses som en politisk visualisering av 4 framtida kulturlandskap - ett slags tankex-
periment kring fyra möjliga verkligheter.
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