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Den Polariserade bilden av Stad och Landsbygd	  

Bilden av den svällande staden och den skrumpnande landsbygden dominerar nutidens 
berättelser om hur vårt geografiska landskap ser ut och förändras. Urbaniseringens överordnade 
position är en faktuell sanning men har också kommit att omgärdas av ett så engagerat intresse 
att de mest intresserade, även forskarvärlden, tycks ha förlorat intresset att utforska alternativa 
eller parallella skeenden. Vurmeriet för det urbana har lämnat bilden av landsbygden åt sitt 
öde, att porträtteras antingen i form av stigmatiserad, döende relik som ingen vill beröra, eller 
som en så romantisk idyll att ingen vågar tro på dess existens. Ser man bara till dessa 
representationers skapande av en sorts ”intern orientalism” (Eriksson 2008; 2010) går den 
svenska landsbygden en kolmörk framtid till mötes. 

Men finns det inga nyanserade bilder och berättelser? Finns det inget möjligt ”lagom” bland 
statistikens sanningar där 85% av Sveriges befolkning idag bor i tätorter (SCB 2006; 2010) vars 
inflyttning ökar mest i hela Europa (Eurostat 2012), och den drömska men orealiserbara utopin 
om paradiset? Tja, förutom att många andra länder i Europa har börjat se en ökad inflyttning till 
landsbygden har bara några få intresserat sig för möjliga potential i Sverige. Niedomysl & 
Amcoff (2011a) fann att åtminstone en tiondel av Sveriges befolkning vill men har ännu inte 
realiserat sin dröm om att bo på landet tillsammans med de andra drygt 20 procenten som 
redan gör det (här räknas alltså mindre tätorter på landsbygden in). Men varför flyttar inte de 
som vill och vad är det som lockar dem som verkligen gör det?  

Eftersom den enda möjligheten för en framtida levande landsbygd i Sverige är ökad inflyttning 
(Amcoff & Westholm, 2007)—och val av boendeplats  är en väsentlig del i människans 
identitets- och statuskonstruktion—har denna rapport som syfte att titta på landsbygdens 
föränderliga status ur ett konsumentkulturellt perspektiv. Finns det några möjligheter att den 
framtida globala kontexten inte enbart kommer att höja storstäderna utan faktiskt också 
kommer att tvinga fram en statusförflyttning som främjar landsbygden? Vilka innebörder har i 
så fall en sådan statusförflyttning och finns det grupperingar som mer än andra manifesterar 
dessa innebörder i sina livsstilar och val? I denna rapport kommer jag att, genom en översikt 
och tematisering av relevant forskning, försöka närma mig dessa frågor med övergripande syfte 
att få fram en om möjligt mer nyanserad bild av landsbygden än vi ser idag. 

tillvägagångssätt 
I denna översiktsrapport kommer jag att ta utgångspunkt i sekundärdata, d.v.s. redan 
publicerad forskning, medierapportering, och andra oberoende rapporter.  Med tillgång till 
globala forskningsdatabaser har jag sökt på nyckelord som ”rural”, ”landsbygd”, ”countryside”, 
”urban”, ”urbanis/zation”, ”ruralis/zation” etc. och funnit tillräckligt med publikationer för att 
kunna redogöra för vissa strukturella mönster vad gäller det urbana och rurala men dessvärre 
väldigt begränsat (några goda undantag är Eriksson (2010; 2008)) med studier om landsbygden 
som tangerar frågor om status och identitet. Som komplement har jag därför gjort grova text- 
och diskursanalyser av diverse media och sökt efter det som i texterna konstrueras som det 
normala, det naturliga, det rätta, det självklara—med andra ord det som i en kultur fungerar 
som normskapande. Jag gjorde också rundfrågningar i sociala medier bland en urban 
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medelklass på 50 personer i 30-45-årsåldern och tog del av sex semistrukturerade intervjuer 
med människor som precis flyttat till landsbygden. Med dessa pilotstudier görs inga anspråk på 
vetenskaplig validitet utan de syftade till att ge inspiration till reflektioner då relevant kvalitativ 
forskning inte fanns tillgänglig efter mina sökningar. 

Den största begränsningen med denna rapport var alltså att kvalitativ forskning som hade 
kunnat tala till rapportens syfte var oerhört knapphändig, i närmast obefintlig. Detta har gjort 
att jag har fått luta mig på egna kvalitativa observationer i media och popkultur, min och 
andras tidigare forskning om statuskonsumtion (som dock inte alltid hade med landsbygd att 
göra), och mina rundfrågningar. Det har också medfört att den kvantitativa forskningen fått mer 
plats än planerat. Begränsningarna med den är främst definitionsfrågor, som t.ex. ’tätort’ där 
internationella jämförelser blir svåra (SCB 2010); det man kallar ’tätort’ här kan kallas 
’landsbygd’ i t.ex. den amerikanska forskningen. Enkätdesignens begränsningar gör också att 
man inte kommer nära människor faktiska anledningar till varför de flyttar eller inte flyttar, t.ex. 
statusrelaterade och estetiskkopplade anledningar är ofta obefintliga i enkäterna och dessutom 
ofta omedvetna för respondenterna själva (Campbell 1995). Att de flesta storskaliga 
enkätstudier dessutom utfördes (även om artiklarna tryckts senare) innan massmedvetenheten 
fanns gällande det globala klimathotet, som vi ser finns idag, är en annan begränsning. 
Överhuvudtaget kan mycket av den onyanserade rapporteringen om landsbygd och stad 
sannolikt skyllas den trubbighet som per definition kommer med statistisk data. 

Strukturella Trender och den Svenska 
Landsbygden 
Här kommer vi att titta på det vi kan kalla strukturella trender, samt strukturella mönster. Med 
strukturella mönster menas här regelbundenheter i samhället som är konkreta, har med 
samhällets faktiska sociala och demografiska strukturer att göra, och ofta är statistiskt mätbara; 
t.ex. hur många procent av Sveriges befolkning som flyttar till storstäderna. De blir strukturella 
trender när man ser att de förändras över tid, t.ex. att procenten som flyttar har ökat varje år de 
senaste fem åren. 

Vem är det som flyttar till landsbygden och varför? 

I denna översiktsstudie hade man önskat sig att få hitta noggrant definierade och prydligt 
paketerade ”konsumentsegment” som ringar in vilka grupper i samhället som är potentiella 
inflyttare till landsbygden, vilka drivkrafter de har, och vilka hinder man bör plocka bort för att 
de ska göra det. Tyvärr finner jag i mina efterforskningar inga sådana segmenteringar men det 
finns några generella mönster som återkommer i flertalet studier och som jag kortfattat 
sammanfattar här. 

Man skulle kunna tro att de flesta som flyttar till landsbygden har gjort det av skäl som har med 
”landet” att göra, men storskaliga, svenska kulturgeografiska studier visar att det först och 
främst är sociala skäl (t.ex. att ens nya sambo eller gamla barndomsvänner bor där) som lockar, 
och på andra plats kommer arbetstillfällen (Niedomysl 2008; 2010). För de som flyttar väljs 
därför först region och i andra hand om man ska bo på landet eller i stadsmiljö. De som då är 
mest positiva till att välja just landet är kvinnor, äldre och barnfamiljer (Niedomysl 2008). 
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Kvinnor som vuxit upp på landet lämnar visserligen ”kvar” männen på glesbygden (SCB 2010) 
då de i större grad dras till högre utbildning i städerna (Bjarnason och Thorlindsson 2006) men 
det är också de som senare med sina nya partner vill återvända (Niedomysl 2011b; Von 
Reichert 2001). Detta är del av ett större mönster där just livsfaser driver mycket av 
landsbygdens inflyttning (Niedomysl 2008); ”barnvakteffekter” i form av t.ex. närheten till 
svärföräldrar eller andra möjligheter att få hjälp med barnen för barnfamiljer (Bailey, Blake och 
Cooke 2004), och äldre som inte behöver jaga karriär inne i staden (vilket yngre i hög 
utsträckning vill/måste). Just barnfamiljer lyfts fram som en stor potentiell inflyttargrupp om de 
bara kunde vara säkra på att ”livspusslet” går ihop och barnen kan hitta andra barn att leka 
med.   

Däremot finner forskarna (Niedomysl och Amcoff 2011a; Niedomysl 2008, 2010) bara väldigt 
svaga mönster vad gäller socioekonomiskt definierade grupperingar; t.ex. egenföretagare och 
höginkomsttagare (utan högre utbildning får man då anta) bryr sig mindre om närheten till 
kultur än vad högutbildade gör, och egenföretagare och arbetslösa bryr sig mindre om 
arbetstillfällen dit de flyttar vilket antagligen har sina respektive helt naturliga förklaringar. 
Ingen verkar bry sig om de skatteskillnader som finns mellan kommuner vilket kanske många 
politiker tror. Däremot finns det enligt Nilsson (2003) generellt en överrepresentation av 
arbetarklass på landsbygden men inte bland de nya inflyttarna utan i så fall något mer bland 
återvändarna. 

Detta var alltså de strukturella mönster man hittills funnit i svensk forskning om vem som helst 
flyttar till landet, och de kan kort sammanfattas i kvinnor, äldre och barnfamiljer. Generellt kan 
dock sägas (av t.ex. von Reichert 2001) att det är platsens attraktivitet och dess estetik 
(Hallyday & Coombest 1995), inte människornas personliga egenskaper, som styr inflyttning 
starkast.	  

Strukturella trender som är negativa för en levande landsbygd 
Sedan FN’s rapport 2010 där man fastslog och förutspådde en närmast explosiv urbanisering, 
globalt, har dess siffror spritts och blivit en enhällig sanning som på många sätt utesluter alla 
andra möjliga och parallella diskurser. Enligt rapporten bor nu 50% av världens befolkning i 
städer, och 2050 kommer dessa att ha blivit 70% (av drygt 9 miljarder). Mer än hälften av 
dessa är dessutom vara ensamhushåll där Sverige ligger bland de högsta på listan både vad 
gäller urbanisering och ensamhushåll. EU:s statistikbyrå Eurostat (2012) fann att Sverige hade 
den största inflyttning till sina städer i hela Europa och förutspådde ingen avmattning. 

Om inte inflyttning sker avfolkas landsbygden 
Statistiska centralbyråns rapporter om flyttströmmar i Sverige otvetydigt pessimistiska ur ett 
svenskt landsbygdsperspektiv (SCB 2010; 2006), och även kulturgeografisk forskning om just 
svenska förhållanden är genomgående dyster läsning. Kulturgeograferna Amcoff och Westholm 
(2007) hävdar t.ex., baserat på stor demografisk data, att situationen med utflyttningen från 
landsbygden kommer att förvärras i Sverige under de kommande decennierna. Eftersom 
problemet enligt dem inte kan lösas genom naturlig befolkningsökning, då äldre människor 
(som är överrepresenterade på landsbygden) mer sannolikt dör än föder barn, kan problemet 
endast lösas genom att locka nya människor till landsbygden. Något som inte är helt lätt då 
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marknadskampanjer från policymakare enligt kulturgeografen Thomas Niedomysl (2004; 2007) 
inte har kunnat visa på någon större framgång. 

Niedomysl och Amcoff (2001) undersökte om det finns några dolda möjligheter för 
avbefolkningstrenden av landsbygden att vända. De jämförde grupper av människor som 
uttrycker önskan om att flytta till landsbygden med människor som faktiskt har flyttat, för att se 
om de kunde hitta några egenskaper i respektive grupp som pekade på en sådan potential. 
Egenskaperna visade sig dock vara oskiljbara och trots en generell indikation om viss potential 
för tillväxt av landsbygden, avslutar författarna med att konstatera att det är osannolikt att 
denna potential kommer att kunna realiseras. Istället menar de att makthavare bör fokusera på 
att lindra problemen med avfolkning istället för att lägga ner resurser på att försöka stoppa den. 

Dåligt med arbetsplatser för medelklassen 
Den viktigaste anledningen för tvåinkomsthushåll att inte flytta ut på landet trots att de vill, är 
att det inte finns arbetsmöjligheter för båda (Stockdale 2006; Green 1997) vilket Niedomysl 
och Amcoff (2011a) menar borde vara ett problem främst för högutbildade personer med 
specialkunskaper. Till denna spekulation vill jag dock lägga in en liten brasklapp då 
högutbildade i det globala kunskapssamhället snarare torde kunna vara mer flexibla 
geografiskt, med de digitala möjligheter som finns. Men samtidigt ser man att internationella 
storföretags huvudkontor i större grad lägger sig i storstäderna och att dessa kräver fysisk 
närvaro av medarbetare trots digitala lösningar.  

Tätare städer uppmuntras 
En klimatrelaterad aspekt som media och forskare ofta lyfter fram som främjande för städerna 
men desto sämre för landsbygden är att tätare städer är bra för miljön, eftersom det blir kortare 
avstånd (läs avgaser) för människor att förflytta sig. Därför uppmuntras människor att bosätta sig 
just i förtätande städer. Enligt SCB (2009) har dessutom mer än en tredjedel av Sveriges 
befolkning tillgång till ett fritidshus (ett andra boende) som ligger utanför tätort. Detta i sig kan 
mycket väl vara anledningen till att fler önskar bo på landet än de som faktiskt flyttar dit 
permanent. Man får upplevelsen av den romantiska idyllen uppfylld ändå.  

Kunskapstorka leder till ännu mer kunskapstorka 
Ett annat strukturellt problem är vad man skulle kunna kalla ”avgentrifiering”. Enligt Niedomysl 
och Amcoffs (2011a) forskningsresultat var människor med högre utbildning, till skillnad från 
egenföretagare, mindre intresserade av att leva på landsbygden och under de senaste sextio 
åren har landsbygden i Sverige avfolkats på den varande eller blivande medelklassen. De som 
har stannat kvar eller har flyttat tillbaka efter en sejour i staden har i majoritet tillhört 
arbetarklassen (Nilsson 2003). Detta är sannolikt en av de viktigaste anledningarna till varför 
den utbildade medelklassen saknar en känsla av sociokulturell tillhörighet på landsbygden.  

Glappet ökar 
Den svenska geografin innebär strukturella problem i sig. Niedomysl (2011) kunde i en stor 
enkätundersökning visa att motiven för svenskar som flyttar varierar med avstånd för flytten. 
Om det var långa avstånd berodde flytten på anställning och ekonomiska skäl, medan kortare 
avstånd hade med själve bostaden att göra. Detta var dock inte knutet till landsbygd eller stad 
utan hade med flyttning överhuvudtaget att göra. Man kan dock rent logiskt dra slutsatsen att 
om en landsbygdsutflyttning sätts igång i ett långt, glesbefolkat land som Sverige blir det snabbt 
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en dålig cirkel där glappet mellan landsbygd och stad växer både bokstavligt och symboliskt 
om människor inte finner andra lösningar. 

Strukturella trender som främjar en levande landsbygd 

Trots domedagsstatistik för landsbygden finns det också många mottrender som kan komma att 
vända på mynten. 

Återerövring 
Att en exploderande urbanisering skulle vara den enda realistiska berättelsen, som svenska 
opinionsbildare vill ha det till, visar inte hela sanningen (Boström 2012). 
”Counterurbanization” och ”exurban living” är kända begrepp i den internationella 
forskningen där anledningarna för val av landsbygden har sammanfattats i miljö, 
boendestandard, och livsstilsfaktorer (Niedomysl & Amcoff 2011; Halliday & Coombes 1995).  
Dessa mottrender till urbanisering förutsägs t.o.m öka i USA under de kommande hundra åren 
(Johnson 2008) och samtidigt som Sveriges urbana inflyttning till städer varit snabbast i EU 
under 2010 bor i Sverige enligt Eurostats (2012) typologi trots allt 22% på landsbygden, 56% i 
mellanregioner, och ”endast” 22% i urbana regioner.  Man skulle alltså med optimism kunna 
tolka mellanregionerna som ”transits” mellan extremerna snarare än direkta positioner mot 
landsbygden som mainstreamtolkningen är. Faktum är att i EU’s rapport såg man tillväxt i 
landsbygdens befolkning i 10 länder av 24, där den största skedde i Belgien (7,3%), Irland 
(6,1%) och Frankrike (5,1%). Om detta är ett långsiktigt trendbrott och om det kan smitta av sig 
på Sverige vet vi dock inte.  

Rem Koolhaas, den kända opinionsbildaren, forskaren och stadsbyggnadsarkitekten, går t.o.m. 
så långt som att nu tala om början till ”stadens död” (Svensson, 2012) och att hans framtida 
intresse endast ligger i att återupptäcka och återuppbygga den övergivna landsbygden. 

Baby-Boomers x 2 
Det av FN (2012) proklamerade, globala åldrandet har såklart negativa konsekvenser på många 
sätt. Men, som vi såg tidigare i den svenska kulturgeografiforskningen, då önskan om landet 
generellt också ökar med åldern kan åldrandet ha sina fördelar för landsbygden. Som äldre har 
man större begränsningar, man kan kanske inte leva lika dyrt, men man har också mer 
flexibilitet då man inte måste leva nära en arbetsplats. Äldre (51- till 64-åringar) flyttar med 
högre sannolikhet till landet än yngre och här är efterkrigs-babyboomarna (40-talisterna) ett 
stort möjligt segment nu när de inte längre är begränsade till en arbetsplats (Niedomysl & 
Amcoff 2011a). Med mer hälsosamma levnadsvanor kan de tillägna sig friluftslivet på landet i 
större grad än äldre från tidigare generationer har kunnat.  

I en intervju med Thomas Niedomysl (i April 2012) framkommer också att de senaste baby-
boomarna, de som föddes på 90-talet, är en annan stor grupp som man i 
forskningssammanhang talar om som möjliga landsbygdsimmigranter när de själva börjar få 
barn. De är uppväxta mitt i klimathotsdebatten och kommer sannolikt ha färgats mer av de 
”gröna” värderingar som vuxit sig till mainstream under de senaste åren. Om både 40- och 90-
talisterna lockas är det en relativt sett kunskapsmässigt sofistikerad del av medelklassen som 
flyttar ut på landet (Niedomysl & Amcoff 2011; Niedomysl 2010) och kan därmed hjälpa till att 
motverka landsbygdens avgentrifieringen och dess stigma. 
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Kapitalism generation 4 
Det är en filosofisk truism, om än sann, att vi i tider av kris omvärderar oss själva och världen 
omkring oss. I den finansstrukturella turbulens vi befunnit oss i och fortfarande befinner oss i, 
kan man nu se bland världsledande nationalekonomer, både kramare (Kaletsky 2010) och 
skeptiker (Stiglitz 2011) av det kapitalistiska systemet, att vi behöver en ny version av det 
kapitalistiska systemet, en kapitalism generation 4, där nya värderingar kommer att premieras i 
själva strukturen (som alla stora system; de premierar vissa sätt att tänka och handla på). Och 
det är just dessa nya värderingar—ökad klimatvänlighet, solidaritet,  från materialism till 
tjänsteefterfrågan, småskalighet—som antas tala för ett liv närmre landsbygden.  

Teknologi möjliggör för distansboende 
Ökade satsningar på innovativ transport-, kommunikation- och teknologiutveckling betyder att 
människor kan färdas snabbare, längre sträckor, för lägre kostnader (Niedomysl 2010) vilket 
ökar antalet möjliga platser att flytta till. Kunskapssamhället och digitaliseringen innebär att 
man i teorin kan arbeta hemifrån i mycket högre grad och därmed inte måste bo lika nära sin 
arbetsplats som man tidigare behövt. Men här har företag generellt sett fortfarande en ganska 
traditionell syn på fysisk närvaro. Sociala ansvars-policies för landsbygdens överlevnad i form 
av att låta anställda arbeta hemifrån är dessutom för långsökt och fjärran från de flesta företags 
ansvarsområden, om det inte finns incitament, t.ex. skattemässiga, som uppmuntrar en sådan 
policy. 

Digitalisering betyder såklart också att man kan hålla sig uppdaterad och m.h.a. e-handel köpa 
vad man behöver på nätet. Så länge leveranser genom bud- och postväsende hålls vid liv, 
oavsett var på landsbygden man befinner sig är detta en stor fördel för landsbygden eftersom 
utbudet på nätet har ökat radikalt bara de senaste par åren. 

Venus framfart 
Det pågår många debatter i konferens- och medievärlden om huruvida Journalisten Hanna 
Rosin’s artikel ”The End of Men” i the Atlantic 2010, är en strukturell trend eller överdrift. 
Rosin’s källor är det inget fel på (FN, Amerikanska Statistikbyrån etc) men faktan är möjligtvis 
något ensidigt selekterad för att bygga upp tesen om att maktfördelningen mellan män och 
kvinnor nu tippar över kraftigt till kvinnornas fördel i den postindustriella ekonomin; den 
manliga arbetsklassen blir arbetslös, medan den kvinnliga arbetsklassen kommer att dominera i 
13 av 15 av tillväxtarbetena de kommande 20 åren. Kvinnor klarar sig långt mycket bättre i 
skolan och tar hem de högsta betygen, tar över chefspositioner och doktorandplatser—i det 
postindustriella samhället där kunskap är det mest eftertraktade tros kvinnan helt enkelt återta 
den makt hon hade innan hon uppfann plogen och det patriarkala lantbrukssamhället 
skapades. Även om Rosin’s statistik är selektiv tyder majoriteten av FN’s rapporter på att 
kvinnors självbestämmande ökar, inte bara i senkapitalistiska länder, utan även i stora delar av 
det vi brukade kalla tredje världen. Eftersom kvinnor med högre sannolikhet vill flytta till landet 
än män (Niedomysl & Amcoff 2011a) skulle man då kunna tänka sig ökade möjligheter för 
kvinnor att realisera de drömmarna i framtiden. 

Nyfattigdom light 
I västvärlden talar man mer och mer om en ”nyyfattigdom” som följd av den finansiella krisen 
(Ulver-Sneistrup & Ostberg 2011). I praktiken innebär det i enkla termer att stora delar av 
medelklassen kommer att få det något sämre rent ekonomiskt i framtiden, inte bli utfattiga men 
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få minskat överflöd. ”Fattigdom” är alltså ett högst relativt begrepp i det här fallet då det endast 
upplevs som fattigdom i jämförelse med hur man hade det innan. Detta kan paradoxalt nog 
gynna en levande landsbygd. Med ökade eller fortsatt höga bostadspriser i storstäderna blir det 
svårt för denna grupp att behålla sin höga standard och bo kvar i staden, en standard som man 
trots allt har vant sig vid. Då kan, om den samtidigt får tillbaks sin forna ”glans” (se kulturella 
trender nedan), landsbygden blir aktuell för att möta efterfrågan på överkomliga bostäder med 
hög standard.   

Den blomstrande gröna (besöks)näringen 
De gröna näringarna i Sverige har enligt LRF långt mycket mer potential, i form av 
produktionsvärde och sysselsättningseffekter, för samhällsekonomin än vad de utnyttjas för 
(Jonsson 2012). En efterfrågeökning från svenskt jordbruk på 1 miljon kronor beräknas t.ex. ge 
två nya jobb, vilket är 23% mer än i andra sektorer. Men det kräver enlig LRF att mer än 50% 
av det vi konsumerar kommer från inhemsk produktion, som vi gör idag, och att vi ökar uttaget 
av förnybar energi till de 70% som anses vara möjligt till 2020.  

Förutom svenskt jordbruk och förnybar energi är av de mest lovande strukturella trenderna för 
Sveriges landsbygd kan vara besöksnäringens satsningar på mat och landsbygd. 
Enkätundersökning hos 74% av Sveriges kommuner visar att turism och inflyttning har ett 
positivt förhållande (SHR/Visita 2012). Sverige är visserligen kallt största delen av året, vilket 
har visat sig ha stora effekter på turism (Niedomysl 2005). Men snabbt ökande intresse för 
upplevelsekonsumtion i form av enmansidrotter (tex maraton, skidor, cykling etc.) och framför 
allt mat på landsbygden (gourmetrestauranger, ekologiska och självproducerande 
lantbruksrestauranger etc.) ökar attraktionskraften till landsbygden. Svensk Turism AB’s Vision 
2020 går ut på att dubbla besöksnäringen från 250 till 500 mdr kr i omsättning, från 160 0000 
anställda till 260 000, öka antalet exportmogna destinationer från 15 till 35 och att bidra till en 
levande landsbygd. Mellan 2000-2008 ökade hotell- och restaurangbranschens sysselsättning 
med 24 % (övriga besöksnäringskategorier ökade ”endast” 7%). Det är just i Hotell- och 
Restaurangbranschen som antalet anställda ökar i alla regioner, inom andra branscher minskar 
det ju mindre regionen är. Matturismen förutses alltså skapa en betydande andel arbetstillfällen 
på landsbygden i framtiden. 

Om man dessutom tror på von Thunens (JBV 2009) och Richard Florida’s (2006) ”jobs follow 
people”-teorier, om att det i det postindustriella samhället är människorna, konsumenterna, 
som följs av servicenäringen så bör det autentiska, agrituristiska konsumtionsintresset därmed 
driva på fler ”jobs” och mer ”people“ att flytta till landsbygden.  

Kulturella trender och bilder av den svenska 
landsbygden 
Som redogjort för tidigare är det endast en framtida inflyttning (och då främst av medelklassen) 
som kan lösa problemet med att landsbygden avfolkas. Människor i Sverige skulle behöva 
känna en så stark önskan, en så stark lockelse, av att bo och leva på landsbygden, att de 
faktiskt tar steget och flyttar. Nedan tar jag upp kulturella trender (för och mot), och de 
dominerande bilder, berättelser, och ”myter” som florerar i medelklassens samtidskultur i 
media, popkultur, i mina intervjuer och rundfrågningar, som påverkar landsbygdens status. 
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Fonden för de kulturella trenderna är den s.k. postmoderna människan, människan av idag och 
flera decennier framöver, som vuxit upp i ett färdigindustrialiserat samhälle där man premierar 
kunskap snarare än muskler och som består av mer lösa, fragmenterade statusstrukturer än det 
strikta skrå- och klassamhälle som tidigare generationer växte upp i. 

Statussänkande trender och bilder av landsbygden 

Låt oss börja med att titta på de bilder och tillhörande trender som talar emot en statushöjning 
av landsbygden.  

Det Kontaminerande 
Det som talar emot landsbygden i denna nutida kultur har mycket att göra med dessa 
statusstrukturer, eller annorlunda uttryckt, den sociala identitet människor i medelklassen av i 
dag eftertraktar. Det starka strukturella trycket för urbanisering de senaste seklen har inneburit 
en avfolkning av de ”lyckade” som både vill och måste ta sig till staden för att fullfölja den 
karriärsbana och den livsstil som premieras i kunskapssamhället. På den andra sidan myntet 
har vi den negativt exotiserade bilden av ”den Andre” som konstruerats inte minst i svenska 
mediadiskurs (Eriksson 2008) där de på den svenska landsbygden mer och mer har 
stigmatiserats som ”loosers” och mindre intelligenta än de som visat sig platsa i staden 
(Eriksson 2010). De som har ”blivit kvar ”har av den urbana kulturen med andra ord kommit att 
bli betraktade som en misslyckad underklass. 

Stigmatiseringen av glesbygdens urinvånare som ”blivit kvar” manifesteras väl i white trash-
diskursen som framställer denna socialt konstruerade underklass i form av ohälsa, brist på 
uppförande, okunskap, psykisk sjukdom, brottslighet, missbruk, självdestruktivitet, likgiltighet, 
fulhet, och fattigdom (Eriksson 2010, 2008; Lawler 2005). Den ängsliga medelklassrädslan för 
kontaminering—att ”smittas”—av underklassen blir mycket tydlig genom det äckel som ofta 
uttrycks i intervjuer med den urbaniserade medelklassen (Ulver-Sneistrup 2008). Då 
medelklassens sociala identitet i ökad grad blivit hotad i väst, p.g.a. finanskriser och globala 
maktförskjutningar (Ulver-Sneistrup & Ostberg 2011) får rädslan att ”falla ner” i 
statushierarkierna sitt uttryck i att man skyr närheten till denna white trash-kultur.  

Det finns också en mytbildning om människor som återvänder till sin ursprungsort på 
landsbygden; att de skulle ha misslyckats i storstaden, och därför också är ”loosers” just för att 
de försökte men visade sig inte ”platsa” (att platsa i storstaden är nämligen ett garantibevis på 
att du är en framgångsrik människa i nukulturen). Myten bekräftades—eller fick virke?—för mer 
än 100 år sedan (Andersson 1897, i Niedomysl & Amcoff 2011b) där man fann två sorters 
återvändare; folk som verkligen lyckats eller folk som verkligen misslyckats. Mer aktuella 
resultat (Hunt 2004) visar emellertid att verkligheten är något mer nyanserad; människor som 
flyttar tillbaks har ofta upplevt både med- och motgångar som de flesta människor. 

Det Glanslösa 
I den mest inflytelserika forskningen om status och social identitet (Bourdieu 1984; Goffman 
1958) lyfts det sällsynta fram som en viktig ingrediens för att något skall kunna få status. Det 
räcker inte att det är sällsynt men det krävs att det är svåruppnåeligt för att det skall alstra hög 
status för den som lyckas uppnå det. Här menar Eriksson (2008; 2010) att den svenska 
landsbygden tyvärr saknar den ”air” av exklusivitet som landsbygden har i mer tätbefolkade 
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länder där landsbygd är proportionellt mindre. Landsbygden i Sverige är helt enkelt inte 
sällsynt nog, något som annars är en klassisk garant för statushöjning. 

Det hjälper inte heller att det finns en väldigt stark antiestetik som präglar människors 
berättelser om glesbygden. En sorts glesbygd noir (Svensson 2012). Man talar om övergivna 
husskal av låg kvalitet, skrotbilar, spökbyar, lämnade skyltfönster med solblekt interiör, trasig 
asfalt och tragiska figurer som stryker längs de ogräsuppspruckna trottoarerna. Forskare har 
generellt haft svårt att finna vilka ”typer” som helst flyttar till landsbygden idag; det är som 
nämndes tidigare ”platsen”, inte personlighetstypen, som gör att man vill flytta dit (von Reichert 
2001). De brittiska kulturgeograferna Halliday & Coombest (1995) tittade på motiven bakom 
”counterurbanisation” och drog slutsatsen att den estetiska miljön var tillsammans med 
livsstilsförändring det viktigaste motivet för att flytta ut på landet. En plats må vara övergiven, 
men den får inte se övergiven ut. Estetiken måste upprätthållas. 

Det Farliga 
Om det fram till 1990-talet fanns en polariserad bild vad gäller trygghet mellan stad och 
landsbygd där stadsmiljön var den brottsdrabbade, farliga och landsbygden var den idylliska 
och trygga, så har vi under de senaste tjugo åren sett glesbygd noir-bilden ytterligare 
cementeras i Hollywood-imitativa representationer, á la filmen Jägarna, av landsbygden som 
”gömställen” för ljusskygga och latent våldsamma brottslingar (Eriksson 2010). Tillsammans 
med medierapportering om inbrottsvågor och någon sorts allmän brottsanarki på glesbygden 
görs denna white trash-representation levande i popkulturen med arketyper av enslingar, 
seriemördare, rasister, MC-gäng, fattiga och mentalt sjuka (Eriksson 2008, 2010). I olika 
preferensstudier rankas brottsfria miljöer väldigt högt som viktigt när man ska flytta någonstans 
(Fransson, Rosenqvist och Turner 2002) och medias skrämselbilder kan ha bidragit till att 
landsbygden delvis har fått ta över den aura av fara som staden tidigare var ensam om. Här 
tycks alltså polariseringen ha dekonstruerats men åt fel håll, sett ur ett landsbygdsperspektiv. 

Det Isolerade 
Under efterkrigstiden (50-tal) innebar flytten till staden delvis en rädsla för isolation i den stora 
anonyma staden. Idag är det tvärtom. Idag bor den kritiska massan i städerna och livet på 
landet kan upplevas som utanförskap snarare än frihet. De flesta är inte ute efter att leva som 
eremiter utan söker sig till en nytolkad gemytlighet á la Tönnies ”gemeinshaft” (i Ulver-
Sneistrup 2012) där man visserligen kan få lugn och ro men ändå få tillgång till gemenskap när 
man behöver. 

Urbaniseringen har lett till enklavliknande samhällen inne i städerna där likasinnade bosätter 
sig och umgås (Florida 2006). Umgängesmönstret ser såklart inte likadana ut som de gjorde i 
de förmoderna bysamhällena men då de flesta andra från den utbildade medelklassen också 
bor i staden är det där de finner sina vänner. D.v.s. den gemenskap som präglade 
bysamhällena förr återfinns nu i städerna även om den ser annorlunda ut. Vad många nämner i 
mina rundfrågningar är just rädslan för ensamheten och utanförskapet, ofta i form av 
associationen ”isolation” där landsbygden innefattar en medvetenhet om att man tar ett radikalt 
steg ut i ett möjligt utanförskap där ens ”egentliga” liv fortsätter i staden medan man själv inte 
kan delta och sakta men säkert glöms bort av stadsvännerna. Om det i urbaniseringens linda 
säkerligen fanns en ängslan att flytta ifrån släkt och vänner i landsbyn så fanns där dock ändå 
en förhoppning om nya vänner och arbetskamrater man skulle kunna få i den nya storstaden. 
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Men idag, att flytta åt andra hållet, innebär för många inga förhoppningar om återföreningar 
eller ett stort utbud av nya likasinnade vänner; de bor ju redan i staden. Så länge en kritisk 
massa av likasinnade inte finns inom någorlunda räckhåll framstår en annars attraktiv 
avskildhet snarare som avskräckande isolation för många. 

Om man skall göra en för landsbygden positiv tolkning av ovan trender, kan man säga att 
medelklassens negativa bilder (men det finns positiva också) av landsbygden knappast kan bli 
sämre än vad de är. De är idag ”redan” så dystopiska de kan bli vilket talar för att faktiska 
försämringar varken skulle göra från eller till. Det är då, enligt alla regler om dramaturgi, en 
bild mogen att transformeras, att nyskapas. 

Statushöjande trender och bilder av landsbygden 
Den s.k. postmoderna konsumenten (Campbell 2005; Holt 2002) är det stora 
konsumentkulturella hoppet för landsbygden ur ett statusperspektiv.  Idag är epitetet av den 
postmoderna konsumenten kapitaliserad på och mytologiserad av marknaden i form av den så 
kallade hipstern (Arsel & Thompson 2011), Hipstern kan ses som en kraftig förfining av Richard 
Floridas (2004) kreativa klass men ännu mer av David Brooks (2001) närmast legendariska 
bobos (bourgeoises bohèmes). Om jag för enkelhets skull får använda hipstern som ”just nu”-
metafor för den postmoderna konsumenten kan vi tala om de kulturella trenderna i nuet och 
åren framöver i mindre komplicerade termer.  Rent teoretiskt (Arsel & Thompson 2011) 
förkroppsligar hipstern nämligen ett tvärsnitt av värderingar, diskurser och ideologier som har 
förändrats historiskt de senaste trettio åren men som införlivar de viktigaste megatrenderna i 
den postmoderna konsumentkulturen.  

Massrörelsen efter Autenticitet 
Störst av alla kulturella megatrender är sökandet, t.o.m. desperationen efter, autenticitet 
(”äkthet”). Förutsett redan av Rousseau, Marx och Adorno söker sig den industrialiserade 
människan till slut tillbaks till sina rötter. Autenticitet är med andra ord en oerhört tacksam 
megatrend för landsbygden. Sökandet efter autenticitet styr i stort sett alla andra megatrender 
som vi ser i hipsterkulturen: antikommersialism, medskapande, hantverkande, bildning, 
ekologism, solidaritet, naturnärhet, långsamhet, rurbalism, kosmopolitanism, autonomi, neo-
kollektivism, fragmentism, hybrider, eklekticism, cyborgism (teknologi och människa i 
harmoni), och kollaborativa system. Alla dessa teman ser man återkommande i svensk 
trendlevande medelklass, och några är mer främjande för en levande landsbygd än andra. Jag 
fortsätter ta upp några av dem här. Och som sagt, autenticitet står som garant för dem alla. 

Det nya Gröna Guldet 
Som jag skrev tidigare anses de gröna näringarna vara en stark framtidsbransch om politiker gör 
det lättare för små och mellanstora företagare att utnyttja den outnyttjade potential som finns 
på svenska landsbygden (Jonsson 2012) och om de i sina berättelser om framtiden 
uppmärksammar landsbygden som en plats attraktiv för ”kreativa och företagsamma 
människor” (Jewert 2012). Med andra ord kan det symboliska, precis som det ekonomiska, 
värdet lyftas.  

Ofta när man talar om rurbalism menar man när hipsterna i städerna utifrån en ideologisk 
orientering som innefattar ekologi, solidaritet, hantverkeri, etik, och autenticitet blir 
stadsbönder, odlar potatis och bin på taket och har spädgrisar på bakgården. Men det rurbana 
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är lika mycket en trend som kan gå åt andra hållet; de som flyttar ut på landsbygden från 
staden har med sig en urban livsstil, en kosmopolitisk orientering som landsbygden antagligen 
aldrig tidigare har sett maken till.  

I USA som driver många globala trender, ser man t.ex. som tidigare nämnts en ruralisering 
samtidigt som man ser en urbanisering (Johnsson 2008). I amerikansk konsumentkulturell 
forskning har man nyligen börjat intressera sig mer och mer för konsumenters stigande önskan 
om att bli ”medproducenter” i allmänhet och på landsbygden inom t.ex. CSA (Community 
Supported Agriculture)-jordbruk i synnerhet. Ett CSA är ett jordbruk där utomstående kan köpa 
andelar som de antingen bara får skörden av eller som de hjälper till att arbeta på. Antalet CSA-
gårdar i USA steg kraftig i kölvattnet efter alla klimathotsvarningar i mitten av 2000-talet, från 
500 stycken 2002 till 13 000 2007 och det fortsätter att stiga enligt Amerikanska 
jordbruksverket (USDA 2007). En annan rörelse, som är global är WWOOF (Worldwide 
Opportunities on Organic Farms). Det är en organisation som förmedlar utbyte av voluntärer 
från hela världen där man hjälper varandra att starta och driva mer eller mindre 
självhushållande lantbruk.  I Sverige finns nästan 1500 aktiva WWOOFare och drygt 150 
WWOOF-gårdar (WWOOF 2012). Press och Arnould (2011) och Thompson och Coskuner-
Balli (2007) menar att ett ökat kulturellt fokus på antikonsumism, autenticitet, medproduktion, 
och inte minst etisk konsumtion bland den, fram till nu, urbaniserade medelklassen är det som 
har drivit på dessa flytta-till-landet-trenderna så kraftigt. De säger också att om urbaniseringen 
drevs på i Amerikansk kultur av etoset ”the new frontier” drivs den nya ruraliseringen av det 
romantiska etoset (Campbell 1987) samt av ideologier som kan spåras tillbaks till den pastorala 
kulturen när landet skulle byggas upp. Om en kultur, rent historiskt, bör ha präglats av en 
genuin dyrkan av naturen för att ruralisering skall bli mer attraktivt, då finns det mycket stöd för 
att Sverige skall kunna få en levande landsbygd igen: ”Gammal kärlek rostar aldrig”. Eller? 

Den Estetiska Gentrifieringskulturen 
Gentrifiering innebär att en tidigare socialt belastad stadsdel först får en inflyttning av fattiga 
kulturproducenter och konstnärer för att sedan successivt dra fler och fler med ekonomiskt 
kapital till sig (Florida 2006). Kända exempel är Williamsburg i Brooklyn, Kreutzberg i Berlin, 
SoFo i Stockholm och Möllan i Malmö. Statusmässigt börjar det med att t.ex. konstnärer, 
förutom att inte ha råd med annat, vill vara nära det autentiska som något cyniskt tillspetsat ofta 
likställs med multikulturalism och fattigdom; myten är att många flyktinggrupper står längre 
ifrån kapitalismen och det kommersiella i och med att de kommer från en kultur som 
fortfarande befinner sig i det ”förmoderna”. För den drivande kultureliten, och sedan fler följare 
i medelklassen, går det sedan ut på att vara tidigt ute med det som massan ännu inte upptäckt. 
D.v.s. det ger både investerings- och prestigemässiga fördelar. 

Idag kan man se att gentrifiering har blivit till en kultur i sig, där människor medvetet söker sig 
till icke-ännu-gentrifierade områden i städerna  (ibid.; Ulver-Sneistrup 2008). Men denna kultur 
kan även appliceras på landsbygden vilket allsköna inredningsmagasin mer och mer vittnar 
om. När möjligheterna i städerna blir färre för dessa ”fyndanden” öppnar sig nu landsbygden 
som en möjlig arena för framtida gentrifieringskultur att slå rot. Det viktiga i gentrifieringen är 
dock att det estetiska finns som grund; t.ex. gamla, vackra stationsbyggnader om än övergivna. 
Väldigt få, om någon, tror t.ex. att de stigmatiserade miljonprogrammen utanför städerna 
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kommer att gentrifieras då de flesta tycker att de är estetiskt frånstötande; det estetiska måste 
finnas som grund för att det förändringsbara skall locka. 

Den Nya Kollektivismen 
I ett anonymiserat konsumtionssamhälle där gamla by- och släktbandsstrukturer luckrats upp 
önskar människan söka sig till nya socialiteter med likasinnade baserade på livsstil och 
värderingar (Pakulsky & Waters 1996). Neokollektiven där den ”lyckade” medelklassen 
gemensamt flyttar ut på landet kan inte tolkas som en vänsterrörelse vilket dess föregångare på 
70-talet var, utan mer en liberal rörelse. Det handlar om att skapa nya gemenskaper, men 
främst om att kunna leva på landsbygden med alla sina fördelar utan att bli isolerad. Vissa 
studier som tittar på tillbakavändare har visat att sociala faktorer är viktigare än ekonomiska 
(t.ex. Niedomysl & Amcoff 2011b) vilket underbygger vikten av att det finns någon sorts social 
förankring dit vi flyttar, även om den inte är kopplad till barndomsvänner eller släkt. De nya 
kollektiven (t.ex. Anter 2011) tillgodoser inflyttarna med just denna förankring utan att man 
kände någon på landet tidigare. Det handlar inte om gemensamt hushåll utan snarare om t.ex. 
att likasinnade flyttar ihop i flerbostadshus där man t.ex. satsar på gemensamma 
barnpassningslösningar, solenergi och liknande. Allt för att göra det praktiskt möjligt att höja 
livskvaliteten. 

Även om detta sorts boende fortfarande är ovanligt vore det en av de innovativa lösningar man 
skulle kunna erbjuda barnfamiljer och andra som vill flytta ut på landsbygden utan att bli 
isolerade.  

Den nya Romantiken kring Frivillig Enkelhet och Hemmet 
Globalt sprider sig den kulturella medelklasstrenden ”downshifiting”, ”voluntary simplicity” 
eller som vi kallar det på svenska ”frivillig enkelhet”. Denna syns bland annat genom det fokus 
som ges i den mediala popkulturen till drömmar om ett lugnt liv på landsbygden. I svensk 
television har program som ”Drömmen om landet” (SVT), ”100% Bonde” (SVT), ”Livet på 
Landet” (TV8), ”Bonde söker fru” (TV4), ”drömmen om Toscana” (TV4) och ”Det nya livet på 
landet” (TV9) lockat många tittare (Persson 2012). Precis som med annan livsstilsorienterad 
mediafokus, t.ex. mat och heminredning, skapas därmed kulturella avtryck i form av drömmar 
men också i form av att drömmen kommer närmre ens verkliga liv och får en möjlighet att bli 
verklighet.  

Det pågår också en väldigt tydlig vurm i media, popkultur och bloggosfären som kan 
sammanfattas som en domesticeringstrend. I bloggar som Underbara Clara råder 
hemmafruestetik och hemmafrupraktiker i form av pajbakning, barnpassning, pyssel och 
matlagning från grunden. Det autentiska, etiska, naturliga och hemmagjorda är det enda rätta. 
Författaren och feministen Susan Faludi (2007) menar att hemmafruvurmen, och den ökade 
önskan bland unga kvinnor att ”åter” bli domesticerade, följer ett historiskt mönster där 
världskriser—t.ex. världskrigen, den stora depressionen, 9/11 och den nuvarande finansiella 
krisen—alltid följs av en ”backlash” där kvinnor återigen förpassas till hemmen för att det 
påminner människor om tider av lugn, konservativ stabilitet. Men inget ont utan något gott; i 
denna nuvarande ”backlash” kan man dra den positiva slutsatsen att landsbyromantiken bland 
dessa väldigt populära, kvinnliga hemmafrubloggare är mycket stark. Det är just närheten till 
naturen som gör deras nedskiftning med fokus på broderande, långkok och omvårdnad möjlig. 
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Den Landsbyvurmande Foodiekulturen 
Det autentiska hushållandet går också hand i hand med den starka trenden av global 
foodiekultur—en globalt växande livsstil vars kärna ligger i det passionerade intresset för mat, 
ätande och avancerad matlagning (Cairns, Hohnston & Baumann 2010; Johnston & Baumann 
2010). Foodiekulturen har i ökad grad gått från att representeras av väldigt urbana institutioner 
(Michelinkrogar i städerna) med väldigt gröna influenser (t.ex. Noma och Matthias Dahlgren), 
till att de facto vara så mycket på landsbygden att det blir en utmaning att ta sig dit (Fäviken 
Magasin). Ingenting premieras i foodiekulturen så mycket som äkta kontakt med jorden, med 
hela djuret, med vädret och med råvarans ursprung (ibid.). Och det är endast landsbygden som 
kan tillhandahålla denna ultimata, orörda autenticitet. I min pågående forskning där mer än 
fyrtio foodies har intervjuats och observerats finns det nästan ingen som inte talar om landet 
som det ultimata stället att kunna framställa den bästa maten på, och som ett ställe som man 
hade kunnat tänka sig leva på. 

Den Skapande Människan 
Det man i forskningen brukar kalla ”craft consumer” (Campbell 2001) förkroppsligas inte bara 
av normen att man skall tillverka allt själv från grunden, som foodien och hemmafrun, utan 
även att man skapar kultur och kunskap. Kulturproducenter och bildning står högt i statuskurs i 
nutidskulturen (Söderquist 2009; Holt 2002) och många av de som agerar förebilder i form av 
att de ”vågar” är just kulturella producenter som popsångerskor, skådespelare, forskare och 
författare. 

Sammanfattningsvis skulle man för de psykologiintresserade kunna sammanfatta de positiva 
trenderna i Maslows utvecklingsstege där världens medelklass nu har nått en så hög materiell 
standard att självutveckling blir nästa steg för massorna; en självutveckling som för många 
människor handlar just om att vara närmre naturen (Niedomysl 2010) och att avmaterialisera 
sin vardag (Campbell 2005). 

Insikter om status och svensk landsbygd 
I det forskningsmaterial jag har tagit del av vad gäller kvantitativt fastställda anledningar till 
varför människor vill, eller inte vill, flytta till svenska landsbygden framträder inga avgörande 
socioekonomiska grupperingar som man hade kunnat förvänta sig (Niedomysl & Amcoff  
2011a; Niedomysl 2008; 2010). Inte heller i kvalitativ forskning finner jag några övertygande 
särskiljningar mellan socioekonomiska grupperingar i samhället, men i detta fall för att sådana 
undersökningar tycks vara näst intill obefintliga. Vad jag har kunnat luta mig på där är icke-
vetenskapliga rundfrågningar, observationer och medieanalyser, samt sociokulturella studier av 
nutidsmänniskan där landsbygden inte står i fokus men är en aspekt i livsstilsval bland många 
andra. 

Min syntes är att vi befinner oss i en omställning, där den till mångt och mycket 
livsstilsheterogena men samtidigt (i egenskap av sitt strävande) homogena medelklassen, nu är 
främst urban men är föränderlig och öppen för de nya globala värderingsförändringarna som 
blir mer och mer systemintegrerade. Eftersom det är denna övre halva av medelklassen som 
driver de stora trenderna (von Hippel 2005; Bourdieu 1984; Simmel 1957) vad är då status—
fågel, fisk och mittemellan—för denna medelklass?  
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Smaken är inte som baken 

Den framstående konsumentkulturforskaren Douglas Holt har i många olika studier (1995; 
1997; 1998; 2002; Üstüner och Holt 2011) kunnat visa att man måste titta på dess (1) kulturella 
kapital (Bourdieu 1984) och (2) vilka symboliska (statusrelaterade) gränsdragningar som görs. 
Det inlärda (d.v.s. inte biologiska) kulturella kapitalet innefattar t.ex. formell och informell 
utbildning, sättet på vilket man kan analysera och omsätta världen man lever i med ord och 
tankar, den sofistikation med vilken man kan tillgodose sig olika upplevelser, ens premierande 
av vissa saker över andra, och inte minst ens ”smak” (Holt 1998). Och mycket enkelt uttryckt; 
ju högre kulturellt kapital du har, vilket du kan visa genom t.ex. din smak, desto högre status 
får du i samhället. Om detta höga kulturella kapital dessutom är kombinerat med högt 
ekonomiskt kapital och mäktiga sociala nätverk är din status, objektivt sett, så hög den kan bli.  

Det är främst det (förkroppsligade) kulturella kapitalet vi människor bedömer när vi gör våra 
statusutvärderingar av varandra och i sina studier har Holt (1998) funnit att följande motsatspar, 
bestående av vad de med lägre respektive högre kapital värderar högst, ligger bakom de flesta 
val medelklassmänniskor gör när de konsumerar och följer sociala trender (allt från var de vill 
bo till vilka filmer de vill se) (se tabell 1): 

Lägre	  Kulturellt	  Kapital=	  Låg	  Status	   Högre	  Kulturellt	  Kapital=	  Hög	  Status	  

Materialism	   Idealism	  

Pragmatism	   Sinnlig	  estetik	  

”Utifrån-‐sig-‐själv”-‐bedömning	   Teoretiskdeduktiv	  bedömning	  

Lokal	  orientering	   Kosmopolitisk	  orientering	  

Lokal	  tillhörighet	  genom	  likhet	   Neokollektiv	  individualitet	  genom	  autenticitet	  
och	  connoisseurskap	  

Nöje	  för	  nöjes	  skull	   Nöje	  som	  självförverkligande	  

 

Tabell 1: Livsstilsorienteringar i samband med ens kulturella kapital (Holt 1998; Bourdieu 1984) 

Symboliska gränsdragningar för livsstilar på landsbygden 

Men hur kan dessa motsatspar användas i vårt försök att förstå landsbygdens innebörder för 
den föränderliga medelklassen?  De återfinns bland annat tydligt i Holt’s (1997) studier av 
konsumenter av Amerikanska bysamhällen där två symboliska gränsdragningar tillsammans 
markerade fyra socialklassgrupperade livsstilar (se figur 1, pilarna står för sinsemellan gjorda, 
relationella jämförelser). Här var det genom de relationella skillnaderna mellan varandras 
lokala/globala orienteringar och ens ”plats” i sin klass rent socioekonomiskt som människor 
gjorde upp statushierarkierna gentemot varandra. Dessa fyra livsstilar sammanföll också med 
olika nivåer av kulturellt kapital enligt tabell 1 som vi såg tidigare. Låt oss kortfattat beskriva 
dessa olika livsstilar:  

I den högre medelklasslivsstil som vi kan kalla kosmopolitisk har man blicken utåt och tar 
försiktigt avstånd från de övriga livsstilar som man med viss nedlåtenhet ser som typiska för den 
”inskränkta” landsbygden. Deras referenser är urbana och globala—genom sina professionella 
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och privata resor runt världen samt genom sina internationella kontakter och engagemang—
och mycket av energin går åt till att upprätthålla dessa kontakter. Samtidigt har man valt 
landsbygden p.g.a. sina fördelar; skönhet, lugn och ro, avskildhet och en ”grön” livsstil som går 
i hand i hand med matlagning och hälsa. Invånare med denna livsstil bidrar ofrånkomligen till 
att skänka viss ”glans”, legitimitet och status till ett landsbysamhälle trots sin något distanserade 
sinnesnärvaro. 

Detta skiljer sig från den relativt sett något lägre medelklasslivstilen neotraditionell, där man ser 
landsbygden som det bästa för t.ex. ens småbarn att växa upp i, långt från stadens sociala 
problem, avgaser och stress. Man ser sig, relativt den kosmopolitiska livsstilen, som mindre 
distanserad och mer engagerad i samhällets aktiviteter, men relativt orienteringarna som 
kommer med lägre kulturellt kapital (bystatus och lantlivstraditon) sätter man ingen prestige i 
dessa aktiviteter utan engagerar sig mer av pragmatiska skäl.  

 

Figur 1: Livsstilsorienteringar baserade på symboliska statusdimensioner bland människor på 
landsbygden (Holt 1997). 

Med en direkt bakgrund i arbetar- eller lantbrukarklass sätter den något uppkomna lägre 
medelklassen med en bystatus-orientering mycket hög prestige och moral i bysamhällets olika 
aktiviteter och engagemang. Framförallt, om det är en lite större ort ligger ofta prestigen i 
tätortens huvudnäring; t.ex. Ikea för Älmhultsborna. Man har något högre utbildning än de med 
lantlivstraditionell livsstil och gör en stor poäng av att särskilja sig från denna i form av att man 
visar stort engagemang och stor uppskattning för förändringar som kommit av de investeringar 
som initierats av aktörer ”utifrån”.  Ens engagemang fungerar på många viktiga sätt som en 
social motor kring huvudnäringen och gemenskapen i samhället vilket engagerar de andra 
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livsstilstyperna mer (neotraditionalisterna) eller mindre (kosmopoliterna och 
lantlivstraditionalisterna).  

Den lantlivstraditionella livsstilen innebär, på samma sätt som kosmopolitanismen gör, en viss 
distansering och ett avståndstagande till byns huvudaktiviteter, men rotar sig snarare i en 
”bitter” upplevelse av underlägsenhet än i en nedlåtande och arrogant känsla av överlägsenhet. 
Då man har funnits i samhället i generationer, innehar de lägsta service-tjänsterna, eller inga 
tjänster alls, håller man sig i mångt och mycket för sig själv, med sina familjer och aktiviteter 
som är knutna till ens långa historia på platsen. 

Arketyper och kulturellt kapital på landsbygden 
Även om min bedömning är att Holt’s (1997) dimensioner för livsstilsorienteringar på 
landsbygden i princip fortfarande gäller, har mycket hänt sedan 1997—framför allt 
massmedvetenheten om klimathotet vilken påverkar synen på hur vi väljer att bo—som har lett 
till att innebörder har förändrats och nya har tillkommit i denna relationella, symboliska 
kategorisering av livsstilar på landsbygden. I media och populärkultur har trender och livsstilar 
förkroppsligats av arketyper, som står för tvärsnitten av de olika innebörderna, och har därmed 
reproducerat nya och gamla bilder om vartannat. Jag har nedan modifierat Holt’s (1997) 
modell till att visa tjusning respektive avståndstagande mellan olika arketyper som framställs i 
stadsmänniskans bilder av landsbygdsinvånare (se figur 2). Modifiering har gjorts med 
insikterna från den knapphändiga forskningen om den skandinaviska stadsmänniskans bild av 
landsbygden (Ericsson 2008; 2010; Vepsäläinen och Pitkänen 2010), samt från min egen 
tidigare och pågående forskning, observationer och rundfrågningar.  

 

Figur 2: Arketyper på landsbygden ur ett statusidentitetsperspektiv. Med vad bidrar de till bilden om 
landsbygden och vem vill (inte) identifiera sig med vem? 
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I figuren visar pilarnas riktning och färg vem som ”tjusas” av vem (grön pil som börjar hos den 
som tjusas) och vem som vill markera avstånd från vem (röd pil som börjar hos den som vill 
markera avståndet). Dimensionerna är grad av kulturellt (KK) respektive ekonomiskt (EK) 
kapital. Människor med högt kulturellt kapital (HKK) men lågt ekonomiskt kapital (LEK) drar sig 
typiskt till människor med HKK och HEK, ofta representerat av ”old money”, men inte till LKK 
då det är ”den goda smaken” som tjusar, och ”god smak” garanteras av kulturellt och inte 
ekonomiskt kapital. Likadant kan människor med HKK och HEK ”kompletteras” av det kanske 
ännu högre kulturella kapitalet som ofta tillges kulturarbetare som inte tjänar så mycket pengar. 
Tillsammans höjer de varandras status och i egenskap av invånare skapar de glans och 
exklusivitet till landsbygden och kan locka fler med högt kulturellt kapital. Bland arketyper 
med lägre kulturellt kapital är ekonomiskt kapital mer tjusande och kulturellt kapital snarare 
skrämmande. Även om de med LKK och HEK, t.ex. småföretagare inom industri, kan tjusas av 
de högutbildade, kosmopolitiska storföretagarna är det inte det kulturella kapitalet man ser upp 
till (det är snarare något man skräms av) utan just att dessa tros ha stora förmögenheter. Precis 
som HKK/LEK och HKK/HEK tar man dock också avstånd från LKK/LEK men främst av 
anledningen att de saknar pengar, och inte att de saknar ”god smak”. Viktigast i diagrammet är 
att de med HKK dras till varandra och att HKK och LKK ömsesidigt ratar varandra. 

 Även om detta är preliminära kategoriseringar tror jag att de ger en ganska rättvis bild av hur 
den urbana medelklassen föreställer sig landsbygdens sammansättning. De väldigt 
privilegierade skapar tidlös glans, de kulturellt resursstarka ger mer coolt ”kredd”, 
entreprenörerna ger struktur, liv och tyngd, och de som stannat kvar eller ”gömmer sig” bidrar 
med en fadd men också spänningspockande kontrast. 

Den Rurbana Framtiden på Landsbygden 
För att reflektera över möjliga framtida scenarier (se figur 3) väljs säkra trender som ”fond”, 
d.v.s. som grundantagande, och bygger sedan scenarier utifrån utfallen av viktiga men osäkrare 
trender. 

En säker trend är att den nygröna, klimatfokuserade ”vågen” kommer att fortsätta i världen, och 
i Sverige, helt enkelt för att den måste. Den är från det perspektivet inte heller bara en våg utan 
en säker, framtida standard. Precis som alla dominerande system sätter reglerna för vad som 
skall premieras och ge status i en kultur kommer det bli resultatet även i detta fall. Status och 
”det gröna” kommer att fortsätta växa samman och bli starkare och det gäller även städerna 
och landsbygden. Även om städerna skall bli ”grönare” kommer inga städer i världen att kunna 
leva helt av sig själva utan en fungerande landsbygd. Som vetenskapsjournalisten Jewert (2012) 
skriver måste ”ledande politiker inkludera landsbygden i berättelsen om det framtida Sverige” 
för att det ska bli ”attraktivt för kreativa och företagsamma människor att leva på landet”. Den 
nygröna framtiden kommer för sin överlevnad att vara beroende av en multifunktionell 
landsbygd som lever i harmoni, inte i dikotomi, med det urbana på mer eller mindre avstånd. 

En annan säker trend är att teknologin i teorin gör mer distansboende möjligt, både i 
förhållande till transport, kommunikation och försörjning. Om det uppmuntras i praktiken är en 
osäkrare fråga. Men att teknologin, som gör det möjligt, kommer att finnas (och finns) är säkert. 
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Väldigt krasst ligger den levande landsbygden därför i händerna på utfallen av två osäkra 
trender där å ena sidan en redan urbaniserad medelklass skall ”stå ut” med att flytta från staden 
till ett ”bättre” liv baserat på att en kritisk massa av likasinnade gör detsamma i form av t.ex. 
neokollektiva lösningar, och å andra sidan att den gröna näringen (allt från besöksnäring till 
ekologiska jordbruk) byggs ut och frodas runt om på svenska landsbygden. Tillsammans bildar 
dessa osäkra trender olika scenarier; en blomstrande tillväxt, en näringsdriven tillväxt, en 
livsstilsdriven tillväxt och en stagnerad utveckling (se figur 3). 

Varje scenario ger olika konsekvenser för de olika arketyperna från figur 2 som presenterades 
tidigare. I den Stagnerade Utvecklingen sker en viss inflyttning av individer från den ”kreddiga” 
och ”dynamiska” medelklassen men inte tillräckligt för att få någon större effekt på 
omgivningen och de ”fadda” fortsätter dominera. Något större inflyttning kan emellertid ske i 
form av Livsstilsdriven Tillväxt där ”kreddiga” och ”dynamiska” kan flytta in genom 
neokollektiva lösningar. Om det dessutom satsas på den gröna (besöks)näringen från politikers 
håll etc. kommer de ”fadda” att i hög grad kunna sälja sina tjänster, sin service, till denna 
näring och därmed slipa bort faddheten, för att uttrycka det metaforiskt. De ”dynamiska” och 
”glänsande” kommer att investera kraft och kapital och beroende på om den ”kreddiga” 
medelklassen flyttar in individuellt eller i neokollektiva klungor kommer tillväxten bli mer eller 
mindre explosiv i form av Näringsdriven eller Blomstrande Tillväxt. 

 

Figur 3. Scenarier baserade på en säker trend om ”nygrönhet” och osäkra trender om 
satsningar på grön näring på landsbygden och neokollektiv vs. individuell inflyttning 

BLOMSTRANDE
TILLVÄXT

NÄRINGSDRIVEN
TILLVÄXT

STAGNERAD
UTVECKLING

LIVSSTILSDRIVEN
TILLVÄXT

Neokollektiv
inflyttning

Grön (besöks)näring 
politiskt prioriterat

Grön (besöks)näring
endast på gräsrotsinitiativ 

Inidividuell
inflyttning



	   21	  

Mest realistiskt är att vi i framtiden kommer att se olika scenarier spelas ut på olika ställen på 
den svenska landsbygden, d.v.s. inte hela svenska landsbygden kommer att gå en blomstrande 
tillväxt till mötes, men inte heller en stagnation. Många ställen kommer mycket riktigt stagnera 
eller ”dö ut” men näringsdriven, livsstilsdriven, och blomstrande tillväxt kommer troligen att 
sprida sig och dominera olika ställen i den nygröna framtiden på Sveriges åkrar och ängar. 

För att kunna förutse, förstå och påverka denna utveckling efterlyses ett radikalt ökat fokus på 
storskalig men kvalitativ forskning om nutidsmänniskans förhållande till landsbygden. 
Landsbygden finns där i all sin prakt, att utforska, berika och återerövra, och det vore synd om 
”urbaniseringsmodet” bland givna forskningsanslag fortsätter ha makten att ignorera detta. 
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