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Vårt arbete med nätverket RURARK startade våren 2020. 
Under ett webbinarium med temat finansieringsmöjligheter för 
byggemenskaper på landsbygden hittade vi varandra och bytte 
kontaktuppgifter i möteschatten. Därefter möttes vi upp i digitala 
forum för att spinna vidare på tanken om ett nätverk för arkitekter 
och planerare som är intresserade av landsbygdsutveckling i 
relation till byggande och arkitektur.

Våren 2021 tog vi initiativet till denna förstudie för att få chansen 
att tillsammans resonera och insamla kunskap och underlag för 
kommande arbete med nätverket. Materialet i denna förstudie är 
en sammanflätning av aktuell forskning, intervjuer med verksamma 
arkitekter inom praktik och utbildning samt egna analyser utifrån 
våra erfarenheter inom yrkesrollen både inom offentlig (kommunal), 
privat och idéburen sektor. 

Vi vill med vårt arbete utforska ramarna för samhällsplanering och 
byggande i en rural kontext. Vi hoppas kunna vidga perspektiv och 
handlingsutrymme för planering och arkitektur och i förlängningen 
verka för en mer rättvis planering och resilient samhällsutveckling.

Förord.

Foto framsida: Drönarbild, Luleå Kommun.
Bygget, Egnahemsfabriken.
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Prolog.

När vi påbörjade detta arbete hade hela världen genomlevt 1,5 år av en pandemi. När 
vi närmar oss slutfasen har ett fullskaligt krig tillika energikris brutit ut i Europa. Med 
allvarliga klimatförändringar som fond sätter denna nulägesbild fingret på flera ömma 
punkter i vårt samhällssystem. 

Redan innan pandemin kunde forskare ana trender som tyder på att fler flyttar från 
våra storstadsområden än till. Men så kom covid och satte strålkastaren rakt mot 
städernas folktäthet, sårbarhet och resursberoende. Reportagen om utflyttade nybönder 
som längtade efter högre grad av självförsörjning eller räddandet av ett ödehus kom 
allt tätare, men betraktades fortfarande som särintressen. David Jonstad skriver i 
boken Jordad (2016) om hur historien visat om och om igen att det är till matjorden vi 
återvänder när ett samhällssystem knakar i fogarna eller faller samman. Han förutspår 
att marken snarare än marknaden - tillgången till ett stycke jord och förmågan att 
bruka den, blir mer värdefullt än tillgången på pengar. Att inte kunna tillgodose sin 
matförsörjning och ha tillgång till rent vatten har helt plötsligt blivit en aktuell farhåga 
efter att ha varit mer eller mindre taget för givet under ett par decennier. Kriget i 
Ukraina har motvilligt tvingat fram ett uppvaknande till insikten om att Ryssland är en 
av världens största olje-, gas- och konstgödselexportörer som EU gjort sig mycket 
beroende av. Inte minst det industriella jordbruket kommer bli lidande med ökade mat- 
och utsädespriser. Allra hårdast drabbar det naturligtvis Ukraina som är ett av världens 
bördigaste länder och står för en stor del av världens basvaruexport. 

FN:s klimatpanel, IPCC levererar i sin senaste klimatrapport ett tydligare budskap än 
någonsin – läget är akut och vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet redan inom 10-
20 år. Det är tidigare än förutspått och om vi fortsätter i dagens utsläppstakt riskerar vi 
att förbruka resten av det mycket begränsade kvarvarande utsläppsutrymmet globalt 
inom bara 7-8 år. Istället för att koncentrera samhällets energianvändning, transporter 
och uttag av naturresurser till det nödvändigaste, så öppnas nya gruvor, fortsätter 
skogsavverkning och ökar transporter, inte sällan med industrins och samhällets 
klimatomställning som motiv. Detta har lett till en situation där vi på ett motsägelsefullt 
sätt förväntas rädda klimatet genom att offra miljön. Protesterna i Sverige och i världen 
mot skogsskövling, vindkraftverk och nya gruvetableringar har lett till geopolitiska 
intressekonflikter på global, nationell men framförallt på lokal nivå. Ofta är det 
landsbygderna och dess befolkning som får leva med de negativa konsekvenserna som  
ingreppen medför. 

Vi tror inte att lösningarna hittas med utgångspunkt i det system som försatt oss här. 
Omställningen kommer att till stor del behöva omfatta våra landsbygder i långt högre 
grad än vad samhället och vår kår talar om idag. Därför är det relevant att bredda 
arkitektens och planerarens roll, lösa upp dikotomin mellan stad och land och visa på 
livsmiljöer bortom det urbana. 

9



Syfte
Syftet med denna förstudie är att öka 
kunskapen kring landsbygdernas 
förutsättningar och betydelse inom 
arkitektur och samhällsplanering. 
Förstudien syftar också till att 
kunna användas i en rådande 
samhällsbyggnadsdiskurs, genom att fläta 
samman ett historiskt, samhällspolitiskt 
och teoretiskt ramverk kring landsbygder. 
Därigenom vill vi undersöka hur 
arkitektens och planerarens roll kan bli 
mer relevant för landsbygden samt för 
att skapa fler möjligheter till en hållbar 
utveckling bortom den urbana normen.
 

Mål
Målet med förstudien har varit att 
den ska kunna användas som ett 
kunskapsunderlag i diskussioner rörande 
hållbar samhällsutveckling och som 
strategiskt hjälpmedel för arkitekter, 
planerare, och tjänstepersoner inom 
regional och kommunal planering. 
Arbetet riktar sig även till beslutsfattare, 
beställare, lärare och aktörer inom 
civilsamhället. 
Ytterligare ett mål har varit att etablera 
plattformen RURARK för att samla 
arkitekter och planerare med ett intresse 
för rural hållbar utveckling, alternativa 
planerings- och byggprocesser samt 
återbruk och ökat resurstänkande inom 
vår bransch. Ambitionen med nätverket 
är att kunna verka som ett stöd och en 
kunskaps- och kompetensförmedling 
mellan arkitekter och planerare, idéburna, 
offentliga och privata aktörer samt 
lärosäten. 

Metod
Projektet har omfattat litteraturstudier 
och intervjuer/samtal. Litteraturstudierna 
har bestått av forskningsrapporter 
och studier inom ramen för planering, 
rural samhällsutveckling, sociologi 
och samhällsgeografi samt hållbart 
byggande. Intervjuerna har haft en 

tvärvetenskaplig inriktning för att samla 
en bred kunskapsbas. Intervjuerna med 
arkitekter, tjänstepersoner på kommunal 
nivå, planerare, forskare och aktörer 
inom civilsamhället har velat belysa de 
utmaningar rörande dagens planerings- 
och byggparadigm samt behovet av en 
vidgad syn på arkitektens roll. 
Val av intervjupersoner har baserats till 
stor del på den bakgrundskunskap som 
författarna till förstudien har. Intervjuerna 
har genomförts under hösten 2021, 
samtliga på distans via dator. Intervjuerna 
har spelats in och sedan transkriberats 
för att lättare kunna tillgodogöra sig 
innehållet. Intervjuerna förekommer 
löpande i text eller som längre citat 
(kursiv stil) med namn angivet under. 
Mer information om de intervjuade och 
tidpunkt hittas längst bak i rapporten.

Frågeställningar 
Denna förstudie kretsar kring tre 
frågeställningar:

Vad är arkitektens roll i   
omställningsarbetet mot ett mer 
hållbart samhälle? 

Hur kan myndigheter, regioner och 
kommuner ta ett större ansvar, stödja 
och stimulera en hållbar utveckling av 
våra landsbygder?

Vad kan vi lära oss av existerande 
utvecklingsprocesser i rurala kontexter 
där alternativa arbetssätt och 
logiker applicerats jämfört med mer 
konventionella planeringsprocesser?
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Behovet av alternativ
Det urbana och täta har länge varit 
fokuspunkt för lösningar på rådande miljö- 
och klimatutmaningar. Men den urbana 
planeringsnormen och tolkningsföreträdet 
utesluter en mångfald av resurser och 
lösningar. Den högteknologiska och 
framgångsrika (västerländska) staden ses 
som rättesnöre i planeringssammanhang, 
landsbygden som dess eviga motpol 
(Björling, 2018). En sådan likriktning 
av planering och byggande, inte sällan 
driven av krav på ekonomisk avkastning, 
påverkar inte bara hur och var våra 
resurser för planering och byggande 
riktas utan också människors självbild 
och förhållningssätt kopplade till plats 
och kultur. Denna ensidiga bild innebär 
att många svenskar upplever att de inte 
inkluderas i framtidens visioner rörande 
hållbarhet och utveckling, trots att det 
råder både innovation och utveckling på 
landsbygderna som är helt avgörande för 
om vi som nation ska kunna ställa om till 
ett mer hållbart samhälle (Wollin Elhour, 
2014).
 Som arkitekter arbetar vi med 
att skapa visioner om framtiden - därför 
är det viktigt att våga ifrågasätta de 
normer och antaganden som ligger 
till grund för dessa visioner. I en post-
fossil framtid där vi har än mindre 
naturresurser att använda oss av, 
kommer andra geografier och livsmiljöer 
än den täta urbana att vara viktiga. 
För att kunna ställa om till ökad lokal 
matproduktion och materialförsörjning 
så spelar möjligheten att bo och verka 
på landsbygder en viktig roll, eftersom 
närhet till mark, oprogrammerade lokaler 
och produktionsytor är avgörande 
förutsättningar för detta. 

Lokalt engagemang
Vi ser att idéer om en mer lokalt 
förankrad samhällsutveckling har börjat 
gro på många platser runt om i Sverige 
och landsbygdernas förutsättningar ses 
numera som en katalysator för förändring 
i högre grad än tidigare. Återigen har 
civilsamhället visat på kraften i lokalt 
ledda utvecklingsprocesser med platsens 
unika förutsättningar och människorna 
i fokus. Tillgång till natur, odlingsmark 
och möjligheter att utan alltför stort 
kapital tillsammans praktisera en reell 
omställning lockar allt fler. Ofta är det 
initiativ som verkar för ett småskaligt 
och lokalt byggande - byggemenskaper 
som genom ideella sammanslutningar 
gör vanliga människor till byggaktörer. 
Processerna bygger bland annat på hög 
tillit och engagemang vilket skapar miljöer 
och platser där människor känner sig 
delaktiga och trivs (Åkerman, 2020).
 Här finns en möjlighet till en ny 
form av samhällsplanering som utgår 
ifrån den enskilda platsens förutsättningar 
och där medskapande processer av den 
gestaltade livsmiljön kan få stå i centrum. 
Att denna samhällsutveckling tar fart, 
och att den sker på byarnas, orternas 
och människornas villkor snarare än 
marknadens och industrins tror vi är 
viktiga nyckelfaktorer för en mer socialt 
hållbar bostadsförsörjning och rättvis 
samhällsplanering.

Varför utforska framtidens 
utveckling i en rural kontext?

Skala - en brist blir tillgång
Avsaknaden av starka marknadskrafter 
i gles- och landsbygdskontext öppnar 
upp för möjligheter att testa något 
nyskapande utanför gängse normer. 
Lägre markpriser och tillgång till befintlig 
bebyggelse kan i kombination med ett 
aktivt civilsamhälle och en öppensinnad 
kommun generera nya lösningar för 
återbruk och omprogrammering som 
främjar en lokal och innovativ utveckling.  
 Mindre kommuner och samhällen 
har i sin skala och storlek goda 
förutsättningar för samarbete mellan 
olika aktörer - på grund av mindre 
“stuprörseffekt” inom organisationen 
kan det således vara lättare att få igång 
processer om kommunen är positivt 
inställd. Kommuner som vågar visa 
mod och engagemang genom att agera 
testbäddar för alternativa lösningar kan 
inspirera andra och samtidigt locka nya 
invånare som attraheras av en progressiv 
utveckling. Genom samarbete med 
lokala utvecklingsgrupper, näringsliv 
och privatpersoner kan en mer lokalt 
förankrad utveckling ske som vidare 
kan bygga på långsiktiga sociala och 
miljömässiga mål. Exempel kan vara 
initiativ att transformera gamla hus och 
verkstäder till nya funktioner, eller ideella 
krafter som bildar byggemenskaper och 
bygger tillsammans. Detta kan i sin tur 
öppna upp för en bredare tolkning av 
arkitektoniska processer och byggande 
som förvaltare av socialt kapital.
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1. Stad eller land?

Historisk utveckling  
Utbyggnaden av det svenska 
välfärdssamhället under 1900-talet var 
ett svar på fattigdom och låg standard. 
Storskaliga och progressiva politiska 
reformer drev på en omställning 
från ett agrart jordbrukarsamhälle 
till ett modernt välfärdssamhälle. 
Bostadspolitiken präglades av en rad 
socialpolitiska reformer som förespråkade 
att staten skulle ta ett större ansvar 
för den enskildes välfärd. Billigare 
husbyggnadsmetoder, nya former 
för markupplåtelse, bostadskrediter, 
stöd till byggnadsföreningar och 
bostadsundersökningar var några av 
insatserna. 
 Även civilsamhället och mindre 
lokalsamhällen drev på förändringar 
som verkade för ett socialt och 
rättvist byggande. Det kooperativa 
bostadsbyggandet med SKB¹ och 
HSB² ville förhindra spekulation och 
bygga med kvalité för vanliga löntagare. 
Kooperationen, främst HSB, växte fram 
som det främsta alternativet till det privata 
byggandet. Efter andra världskriget hade 
Sverige, som lidit relativt få förluster, ett 
ekonomiskt försprång. Uttag och export 
av naturresurser gjorde att den svenska 
ekonomin blomstrade vilket vidare drev 
på omdaningen av våra samhällen. 
Planeringens målbild var att skapa 
långsiktig kontroll av våra naturresurser 
samt en god balans mellan stad och 
land med jämlik service (Björling et 
al., 2017). Skogsarbetet, sågverken, 
gruvorna och vattenkraftsutbyggnaden 
krävde arbetare, som i sin tur behövde 

bostäder. Det investerades således även 
i den offentliga sektorn: vårdinrättningar, 
skolor, apotek, polis, arbetsförmedling var 
en självklarhet på många mindre orter. 
Den offentliga närvaron var stark och vi 
kunde leva och verka på skilda platser 
trots olika förutsättningar (Tidholm, 2017). 
Utvecklingen hade ett brett folkligt stöd 
då många fick en bättre levnadsstandard, 
men de svenska rekordåren 
präglades också av genomgripande 
folkomflyttningar och storskaliga ingrepp i 
natur och människors kultur.
 I decennier hade en rationell och 
beräknelig industri försett stora delar av 
landet, inte minst mindre samhällen, med 
arbetstillfällen och framtidstro. På 1970-
och 1980-talet skedde effektiviseringar, 
till följd av en ökad globalisering och 
internationell konkurrens. En bit in på 
1980-talet hade finansmarknaden, 
handeln och högskolorna blivit de stora 
tillväxtmotorerna, och den urbana miljön 
med dess utbud och koncentration 
av tjänster, varor och information 
spelade en allt viktigare roll för stora 
delar av ekonomin (Andersson, 2012). 
De nya premisserna för ekonomisk 
utveckling ledde till ett starkare intresse 
för utvecklandet av städer och de 
demografiska förutsättningarna ändrades 
snabbt till landsbygdernas nackdel. 
Klyftan mellan stad och land började växa 
på allvar.
 Under finanskrisen på 1990-talet 
drabbades den offentliga sektorn hårt. 
Skattesänkningar och privatiseringar 
blev vanligt inom svensk välfärd. Under 
denna period gick Sverige med i EU 

¹Stockholms kooperativa bostadsförening, bildat 1916

²Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening bildat 1923

och kommunerna blev aktörer på en 
marknad. Konkurrens och valfrihet löd 
parollen. Globaliseringens faktum och 
konkurrensen mellan kommunerna 
gynnade vissa kommuner i redan 
attraktiva lägen och storstadsregionerna. 
Industrisamhället som bidragit till 
utvecklingen av både landsbygder 
och städer skulle nu transformeras till 
ett urbant kunskapssamhälle oavsett 
placering i landet (Tidholm, 2014).

Modernitetens dilemma
Idag är städer koncentrerade nav för 
ekonomisk aktivitet och tillväxt. Så länge 
den ekonomiska expansionen pågår 
upprätthålls social stabilitet som driver 
utvecklingen mot ytterligare tillväxt. 
Samtidigt bygger den ekonomiska 
dynamiken på ett alltmer bräckligt 
system; att antingen utarma jordens 
resurser eller hotas av ständig 
lågkonjunktur. Detta är djupt ohållbart 
och kan ses som roten till många av de 
utmaningar vi står inför. Därför har man 
börjat prata om att frikoppla mål om BNP-
tillväxt från miljöförstöring³.
 Hur urbanism är kopplat till 
klimatproblematik går att diskutera 
utifrån ett sociologiskt perspektiv, här 
använder vi oss främst av Giddens 
och Becks teorier om moderniteten 
och risksamhället. Sociologen Becks 
(2018) teori om risksamhället beskriver 
att vi alltmer organiserar oss efter 
riskhantering. Begreppet försöker förklara 
den transformation som skett efter den 
industriella revolutionen, då vårt alltmer 
avancerade uttag av naturresurser 
möjliggjort de rikedomar vi kunnat bygga 
vårt moderna samhälle på. De risker vi 
behövde hantera förr handlade främst 
om att tillgodose behov av t.ex. mat 
eller hygien. Nu handlar riskerna om 
följdkonsekvenser av överproduktion. I allt 
snabbare takt måste vi nu istället hantera 
de negativa följderna av vårt försök att 
bemästra naturen. Konsekvensen i sig 
av detta, är att miljöförstörelsen och 

klimatproblematiken i allt högre grad blir 
ett hot mot det moderna samhället självt, 
mot de sociala, ekonomiska och politiska 
systemen det vilar på. 
 Riskerna resulterar även i 
långt större globala konsekvenser, de 
begränsas inte av en specifik plats 
utan töjer sig i både tid och rum. Här 
kan man ta som exempel både hot 
om kärnvapenkrig och matförsörjning, 
men även hur ett företags nedläggning 
i väst kan drabba arbetstillfällen i till 
exempel sydostasiatiska länder med billig 
arbetskraft. Många risker uppfattar vi inte 
heller som ett direkt hot då vi varken kan 
känna eller se det, utan det är kanske 
en risk som först drabbar kommande 
generationer. 
 Frigörelsen från mer traditionella 
familjekonstellationer och band har lett 
till ökad individuell frihet vilket inneburit 
att vi som individer både har möjlighet, 
men också mer eller mindre tvingas, 
att själva forma våra identiteter och 
vår omvärldsuppfattning. Eftersom de 
risker som kännetecknar vårt nuvarande 
samhällstillstånd inte längre är synbara, 
tvingas vi i omfattande utsträckning förlita 
oss på experter och specialister, deras 
slutsatser och misstag. Vi kan själva inte 
förlita oss på våra självupplevda kunskap 
och erfarenheter utan måste hela tiden 
välja vem och vad vi förlitar oss på - 
moderniteten har blivit reflexiv.
 Giddens menar att det finns två 
olika sätt vi kan välja att förhålla oss 
till de problem och risker vilka alltmer 
uppkommer i risksamhället.  Antingen 
så hanterar vi roten till själva problemet, 
eller så gör vi industri av konsekvenserna 
av problemet. Detta kan illustreras med 
den djupa skiljelinje i miljöpolitiska policys 
och strategier som finns idag. Den mer 
ekomodernistiska, som menar att tillväxt, 
mätt i BNP,  kan förenas med hållbar 
utveckling genom så kallad frikoppling, 
där den ekonomiska aktiviteten kan öka 
samtidigt som vi minskar belastning 
och utvinning av naturresurser och 
ekosystem. Eller så antar man ett mer 

³ Se bl.a Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen 8.4. 



systemkritiskt förhållningssätt som menar 
att dessa intressen inte går att förena 
utan att det är själva tillväxtsystemet vi 
måste omdefiniera till förmån för ett mer 
biocentriskt förhållande till vår existens. 
 För att som individ orka stå ut 
med vetskapen om dessa risker som 
ligger bortan vår kontroll, utvecklar vi 
anpassningsstrategier såsom cynisk 
pessimism, pragmatisk accepterande, 
bibehållen optimism och radikalt 
engagemang. Lena Falkheden 
(1999)  beskriver i sin avhandling 
‘Lokalområdet som strategi för en 
hållbar stadsutveckling’ ett alternativt 
förhållningssätt framfört av Giddens, det 
om utopisk realism. “Realistiskt genom 
att det innebär att man tar fasta på de 
möjligheter som finns inneboende i 
modernitetens institutioner” men “utopiskt 
såtillvida att det rör sig om en strävan 
att nå utöver omedelbart uppfattbara 
begränsningar och att utveckla alternativ” 
(ibid. 67)
 Utopisk realism utspelar sig i 
ett spänningsfält mellan det lokala och 
det globala, då globaliseringen i viss 
mån också gjort att nationalstatens roll 
ändrats. Bell (citerad i Falkheden 1999, 
64) menar att globaliseringsprocessen 
gör nationalstaten för liten för våra stora 
problem, men för stor för våra små 
problem. Falkheden tolkar det “globalas 
politisering” som ett uttryck för behovet 
av styrning på global eller internationell 
nivå och att det lokala kan tolkas som 
bland annat  “vikten av att skapa tydliga 
kopplingar mellan lokala handlingar och 
deras konsekvenser för såväl andra 
människor som för ekosystemen på alla 
nivåer” (ibid. S 67).

Ensidigt fokus på den “täta, 
gröna staden”
Inom planering och samhällsutveckling, 
ligger idag ett stort fokus på ‘den 
hållbara staden’, snarare än det hållbara 
samhället. Förtätning och urbanisering 
paras ofta ihop med sociala såväl som 

ekologiska hållbarhetsmål och minskade 
utsläpp då invånarna får nära till arbete 
och bostad samt närhet till stadens utbud 
av kultur och konsumtion. Resonemanget 
utgår oftast ifrån individens möjlighet 
att fritt kunna resa och konsumera, men 
tar inte med varifrån eller på vilket sätt 
varor eller resurser kommit dit. Med 
konsumtionsbaserade beräkningar 
blir det tydligt att befolkningen i 
storstadsregionerna till exempel bidrar 
mer till BNP-tillväxt och reser mer 
hållbart, men har ändå ett sammantaget 
större ekologiskt fotavtryck än vad som 
kan kallas hållbart (Bradley & Hagbert, 
2015).
 Pernilla Hagbert och Karin 
Bradley m.fl. har i forskningsprojektet 
“Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för 
hållbart samhällsbyggande” (2018) 
studerat alternativa framtider i ett försök 
att nyansera och bredda perspektiven 
på hållbarhet och människors livsstil. 
Enligt dem är bilden av en hållbar 
livsstil starkt förknippad med just det 
urbana och täta. Men det som döljs 
i berättelsen om den eko-effektiva 
och täta staden är sårbarheten då  
materialframställning, avfallshantering 
och mat- och  energiförsörjning ofta 
sker någon annanstans (Hagbert et. al., 
2018). Istället menar de att man måste 
titta på vilka konsumtionsmönster och  
försörjningssystem som är hållbara och 
vad detta i sin tur innebär för omställning 
i befintliga småorter, förorter, storstäder 
och glesbygder. Nyanseringen av dessa 
komplexa samspel öppnar upp för en 
nytolkning av vad som kan anses vara 
hållbart.

Även forskning från FORMAS⁴ pekar 
på behovet av en mer nyanserad 
bild av begreppet “tät, hållbar stad”. 
En jämförande metastudie tittade på 
vilken vetenskapligt bevisad effekt 
som finns dokumenterad av förtätning. 
Den fann att även om en av de 
dominerande strategierna för hållbar 
utveckling i världen är just förtätning, 

⁴ Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. 

så visar den faktiska forskningen 
inget klart stöd för detta. Hälften av de 
genomgångna studierna (figur 1) pekar 
på positiva korrelationer mellan hållbar 
stadsutveckling och förtätning och hälften 
visade negativ eller ingen påverkan. 
Den positiva påverkan är främst inom 
de ekonomiska parametrarna⁵ samt de 
relaterade till transport. Den negativa 
påverkan var gällande ekologiska, 
sociala och hälsorelaterade aspekter, 
vilket motstrider mycket av hur vi 
beskriver syftet med våra täta städer 
idag. Forskarna sammanfattar att: “ [it] 
formulates a challenging task for urban 
planners to balance these two spheres 

⁵ Enligt Agenda 2030 mål 8.1 ska vi fortsatt verka för att “upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden 
och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.” Även om mål 8.4 tillägger att vi ska “sträva 
efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring” så är det än idag inte formulerat hur detta skulle göras eller 
påvisat att det ens är möjligt. Ur ett västvärldsperspektiv där relativ fattigdom inte har med brist på, utan brist på fördelning av resurser, 
kan mål 8.1 anses stå i motsats till en del övriga Agenda 2030-mål som rör natur- och resurstillgångar, ekologi och biologisk mångfald.

(the system and the lifeworld), while at 
the same time acknowledging the need 
for some form of densification to handle 
current urbanization rates.”(Berghauser 
Pont, M. et al., 2020, 8)
 En andra metastudie kartlade 
vilka motiv som används för förtätning 
inom svenskt planarbete. Den visade 
att 77% av översiktsplanerna som 
granskades använde förtätning som 
en bidragande positiv faktor till hållbar 
stadsutveckling, trots att det saknas 
empiriskt stöd. I själva verket visade detta 
oftare på en mer negativ korrelation (figur 
2) (Berghauser Pont, M. et al. 2020).
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 Den gröna, täta, blandstaden syns 
i närmast alla skrifter om stadsutveckling 
och ses ofta som ett givet självändamål 
i många kommunala utvecklingsplaner. 
Att det ger hög ekonomisk avkastning för 
markinnehavare att bygga tätt och högt 
är ingen hemlighet, men de ekonomiska 
motiven kan idag lätt maskeras bakom 
mängdnyttor kring exempelvis
kollektivtrafik, som då blir ett tacksamt 
hållbarhetsmål att bocka av. Tillväxten,
exploateringstakten och urbaniseringen 
kan då fortsätta som vanligt under 
en alltmer avpolitiserad banderoll om 
“hållbart stadsbyggande”. Dock pekar 
forskningen tydligt på att vi behöver 
behandla dessa frågor inom planeringen 
med ett långt mer komplext angreppssätt
där vi vågar tydliggöra de inneboende 
målkonflikter som faktiskt finns inom
samhällsplaneringen på olika nivåer.
Att vilja bygga goda livsmiljöer i städer är 
givetvis högst önskvärt och inte föremål 
för kritik i sig. Vår vilja att problematisera 
detta grundar sig i hur budskapen om en 
hållbar livsmiljö är alltmer enkelriktade 
och stundtals mer ter sig som floskler 
vilket urholkar själva
begreppet “hållbarhet”.

Konkurrerande platser
Vår yrkeskår har alltid varit starkt 
präglade av stadens attraktivitet och 
betydelse för utveckling och innovation. 
Trots ökande klyftor och kritik mot 
geografiska orättvisa domineras 
fortfarande planeringen av våra 
samhällen i hög utsträckning av en 
tankemodell där landsbygderna och 
regionerna ses som ett omland till staden 
som “det andra”. (Björling & Fredriksson, 
2018).
 Någon som har varit särskilt 
betydande och inflytelserik de 
senaste decennierna är arkitekten 
Jane Jacobs. Hennes idéer om 
funktionsblandade, täta och små kvarter 
för goda livsmiljöer har fått stor verkan i 
stadsutvecklingsdiskursen.

⁶ Detta gör Florida bl.a. i egna boken ‘The New Urban Crisis’ från 2018
⁷ Begreppet översätts på svenska oftast till “från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”

Ekonomen Richard Florida, som
inspirerats av Jacobs, är en annan
vars teorier som fått stort genomslag
i planeringen av attraktiva städer. I
boken “The Rise of the Creative Class”
från 2003 resonerar han kring platsens
betydelse för stadens ekonomiska
tillväxt. Istället för att använda till 
exempel skattesubventioner och annan 
marknadsföring gentemot investerare
menade Florida att fokus borde ligga på 
att skapa öppna, toleranta och attraktiva 
platser för att attrahera kunskapsintensiva 
näringar och kreativa invånare. Hippa 
caféer, myllrande stadsdelar och ett 
stort utbud av kultur och restauranger 
attraherar hipsters, konstnärer och
tech-arbetare som genom att bosätta sig 
på platsen driver den urbana utvecklingen 
framåt i termer av stigande bostadspriser 
och nya marknader för bland annat 
kommersiell service och tjänstesektorn.
 Teorin är dock kritiserad av både 
andra ekonomer och urbana historiker. 
Både för att den inte understöddes av 
tillräckligt vetenskapligt underlag, men 
även för att den lägger för stor vikt vid 
den kreativa klassens roll och utnyttjandet 
av den, samt negligerar arbetarklassen. 
Florida själv har på senare tid själv uttalat 
kritik mot sin egen teori⁶, och påtalat hur 
urbaniseringen börjat bli självreflexiv, där 
samma krafter som skapat den nu även
leder till ojämlika förhållanden som 
resulterar i segregation och gentrifiering.  
Även geografen David Harvey har 
teoretiserat kring den geografiska 
orättvisan i dessa förklaringsmodeller 
(Harvey, 2006). Han menar att 
planeringen övergått till att försöka stärka
platsen i konkurrens med andra platser 
(Harvey, 1989).
 Det skifte som uppstått från 
när offentlig styrning blivit allt mer 
marknadsorienterad brukar kallas “from 
government to governance”⁷. Det innebär 
att politiskt ledarskap mer handlar om 
att utövas i ömsesidigt samspel mellan 
olika privata aktörer, medborgare med 
mera. En stor del av välfärdsapparatens 

“Är det så att vi planeringsarkitekter har 
blivit så drillade i idéen om det urbana 
att den lilla landsortens öde alltid är 
att sträva efter mer stadsmässighet och 
täthet? Skulle det till och med kunna vara 
så att planeringens upptagenhet av att skapa 
förutsättningar för tillväxt och urbanitet 
har bidragit att upprätthålla ojämlika 
förutsättningar i olika delar av landet?” 

(Ida Nilsson, 2019)
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makt har således förflyttats till privata 
aktörer och andra samhällsaktörer och 
kommunen/staden drivs mer som ett 
vinstdrivande företag.
 Ur ett planeringsperspektiv 
innebär det att fokus förskjutits från 
att fördela resurser och planera ur ett 
regionalt perspektiv till ett fokus på ökad 
konkurrenskraft, det som brukar kallas 
mellankommunal konkurrens. Detta 
bidrar till den komplexitet som spelar in 
när kommuner exempelvis ska utarbeta 
strategier för klimatanpassningsåtgärder. 
Vem tar täten om det samtidigt går emot 
den marknadsmässiga efterfrågan på 
bostäder? Vilken kommun vill inte ha 
tillväxt? 
 Ett exempel på detta är i Skåne 
där nästan samtliga kommuner “vill växa”, 
vilket ofta sker genom nyexploatering på 
bästa jordbruksmark. Enligt miljöbalken 
får jordbruksmark endast tas i anspråk 
om det är av ‘väsentligt samhällsintresse’ 
och ingen annan mark kan tas i anspråk 
för bebyggelse. Eftersom kommuner 
både har bostadsförsörjningsansvar och 
själva avgör vad som är av väsentligt 
samhällsintresse, behandlas frågan 
om jordbruksmarken å ena sidan 
och nyexploateringens betydelse för 
kommunens intäkter å andra sidan, sällan 
ur ett mer regionalt och strategiskt grepp.
 Arkitekten och universitetslektorn 
Nils Björling pekar även i sin 
forskning på hur det finns ett påtagligt 
kunskapsglapp inom både forskning och 
planeringspraktiken för att kunna hantera 
andra geografier än det täta och urbana. 
Vidare hävdar han att relationen mellan 
stad och land måste nyanseras då de 
inte längre kan anses stå i dikotomi mot 
varandra. Staden är helt beroende av 
produktiva landsbygder, dessa komplexa 
samband måste enligt Björling snarare 
beskrivas med termer som flöden och 
relationer.

Planeringens verktyg för levande 
landsbygder, finns dom?

"Men där befolkningstillväxten 
uteblir och där marknaden 
fortsätter att vara sval, vad 
har jag som planeringsarkitekt 
egentligen med mig för kunskap 
och verktyg för att hantera 
landsbygdernas specifika 
planeringsutmaningar?"

(“Med blicken mot landsbygden - en 
planeringsutmaning?”, Ida Nilsson, 
2019)

Samhällsplanering handlar i grunden 
om att lyfta intressekonflikter relaterade 
till mark och vattenanvändning samt 
väga sociala och ekonomiska intressen 
för att skapa en hållbar och långsiktig 
utveckling. I Sverige har vi dock ingen 
tradition av att förstå landsbygderna 
som en fråga för samhällsplanering 
då diskurserna har hanterats av olika 
professioner, politikområden och 
akademiska discipliner (Nilsson, 2019). 
Men intresset har ökat på senare år, vilket 
lett till en djupare förståelse för ruralitet 
och samspelet mellan stad och land, 
både inom politiken, praktiken, akademin. 
(Carlow et al. 2016,Björling et al 2017, 
2018, Nilsson 2019, Åkerman 2020).
 Björling och Fredriksson menar 
att: “[...] för att möta dagens utmaningar 
vad gäller exploatering av naturresurser, 
minskning av den biologiska mångfalden 
och ökande rumslig ojämlikhet behövs 
en planering som kan väga allmänna och 
enskilda intressen, synliggöra potentialen 
i en mångfald av olika landskap 
och som kan lyfta fram och hantera 
målkonflikter. Vidare krävs ett ökat fokus 
på om och hur dagens planering skapar 
och upprätthåller rumslig ojämlikhet, 
liksom det finns behov av att utveckla 
planeringen för att mer medvetet kunna 
hantera den rumsliga aspekten av makt 
och rättvisa. (Björling & Fredriksson, 
2018, 4)
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 När nu mångas blickar riktas mot 
landsbygdernas potential i omställningen 
råder det dock en stor kluvenhet hur 
man ska hantera och planera dessa 
platser. Hur ska den formella planeringen 
med sina likriktade instrument och 
generella riktlinjer kunna anpassas till 
en nydanande och medborgardriven 
planeringspraktik som tar plats runt 
om i våra landsbygder? Samt hur ska 
planeringen, på olika nivåer, förhålla 
sig till de intressen som gör anspråk 
på landsbygdernas resurser i form av 
energi- och råvaruproduktion, rekreation 
och turism, serverhallar, storskalig och 
småskalig matproduktion och inte minst 
biologisk mångfald.

Olika perspektiv på landsbygder
Det har blivit tydligt att intresset för att 
lyfta landsbygdernas förutsättningar för 
en hållbar utveckling ökat på flera olika 
nivåer i Sverige. På en nationell nivå har 
propositionen En sammanhållen politik 
för Sveriges landsbygder – för ett Sverige 
som håller ihop (Prop. 2017/18:179) 
och det efterföljande arbetet som leds 
av Tillväxtverket (Tillväxtverket, 2021) 
utarbetat aktuella kunskapsunderlag 
för bland annat myndigheter, regioner 
och kommuner. En viktig utgångspunkt 
i arbetet med “Livskraftiga landsbygder” 
är att stärka landsbygdsperspektivet 
och förstå utmaningarna med planering 
av landsbygderna just på grund av 
den diversitet som finns. Det råder 
delade meningar och konflikter om vad 
landsbygderna ska vara till för och för 
vem.
 Ida Nilsson beskriver i sin artikel 
“Ett öppet fönster mot landsbygden” just 
denna diversitet och möjligheten för en 
ökad förståelse av våra landsbygder som 
planeringsområde. I artikeln resonerar 
hon kring vilka idéer som konkurrerar 
om att ge mening åt landsbygden som 
planeringsområde. Hon identifierar 
tre överlappande men framförallt 
motstående idéer om landsbygden: 

Ida Nilsson, planeringsarkitekt och 
forskare vid BTH, är en annan 
forskare som intresserat sig för 
landsbygdernas roll och utmaningar inom 
planeringspraktiken. Hon ser ett ökat 
behov av att förstå landsbygden som 
en fråga för samhällsplaneringen bland 
annat på grund av växande konflikter, inte 
minst relaterade till klimatomställningen.

“Idag är det extra viktigt 
när det finns så tydliga 
intressekonflikter i 
landsbygdernas miljöer och 
platser. Inte minst ur ett 
politiskt håll, då budskapet om 
att det är på landsbygden som 
klimatomställningen ska ske. 
Vad får det för implikationer 
i praktiken? Vad händer när 
människor som inte är boende 
på platsen pekar ut att “här 
finns det resurser och mark för 
exploatering!”. Hur tas det 
då emot på den lokala nivån? 
Det skulle vi verkligen behöva 
diskutera hur det sker och hur 
vi hanterar konflikter utifrån 
lokala förutsättningar.”

(Ida Nilsson)

Men det är inte bara den högaktuella 
klimatomställningen som skapar 
konflikter. I takt med den förskjutning 
som skett inom bland annat politikens 
välfärdsuppdrag har väldigt många 
mindre orter, på bara några decennier, 
gått från en ytterlighet till en annan 
(Tidholm, 2017) (Herlitz och Arén, 
2017). Civilsamhället har på många 
platser runt om i Sverige fått ta ett allt 
större ansvar för bland annat välfärd 
och samhällsbyggnad. Engagemanget 
bottnar ofta i en frustration och en känsla 
av utanförskap hos invånarna, men 
dessa lokala processer har också visat 
på nytänk och innovation vilket väckt 
intresset inte minst hos arkitekter och 
planerare. 

⁸ Grundtanken med skiftesreformerna var att effektivisera jordbruket genom att begränsa antalet åker- och ängstegar för 
varje gård och istället samla de enskilda brukningsenheternas ägor i större skiften.
(Länsstyrelsen, 2022-03-26)

den post-produktiva landsbygden, den 
urbaniserade landsbygden samt den neo-
produktiva landsbygden.
 Den post-produktiva 
landsbygden syftar till att förstå 
landsbygdernas ändrade förutsättningar 
i en globaliserad värld med ökad 
konkurrens. I mitten av 1800-talet 
genomfördes skiftesreformer⁸ vilket 
splittrade storbyar, skapade arbetslöshet 
och drev människor mot staden för att 
söka arbete. Reformerna gav ett uppsving 
för jordbruket vilket var en förutsättning 
för att industrialiseringen skulle ta fart och 
därmed transformeringen till det moderna 
samhället (Svensson, 2019).
 Det starka ekonomiska stöd 
som gavs till jordbruket, framförallt 
efter andra världskriget, medförde en 
produktivistisk syn på landsbygderna 
och andra geografiska områden med 
främsta syfte att producera råvaror 
och livsmedel. Under senare delen 
av 1900-talet minskade jordbrukets 
lönsamhet och kritik riktades mot de 
miljökonsekvenser som det storskaliga 
jordbruket förde med sig. En diskurs 
växte fram som ansåg att landsbygden 
befann sig i ett post-produktivistiskt 
tillstånd. Likt den postindustriella staden 
så var landsbygderna tvungna att 
anpassa sig till den nya verkligheten. När 
de agrikulturella näringarna inte längre 
drev utvecklingen av landsbygderna 
försökte man, både på nationell och 
lokal nivå, hitta nya strategier och 
platsspecifika resurser för att öka den 
ekonomiska tillväxten (Nilsson, 2020). 
Andra värden såsom rekreation, turism, 
specifik råvaruförädling, exploatering 
av fritidshusområden kopplat till 
medelklassens ökade ekonomiska 
förutsättningar  har drivit på en 
kommersialisering av landsbygderna. 
Ida Nilsson menar att denna utveckling 
riskerar att likrikta landsbygderna till 
kommersiellt gångbara för vissa grupper i 
samhället medan behoven av till exempel 
service och omsorg till redan boende på 
platsen riskeras att förbises.
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förhåller sig kritiskt till det neo-produktiva 
perspektivet är de nykoloniala strukturer 
som återupprepar sig, inte minst i norra 
Sverige. Författaren och journalisten Po 
Tidholm påpekar de förlegade strukturer 
och politiska visioner som ligger till 
grund för prospektering av bland annat 
gruvor och byggandet av vindparker. 
Han anser att den nutida exploatering 
som sker bygger på en kolonial struktur 
då lokalsamhället inte får ta del av den 
ekonomiska avkastning som sker annat 
än i skatteintäkter och arbetstillfällen 
(Tidholm, 2014: Tidholm, 2022).
 Andra perspektiv, också med ett 
neo-produktivistiskt förhållningssätt, som 
ser potentialen i landsbygden som en 
plats för omställning anser att perifera 
geografiska områden erbjuder möjligheter 
kopplade till ökad självförsörjning, 
goda livsmiljöer och downshifting⁹ 
(Kenis och Mathijs refererad i Nilsson 
2020). Dessa idéer tar, till skillnad 
från de ovan nämnda, avstånd från 
konsumtionssamhället och ser ökad 
globalisering och urbanisering som 
skadlig för planeten. Landsbygderna lyfts 
som en glömd resurs där omställning kan 
ske på riktigt bara vi ser bortom gängse 
normer och inser att staden är synonym 
med industrialisering och oljeberoende¹⁰. 

Ida Nilsson avslutar artikeln med ett 
resonemang kring det idémässiga fönster 
som, enligt henne, nu står öppet. Om 
fysisk planering, som är ett offentligt och 
demokratiskt verktyg, ska ta ett större 
ansvar för planering och utveckling av 
våra landsbygder är det relevant att 
diskutera hur den planeringen ska gå 
till. Vilka ideal och visioner ska råda, 
hur ser de kommunala verktygen ut för 
lokal utveckling samt hur ska en jämlik 
och rättvis utveckling ske och hur ska 
den finansieras? Detta är bara några av 
de frågor som nu måste hanteras på en 
nationell och lokal nivå (Nilsson, 2020).

⁹ Människor försöker i ökande grad balansera förhållandet mellan arbete och fritid genom att anpassa sin konsumtion till en lägre 
inkomst. Denna relativt nya livsstil, som ofta kallas downshifting eller frivillig enkelhet.
(Umeå Universitet, 2022)
¹⁰ Se artikeln ”Staden har börjat spela ut sin roll som livsmiljö” (Arkitekten, 2020)

 Den urbaniserade landsbygden 
bygger på ett förhållningssätt där 
landsbygderna inte har någon naturlig 
funktion i sig själva, utan formas och 
konsumeras utifrån urbana behov. Denna 
relation kan ses mot bakgrund av den allt 
mer urbaniserade värld vi lever i. Många 
hävdar att landsbygdernas utveckling 
är helt inlemmad i och beroende av 
pågående urbaniseringsprocesser 
(Brenner 2014 refererad i Nilsson 2020).
 Det som får definiera landsbygder 
och deras attraktivitet är främst 
avståndet till närmaste tätort. Avståndet 
i sig blir då ett incitament att utveckla 
landsbygden vilket understödjer den 
urbana dominansen som drivande kraft 
för utveckling. Detta förhållningssätt där 
landsbygder ges olika definitioner utifrån 
deras proximitet till det urbana och täta 
har kritiserats. Istället för att anta dessa 
definitioner som “positivistiska” efterlyser 
forskare istället nya definitioner och 
begrepp som beskriver landsbygdernas 
mångfald och unika geografiska, 
ekonomiska och sociala förutsättningar 
(Scott et al. 2019 och Bryant et al. 2011 
refererad i Nilsson 2020).
 Den neo-produktiva 
landsbygden är ett förhållningssätt där 
geografiskt perifera områden (återigen) 
kan ses som en plats för produktion 
(Rannikko och Salmi, 2017 refererad 
i Nilsson 2020). I behovet av minskad 
användning av fossila bränslen lyfts 
landsbygdens tillgångar (förnybara 
energikällor, mineraler, stora markarealer, 
skogen) fram som en viktig resursbank. 
 Kritik som riktats mot detta 
perspektiv menar att lösningar relaterade 
till landsbygden som plats för omställning 
ofta tar form av teknokratiska lösningar 
vilket kan underminera människors 
känslomässiga anknytning till 
landsbygden och dess kulturlandskap. 
Vidare menar forskare att det finns risk för 
ökade intressekonflikter när exploatering 
av bland annat naturresurser ska samsas 
med mer värdeskapande näringar såsom 
turistnäringen. Ytterligare kritik som 

Olika perspektiv på landsbygder.
Foto: Aitikgruvan, Johanna Nilsson

Foto: Janne Danielsson, SVT

Foto: Treehotel.se
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Det måste finnas ett uppdrag i varje kommun som 
tar sin utveckling på allvar att liksom vattna 
dom mötesplatser som växer fram. Kommer det ett 
initiativ från civilsamhället så måste man liksom 
förstå att det här är en liten sparrisplanta 
som vi måste ta hand om för att den ska få 
chansen att etablera sig och växa. De första 
två åren kommer den se döende ut hela tiden, 
och sen efter några år så kommer det blomstra 
ut nåt fantastiskt ur den. Man måste förstå att 
kommunens roll i relation till det som växer i 
civilsamhället är att hjälpa till att kratta lite 
marken - precis som man gör hela tiden åt en 
massa privata exploatörer i en massa sammanhang - 
men nu är det som att kommunen förväntar sig att 
man ska trolla med knäna när det ska komma saker 
ur den ideella sektorn och civilsamhället.

(Erik Berg)

"
närhet, av tvärsektoriella arbetssätt samt 
demonstrerar vikten av den bredare 
regionala kontexten. (Ibid. 91)

En plats där en mer lokalt rotad utveckling 
sker idag är i Vingåkers kommun. I vår 
intervju med Regina Westas Stedt, 
strateg inom kommunen, beskriver hon 
fördelen med bottom-up processerna 
som kommunen anammat. Processen 
med de lokala utvecklingsplanerna som 
Vingåkersbygden¹¹ kallar för “Trädet”¹² 
är en dynamisk och levande process. 
Innehållet i utvecklingsplanerna hålls 
aktuella och revideras kontinuerligt utifrån 
lokalsamhällets önskningar och behov 
samt förankras regelbundet hos politiker.  

“Jag jobbar ju väldigt mycket 
inåt i kommunen med våra 
verksamheter - hur kan vi 
förändra vårt arbetssätt och 
tänka utanför boxen? Inte 
bara “Ja, vi skär ner för att 
resurserna inte räcker till” 
utan istället hur kan vi hitta 
synergier och få verksamheten 
att jobba mer tillsammans 
och framförallt, hur kan vi 
jobba mer tillsammans med 
civilsamhället och byarna.”

(Regina Westas Stedt)

Regina som har jobbat inom kommunen 
under många år framhåller vikten av 
relationer i ett bottom-up-styrt uppdrag. 
Förtroende och tillit är avgörande faktorer 
för att kunna engagera lokalsamhället. 
Det fanns dock en problematik relaterat 
till “störst går först” och en osund 
konkurrens mellan platserna och byarna. 
Arbetet med begreppet Vingåkersbygden 
ville förena kommunens invånare och 
geografiska områden samt skapa 
förståelse för att all utveckling är bra 
utveckling. Men det arbetet bygger också 
på en smidig kommunal organisation. 
Hon tycker absolut att Vingåker har en 
fördel i dess skala och sammansättning 
av en mindre centralort (ca 4500 
invånare) och flera mindre byar.

Bottom-up och Top-down - 
det offentligas relation till 
civilsamhället
Hans Arén och Ulla Herlitz beskriver 
i skriften ‘Den första samhällsnivån’ 
(Arén & Herlitz 2017, 4) hur den politiska 
utvecklingen som skett under de senaste 
decennierna har gått från en mer lokalt 
rotad (bottom-up) till mer avlägsen och 
toppstyrd (top-down) sådan. De hävdar 
att politiken har fått en karaktär av ett 
avlägset “centrum” där beslut och regler 
dikterar villkoren för lokalsamhällen 
samtidigt som deras synpunkter inte når 
“upp” till de arenorna där makten finns.
 De menar att centraliseringen av 
den politiska makten leder till behovet av 
“Den första samhällsnivån” i framförallt 
utvecklingen av landsbygder. Eftersom 
det blivit svårare att på ett demokratiskt 
och ansvarsfullt sätt vara delaktiga i 
och ha inflytande över det politiska 
beslutsfattandet, “behöver civilsamhällets 
organisationer lokalt ta sig an frågor 
som den lilla kommunen annars skulle 
ansvarat för, om den funnits kvar, eller 
som marknaden lämnat på grund av för 
dålig lönsamhet” (Arén & Herlitz 2017, 
5). Skriften framhåller lokal demokrati, 
lokalt förankrade utvecklingsplaner och 
lokal finansiering, som nyckelfaktorer 
i en resilient samhällsutveckling, ur ett 
demokratiskt perspektiv men även utifrån 
ett mat- och råvaruförsörjningsperspektiv.

I en rapport av Hagbert och Isaksson 
(2020) belyses vikten av relationella 
resurser, det vill säga förmågan att 
engagera lokalbefolkningen, i relation 
till omställningsarbete i mindre 
kommuner. De skriver “Politiker och 
lokala tjänstepersoner uttrycker ett 
klart intresse att utforska och använda 
‘radikala’ och omställningsorienterade 
strategier, men dessa är ofta [...] politiskt 
svåra och fortsätter därför att vara mindre 
uttalade i formella policydokument och 
beslut.” (Hagbert & Isaksson, 2020, 
91) Deras slutsatser diskuterar därför 
vikten av personlig och geografisk 

¹¹ I arbetet med varumärkesplattformen för Vingåkers kommun utformades begreppet “Vingåkersbygden”. Vingåkersbygden handlar om 
stolthet och att lyfta fram det positiva i att vara en landsbygdskommun.
(Hemsida hämtad 22-03-27)
¹² Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden - Vingåkers kommun (vingaker.se) (Vingåkers Kommun, 2022)
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Under vår intervju med Tinna Harling 
och Erik Berg, båda arkitekter och 
medgrundare av Egnahemsfabriken¹³ 
på Tjörn, återkommer ett liknande 
resonemang kring kommunens potentiella 
proaktiva arbete gentemot civilsamhället. 
De pratas om olika sorters kapital och 
resurser.

“Just den här synvändan är ju 
att förstå att av de olika 
typerna av kapital som man 
behöver förvalta och vattna så 
är ju det sociala kapitalet det 
som är avgörande och gör hela 
skillnaden i samhället och i 
ett sammanhang - skillnaden 
mellan utvecklingspotential 
eller stagnation. Man måste 
förstå att det finns ett växande 
socialt kapital som behöver 
förutsättningar som inte kan 
planeras fram, utan som måste 
stimuleras.
Kommunen är beroende av de här 
initiativen, och det finns ett 
ömsesidigt beroende och ett 
behov av långsiktighet. Precis 
som äganderätten är till för 
att man ska kunna veta att 
man får vara kvar på den här 
platsen.” 

(Tinna Harling och Erik Berg)

Författaren och journalisten Josefina 
Syssner för ett resonemang i sin bok 
“Mindre många” (2018, 97) om just synen 
på resurser. Hon anser att kommunen 
kan öka sin resursbas om förståelsen 
för resurser breddas och samverkan 
bedrivs mellan olika aktörer, bland 
annat med civilsamhället. Hon lyfter 
fram att samverkan med civilsamhället¹⁴ 
genom den informella planeringen 
kan generera en rad olika resurser; 
finansiella, mänskliga, materiella och 
organisatoriska. Många kommuner 
upplever en kostnadsbesparing genom 
involverandet av civila aktörer, samtidigt 

“Skulle jag jobba på exakt 
samma sätt i en större kommun 
så skulle jag inte ha samma 
förutsättningar. Där skulle 
jag inte lösa problemet, du 
kan inte jobba så här brett 
i en stor kommun. Jag har en 
samhällsplanerare, jag har 
en trafikingenjör, jag har en 
landsbygdsutvecklare, det är 
individer med namn, inte en 
enhet med tio personer. Vi kan 
samla alla chefer, inklusive 
alla underchefer, i ett och 
samma rum för en workshop. 
Däremot tror jag att större 
kommuner kan sno delar av 
arbetsmomenten som vi har.”

(Regina Westas Stedt)

Ida Nilsson, forskare vid BTH, belyser 
också vikten av samspel mellan den 
formella planering som sker på offentliga 
nivå och den mer informella planeringen 
som sker på lokal nivå. Att helt överlåta 
makten åt civilsamhället kan riskera att 
förskjuta den demokratiska insynen, hur 
beslut tas och fattas och av vem. De 
formaliserade planeringsprocesserna 
som sker på, bland annat den 
kommunala nivån, finns till för att kunna 
följa beslutsvägar och kunna utkräva 
ansvar om något går fel. Vilket enligt Ida 
är viktigt att ha i åtanke.

“…det är ju ingen garant att 
det är mer demokratiskt bara 
för att det är lokalt fattade 
beslut. Det kan ju finnas en 
“rural elit” som anser sig ha 
rätt att formulera vilka frågor 
som är viktigast vilket kan 
utesluta många som inte har 
tillgång till dessa plattformar 
och arenor som används i den 
lokala kontexten. Det finns ett 
behov av att genomlysa dessa 
arenor, bara för att de är 
lokala betyder inte det att de 
är rättvisa och konfliktfria.”

(Ida Nilsson)

¹³ Egnahemsfabriken föddes som en idé i det lokala nätverket Möjligheternas Ö på Tjörn våren 2017. Utgångspunkten var redan 
från starten att skapa en plats där bostadsfrågor kan omvandlas från individuella problem till gemensamma angelägenheter. 
(Egnahemsfabriken, 2022)
¹⁴ Civilsamhället är den samhällssfär som varken omfattas av staten, marknaden eller den enskilda familjen och där 
människor organiserar sig i föreningar och intressegrupperingar. (Syssner 2018 99)

Arbetet med de lokala utvecklingsplanerna följer en process som kallas
för "Trädet". Illustration: Vingåkers kommun 

Styrgruppen för leaderprojektet "Förstudie 
Läppe byahus med tillhörande bostäder".
Foto: Alf Kjeller 

Genomgång av byggnation.
Foto: Rose Marie Hellén

Samverkan med andra byalag.
Foto: Rose Marie Hellén

Intervju med Regina Westas Stedt (2021).
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ses de mänskliga och organisatoriska 
resurserna som allra viktigast. Processer 
som förenar och mobiliserar medborgare 
skapar tillit och förtroende mellan 
människor och ökat engagemang för 
bygden.

“[...] det var ju ett väldigt 
bra sätt för oss att börja 
hyra. Det finns ju massor av 
små landsbygdsföreningar 
som har bygdegårdar som dom 
förvaltar och andra typer av 
mötesplatser [...] men det 
som varit så bra med att hyra 
just den här fastigheten är 
att det var så dåligt från 
början på den här platsen, men 
det kommer en väldig energi 
ur det. Jag har insett att 
grupper kommer inte samman 
kring en bra, färdig lösning, 
utan människor kommer samman 
kring ett gemensamt problem, 
en gemensam utmaning och ett 
gemensamt uppdrag/mål” 

(Erik Berg)

Men det är inte helt oproblematiskt 
att överlåta makten till civilsamhället. 
Det som Ida Nilsson också nämner i 
intervjun, att skjuta ansvaret från det 
offentliga till det frivilliga kan innebära 
att rättssäkerheten och långsiktigheten 
kommer i kläm.  En annan aspekt är 
rättviseperspektivet. Att ansvaret över 
många mindre orter och byar läggs 
på civilsamhället kan ses som djupt 
orättvist då de i många fall betalar en 
hög kommunalskatt men förväntas också 
lägga ner ideella timmar för att få samma 
grundläggande service som människor i 
centralorten (Syssner 2018, 105).  
 Att enskilda projektdrivna initiativ 
ofta saknar ett strukturellt grepp eller är 
del av ett större sammanhang, pekar 
på just den skörheten i samarbetet 
mellan formella och informella aktörer. 
Utmaningen ligger i att hitta en 

balans mellan civilsamhällets ideella 
engagemang och lokala organisering 
och beslutsfattandet och förvaltandet på 
den kommunala nivån. Arén & Herlitz 
menar även att all fysisk planering är 
ett uttryck för hur demokratiskt fattade 
beslut ska omformas till konkret verklighet 
(Arén & Herlitz 2017, 19, 34). En 
fördjupad översiktsplan (FÖP) eller Lokal 
Utvecklingsplan (LOU) kan då fungera 
som ett grepp för att bättre visualisera 
och rent fysiskt konkretisera det arbete 
som framkommer i olika dialogmodeller. 
En lokal översiktsplan kan dock till 
skillnad från en lokal utvecklingsplan få 
politisk status, eftersom den antas av 
kommunfullmäktige. Ingen av planerna 
har juridisk status, vilket gör att de 
successivt kan revideras.

Processen med de lokala 
utvecklingsplanerna som har blivit den 
kommunala service och utvecklingsplanen, 
det är den vi kallar “Trädet” - bygger 
på att vi jobbar tillsammans underifrån, 
vi reviderar, får politiken att ta 
beslut och så börjar vi om igen. Det 
är en strategi som vi nu etablerat som 
arbetssätt för hur vi ska jobba vidare 
med det här över tid så att det inte 
ska bli en engångshändelse..” (...) 
“De lokala utvecklingsplanerna ägs av 
bygderna, sen ser det olika ut, nån bygd 
har ju behövt mera stöttning att forma 
sig för de är inte vana att jobba med 
sin egna utveckling medan en annan bygd 
har jobbat i 30 år med sin utveckling. 
Utvecklingsplanerna revideras varje 
år och vi kräver att de jobbar med 
förankring på orten hela tiden så det 
inte blir en plan som bara ligger där 
utan vi sätter den i ett sammanhang.

(Regina Westas Stedt)

"
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2. Rurala alternativ

Byarnas comeback
Civilsamhället, som kan ses som en 
del i den idéburna sektorn, börjar 
återigen visa på kraften i lokalt ledda 
utvecklingsprocesser med platsens 
unika förutsättningar och människorna 
i fokus. En som tagit upp och arbetat 
med den diversifierade utvecklingen av 
våra landsbygder kopplad till gestaltad 
livsmiljö är arkitekten Angelica Åkerman. 
I hennes bok “En annan landsbygd” 
(2020) intervjuar hon en rad olika 
aktörer som verkar för mer sociala, 
inkluderande och kreativa livsmiljöer. I 
exemplen som Angelica lyfter fram är de 
monetära värdena ofta sekundära, istället 
är platsens lokala förutsättningar och 
invånarnas behov det mest centrala.
 Exempel som tas upp är bland 
andra Egnahemsfabriken på Tjörn, 
utvecklingen i Röstånga, Hogslätts 
Vänboende i Gerlesborg och Not Quite 
i Fengersfors. Gemensamt för dessa 
projekt och denna utveckling är att de 
präglas av lokalt förankrade processer 
och platsspecifika lösningar vilka 

särskiljer sig från de mer likriktade och 
generella planeringsprocesserna som 
råder på kommunal, regional och statlig 
nivå. Projekten visar sig i många fall ha 
en hög måluppfyllelse gällande social 
och ekologisk hållbarhet vilket numera 
eftersträvas i all formell planering, men 
inte alltid lyckas. Dock är de formella och 
informella processerna inte frikopplade 
från varandra men de är helt klart unika 
för varje plats.
 Varför dessa lokala processer 
är viktiga även i ett större perspektiv 
kan förklaras med termer som “Visual 
ecology” eller “Ekologisk design” 
(Falkheden, 1999). Begreppen syftar 
till att synliggöra samspelet mellan 
mänsklig handling och miljökonsekvens 
för att öka personliga incitamentet till 
förändring. Dessa lokala initiativ har ofta, 
direkt eller indirekt, stor inverkan både 
på människors vilja och önskan att ställa 
om till ett mer hållbart samhälle snarare 
än att förhålla sig cyniskt pessimistisk 
eller avståndstagande till utmaningar 
relaterade till klimat, förlust av biologisk 

R:ekobyn Röstånga. Illustration: Bernt Lindberg

mångfald och behovet av omställning. 
Detta återknyter till det tidigare avsnittet 
‘Modernitetens dilemma’, som beskriver 
hur samhällsutmaningar inte enskilt 
kan hanteras på ett plan, utan behöver 
anammas på både global och lokal nivå.
 Begreppet ”Dunbars tal” (Kummel, 
2021, 33) syftar till hur stort socialt 
nätverk vi människor generellt sett klarar 
av att ha koll på. Kretsen av vänner, 
grannar, arbetskamrater och släkt ingår, 
men även offentliga mediala personer. 
Enligt teorin kan människan hålla reda 
på ungefär 100–150 personer, vilket 
innebär att staden i sin helhet är en 
oöverblickbar skala, men att kvarteret 
eller bostadsrättsföreningen mer liknar 
ett mindre samhälle i fråga om lokal 
förankring och att förvalta gemensamma 
intressen. Således måste platsen ha 
en viss storlek och rumslig avgränsning 
(Brandstedt, Jiborn, Nygren, 2020) för 
att kunna fungera som utgångspunkt för 
mänsklig organisering. Den måste vara 
så stor att den innefattar tillräckligt med 
resurser och aktörer med ett radikalt 
engagemang, men inte så stort att det blir 
oöverskådligt. 
 Mänsklig organisering och 
samarbete ses av många forskare 
som helt avgörande för att klara av 
omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Lena Falkheden, arkitekt och 
universitetslektor vid Chalmers, diskuterar 
i sin avhandling, med utgångspunkt 
i teorier av bland andra Ehart Hahn, 
om vilken nivå i staden som är den 
mest optimala i förhållande till initiativ 
(Falkheden, 1999). Lokalområdet är 
en mer eller mindre geografiskt tydlig 
avgränsning, en nivå mellan staden och 
det enskilda hushållet. Lokalområdet 
är också en social/administrativ enhet 
som inkluderar service, till skillnad från 
bostadsområdet.
 Dessa förhållningssätt kan 
förklara varför mindre lokalsamhällen 
och byar, där man i tillägg till skalan även 
oftare har tillgång till latenta resurser i 
form av oanvända byggnader och mark, 

¹⁵  Ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är ett särskilt slag av privat aktiebolag (Bolagsverket, 2022)

vilket vi diskuterat i inledande kapitel, 
har goda förutsättningar att gemensamt 
mobilisera och utveckla lokalsamhället, 
både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Den idéburna byggaktören
I de utvecklingsprocesser vi har 
studerat i olika landsbygder är det 
främst den idéburna sektorn som driver 
utvecklingen. De kan vara olika ideella 
föreningar, ekonomiska föreningar, 
SVB-bolag¹⁵, allmännyttiga stiftelser, 
men även nätverk och andra aktörer. 
Från statligt håll har man på senare tid 
uppmärksammat det idédrivna byggandet 
som en aktör som till skillnad från stat, 
kommun och privata aktörer kan bygga, 
förvalta eller fördela bostäder med 
andra ändamål än ekonomisk vinst 
(SOU, 2022:14, 393). Utredningen som 
nyligen presenterade sitt betänkande 
vill först och främst etablera begreppet i 
lag, i syfte att förbättra villkoren, skapa 
bättre förutsättningar för att bidra till 
bostadsförsörjningen och därmed 
öka människors möjligheter att gå 
samman för att bygga bostäder. Vidare 
konstaterar betänkandet att: “ villkoren för 
byggemenskaper och startargrupper som 
verkar för bogemenskaper är i dagsläget 
inte gynnsamma. Mot bakgrund av detta 
bedömer utredningen att de hinder som 
idéburna bostadsaktörer möter behöver 
tas bort och stödstrukturer förstärkas på 
flera nivåer för att fler människor kollektivt 
ska kunna gå samman i syfte att lösa 
sina egna och andras bostadsbehov. Det 
stöds av den internationella utblicken som 
visar att potentialen med den idéburna 
bostadssektorn inte kan realiseras 
utan stöd och uppmärksamhet.“ (SOU, 
2022:14, 455)
 Som regeringens utredare 
är inne på har den idéburna sektorn 
inom byggande haft en mycket större 
genomslagskraft i övriga Europa 
än i Sverige. Länder som Schweiz, 
Danmark, Österrike, Tyskland och 
Frankrike har gjort det enklare för 



Situationsplan över R:ekobyn i Röstånga. Illustration: Sara Ericsson

Perspektiv över R:ekobyn i Röstånga. Illustration: Sara Ericsson

grupper att gå samman och bygga 
bostäder i ett icke-spekulativt syfte som 
ett sätt att åstadkomma mer socialt 
hållbar byggnadskultur. Processerna 
är därmed långt mer etablerade i andra 
länder än Sverige vilket nu regeringen 
uppmärksammat efter påtryckningar från 
flera aktörer runtom i landet. 

Den idéburna sektorn är till stor del 
intresserad av att bygga i landsbygd/
landsbygdsnära lägen. Det kan 
vara av flera skäl, exempelvis ökar 
möjligheterna till innovationer gällande 
energilösningar, matproduktion och 
lokala kretslopp av vatten och avlopp. 
Andra aspekter kan vara att detaljplaner 
i eller nära en stad kan ta mycket lång 
tid att ändra för att tillåta test av nya 
lösningar eller användningsområden för 
existerande byggnader. Markpriserna 
och konkurrensen om marken i städer 
är i regel högre, varför etablerade 
byggföretag oftast kan bjuda över en idé- 
och innovationsdriven aktör. 
 Samtidigt kan mindre 
landsbygdskommuner som aktivt satsar 
på att uppmuntra den idéburna sektorn 
genom till exempel marktilldelningspolicys 
locka nya invånare och attrahera initiativ 
som har ett långsiktigt intresse av att 
stanna på platsen. På så sätt kan den 
idéburna sektorn användas för att få till 
stånd ett bostadsbyggande på svagare 
marknader där privata och allmännyttiga¹⁶ 
aktörer inte har intresse av att bygga. 
Detta kan möjliggöra bostäder för 
människor som annars har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden, bidra 
till en variation av andra typologier och 
upplåtelseformer i ett annars homogent 
utbud - men även medge en högre 
grad av delaktighet i beslutsfattande, 
utformning och lägre boendekostnader.  
Av det skälet behöver till exempel en 
nedskrivning av fastighetsvärdet efter 
färdigställandet, om huset byggs i ett 
s.k. B- eller C-läge, inte vara ett lika 
stort problem som för ett bolag vars 
uppdrag är att gå med vinst inom korta 

tidscykler. Genom att agera testbäddar 
för alternativa lösningar kan det bli 
en win-win för både människor och 
kommuner som annars anses “svaga” på 
bostadsmarknaden.
 Att bana väg för idéburna 
byggaktörer kan ske på flera olika nivåer. 
Staten kan genom olika subventioner, 
riktade bidrag och kreditgarantier 
underlätta för grupper som verkar inom 
detta fält. Sara Ericsson nämner i vår 
intervju också behovet av fler sociala 
bolagsformer i Sverige. Ett effektivt 
verktyg för att gynna dessa bolagsformer 
kan exempelvis vara skattelättnader och 
momsbefrielse vilket skulle underlätta 
enormt då finansieringen i många fall är 
avgörande.
 Gunnar Casserstedt och Larz 
Johansson, verksamma i Kilabygden i 
Nyköpings Kommun och författare av 
boken “Bygg smart på landsbygden” 
(2021) påpekar vikten av ett nära 
och förtroendefullt samarbete med 
kommunen. Kunskapsnivån kan vara låg 
gentemot mer okonventionella sätt att 
bygga bostäder vilket kräver information 
och underlag för att styrka bland annat 
lokal efterfrågan på bostäder (främst i en 
landsbygdskontext). För att ett projekt ska 
kunna realiseras måste kommunen vara 
med och förstå innebörden och fördelarna 
med idéburet byggande. Regeringens 
utredning (SOU, 2022:14) visar tydligt 
att civila aktörer kan möjliggöra bostäder 
för människor som annars har svårt 
att komma in på bostadsmarknaden 
eller medge högre grad av delaktighet 
i beslutsfattande, utformning och lägre 
boendekostnader. 
 Kommunen har genom 
planmonopolet, olika planinstrument 
och marktilldelningpolicys verktygen 
att främja det idéburna byggandet. 
Kommunal borgen kan också vara 
en kritisk brygga som möjliggör att 
finansieringen går ihop. Gunnar skriver 
om fördelarna för kommunen att gå 
in med borgen gentemot en idédriven 

¹⁶ Sedan 2011 måste även kommunala bostadsbolag drivas efter marknadsmässiga principer, vilket gör att dom inte kan 
kompensera med bostäder i mer (enl. marknaden) attraktiva läge och bygga bostäder där det faktiskt finns ett behov.
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byggaktör “Någon för vilken risken är 
marginell och värdet av bostäder är 
enormt sett ur ett skatteintäktsperspektiv. 
Den egna kommunen.” (Casserstedt och 
Johansson, 2012).

Regina Westas Stedt ger exempel på 
hur de som kommun har kunnat stå som 
garant i bakgrunden och stötta olika 
projekt som mindre föreningar vill driva:

“Då har vi ibland lite 
kommunala medel som de kan 
söka och fördela som de 
själva vill. Vi har andra 
föreningsstöd, vi kan hjälpa 
dem att söka Leader-projekt 
eller Allmänna arvsfonden, 
Boverket när det kommer till 
bostäder. En gång gick vi in 
och var projektägare åt en av 
våra byar i ett bostadsprojekt 
för dom ville anställa en 
projektledare på halvtid 
för att få lite framdrift i 
förstudien, men stod inför 
likviditetsproblem samt hade 
svårt att stå som arbetsgivare. 
Men då stod vi i kommunen som 
projektägare eftersom vi både 
hade likviditeten och kunde 
stå för arbetsgivaransvar, 
men de ägde hela sitt projekt 
själva.”

(Regina Westas Stedt)

Ett annat sätt att brygga avstånden 
mellan de idédrivna aktörerna och 
kommunal planering är invånarstyrda 
detaljplaner. I den processen tar 
kommunen i nära dialog med en by eller 
tätort fram en detaljplan tillsammans 
med de berörda invånarna. Exempel på 
detta ser vi i bland annat Småhusbyn 
i Uddebo, EgnaHemsområdet på 
Orust och ovan nämnda R:ekobyn 
Röstånga i Svalövs kommun. Idén 
om R:ekobyn i Röstånga utvecklades 
under samtal i den ideella föreningen 

Röstånga Tillsammans. En undergrupp 
tog idén med ett generationsboende 
och ekoby vidare. Konceptet R:ekobyn 
innehåller ett cirkulärt flerfamiljsboende 
(avseende bland annat uppvärmning 
och energiproduktion) med plats för 
ett trettiotal hushåll. Utöver boende vill 
de drivande skapa en plats för hållbart 
företagande, lärande och skapande för 
social gemenskap.
 Arkitekten Sara Ericsson har 
bland annat varit delaktig i framtagandet 
av detaljplanen för R:ekobyn i Röstånga. 
Sara kan ses som en nyckelperson 
och eldsjäl som blandar sitt vanliga 
arkitektjobb på FOJAB i Malmö med 
en deltidsanställning på Coompanion 
Skåne¹⁷ samt ordförandeskap i 
Flyingebygden där hon är bosatt. 
I framtagandet av detaljplanen för 
R:ekobyn var flera aktörer inblandade. 
Svalövs kommun stod för det formella 
planförfarandet medan FOJAB stod för 
förslaget. Sara drev tillsammans med 
Pia Månsson på FOJAB en process där 
de bjöd in alla som var intresserade av 
att fritt ta fram ett gestaltningsförslag. 
Förslagen togs sedan om hand och 
resultatet fick ligga till grund för den 
framtida detaljplanen (Åkerman, 2020).

“...vi jobbar underifrån men 
samtidigt tillsammans med 
kommunen för att få fram ett 
markanvisningsavtal som ska 
passa oss som inte är det 
gängse. Vi har ju fått till en 
jättefin detaljplan, extremt 
flexibel. Vi har aldrig gjort 
en så flexibel detaljplan 
någonsin och då fattar ju 
kommunen att vi inte kan jobba 
så som vi gör i Malmö och Lund 
där fastighetspriserna är så 
pass höga. Man måste jobba 
annorlunda på landsbygden. 
Tjänstepersonerna är ofta med 
men politikerna är inte alltid 
det, och det är ju politikerna 
nånstans som behöver förstå.”

(Sara Ericsson)

¹⁷ Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt arbete resulterar 
i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet (Coompanion, 
2022).

Marken var inköpt av kommunen för att dom 
skulle göra industrimark av den, så det 
är ett typiskt projekt som vuxit fram på 
lånad mark på lånad tid för att dom vill 
göra nåt annat här egentligen. Men det 
som händer med såna projekt väldigt ofta 
är att man upptäcker att här finns det 
någonting som har ett bestående värde. 
Vi står inför en strid som vi nu måste ta 
inom något år med att långsiktigt få vara 
kvar här. För det var inte planen från 
början från kommunens sida att vi skulle 
bygga upp någonting som skulle vara kvar 
på sikt, vilket gör att de måste tänka om 
i planeringen.

(Erik Berg)

"
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Sara beskriver under vår intervju men 
även i boken “En annan landsbygd” 
(2020) att samarbetet med kommunen 
har varit bra. Hög personalomsättning 
och önskan om fler möten har dock 
bromsat upp processen under 
resans gång. Hon beskriver att de 
okonventionella lösningarna också har 
varit ett hinder, framför allt gentemot 
länsstyrelsen som har varit ganska 
ifrågasättande av detaljplanen (Åkerman, 
2020).
 Även Ida Nilsson berör 
samarbetet mellan olika aktörer inom 
planering. Kommunen kan ha ett väl 
fungerande samarbete med en idédriven 
byggaktör men oavsett hur väl grundad 
planen för utveckling är så kan det ta 
stopp i en annan instans. 

Ett annat gott exempel på ett idéburet 
initiativ som verkar för socialt byggande 
i olika former är Egnahemsfabriken 
som bildades 2017 på Tjörn. De "tar sin 
utgångspunkt i det socialt organiserade 
byggandet av små bostadshus” och 
präglas av ett brett deltagande och 
involvering även i andras projekt. 
Utöver det drivs en mängd projekt och 
kursverksamhet, forskning, odling samt 
även en utbildning för självbyggare. 
Två drivande i föreningen är Erik Berg, 
arkitekt som jobbat på bland annat 
arkitektföretaget Inobi och Tinna Harling, 
arkitekt och tidigare planarkitekt på Tjörns 
kommun.
 Det senast aktuella projektet är 
Egnahemsområdet i Husebybergen, vilket 
är resultatet av en samverkan mellan 
Orust kommun och Egnahemsfabriken 
samt finansiella aktörer som Ekobanken, 
Mikrofonden, Föreningen för 
Byggemenskaper och Vinnova. Syftet är 
att skapa en ny typ av egnahemsområde 
och ge förutsättningar att bygga med 
mindre ekonomiska medel. Istället för 
kontantinsats kan människor lägga in sin 
egen arbetsinsats som ekonomiskt medel 
och de yteffektiva byggrätterna finns 
även som tomträtter. Även professionellt 

stöttat självbyggeri, organiserad 
materialupphandling och byggbrigader 
bidrar till större delaktighet, variation i 
upplåtelseformer och lägre slutpriser.

Projektfinansiering
Den överlägset största utmaningen för 
idéburna aktörer inom byggande är 
finansieringen. Majoriteten är i behov 
av extern finansiering vilket gör att 
medel söks från många olika håll. De 
har ofta krav på samverkan och att de 
ska vara näringslivsinriktade, något 
som flertalet intervjuade påpekar, gör 
att det måste läggas mycket fokus 
på näringslivsperspektivet. Externa 
ansökningar gör även att man måste 
besitta ett visst akademiskt “språk”, vilket 
gör det svårare för vissa grupper att söka 
dessa pengar. 
Det kan också leda till en svårstyrdhet 
på grund av komplex finansieringen 
då många finansiärer kräver 
kontroll, grundlig administration och 
återrapportering. 

Foton: Egnahemsfabriken
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med administration och ekonomi 
som ställer till det. Om man 
inte är projektvan så kan det 
kännas lite överväldigande 
att göra en Leaderansökan med 
budgetmall och allt. Sen är det 
som att Leader vill ha svaren 
innan man ens satt igång. Ska 
man driva utvecklingsprojekt 
så vet man inte alltid vad man 
landar i. Det kanske är att 
Jordbruksverket är väldigt vana 
vid att man får pengar till 
väldigt tydliga mätbara saker 
till exempel hur många hektar 
som brukas, hur många djur man 
har etc. Så Jordbruksverket 
kanske inte är den bästa 
myndigheten att ta hand om de 
här utvecklingspengarna.” 

(Sara Ericsson)

 Detaljplanen för R:ekobyn har 
nu varit ute på samråd. För att komma 
vidare och undersöka genomförandet 
av de tekniska och finansiella bitarna 
(som är viktiga för att planen ska 
resultera i just det lokala kretsloppet som 
designen åsyftar) så ingår föreningen 
från och med hösten 2021 tillsammans 
med två blivande bogemenskaper, 
Andreastorpet och Bysjöstrand, i 
ytterligare ett Vinnovaprojekt lett av 
Föreningen för Byggemenskaper. Syftet 
är att undersöka hållbara lösningar 
kring uppvärmning, energi, avlopp 
och byggteknik samt långsiktiga 
finansieringslösningar. De har även haft 
samarbeten med utbildningsväsendet 
och forskningsaktörer för att kunna 
vidareutveckla projektet. 
 Angelica Åkerman, som även 
jobbar på Boverket, beskriver i intervjun 
att intresset för de här frågorna från 
Boverkets håll var näst intill obefintligt 
i början, men att det nu tre år senare 
finns ett mycket större gehör från stat 
och myndigheter. Sedan slutet på 2019 
har Boverket haft ett startbidrag för 

Denna arbetskrävande process kan 
i värsta fall hämma kreativiteten och 
handlingsutrymmet (Syssner, 2018). 
Dessutom krävs ofta en större summa 
av likvida medel och högre grad av 
självfinansiering än vad till exempel 
en liten förening på landsbygden har 
råd med. En annan problematik i just 
landsbygdskontext är att marknaden 
överlag anses för svag och riskabel 
för banker att ge lån till, vilket drabbar 
både privatpersoner och de mindre och 
idédrivna aktörerna som inte har några 
stora ekonomiska muskler.

“Det här med projektmedel. 
Projektmedel hela tiden. [...] 
man kan få flera miljoner 
att bygga idrottshallar 
och allt möjligt, men just 
till projektering så stod 
det uttryckligen “inte till 
projektering”. Förstudier 
går att genomföra med extern 
finansiering, men sen behöver 
man oftast ta fram ett 
bygglov för att kunna gå till 
banken och få finansiering och 
sedan söka byggnadskreditiv. 
Det är ett uppenbart glapp 
i finansieringen kring 
hur arkitektkonsulthjälp 
finansieras.” 

(Sara Ericsson)

Sara Ericsson pekar särskilt på 
svårigheterna gällande finansiering 
i tidiga skeden där arkitektarvoden 
kommer in. Framtagandet av detaljplanen 
för R:ekobyn gick att lösa med medel från 
bland andra Leader¹⁸ men i framtagandet 
av systemhandlingar och bygglov uppstår 
ett glapp där aktören måste riskera 
pengar, vilket inte bankerna vill göra till en 
liten aktör (Åkerman 2020).

“Leader kan vara jättekrångligt 
samtidigt som det kan vara 
ganska enkelt, det är krångel 

byggemenskaper som syftade till att 
finansiera de inledande faserna där 
exempelvis projektlots och arkitekt 
anlitas. Stödet har varit mycket 
välkommet men har även det sina 
inlåsningseffekter. Ett exempel är att det 
måste specifikt sökas till ett flerfamiljshus, 
vilket innebär att det inte går att söka 
till en ekoby med separata hus eller 
Tinyhouseprojekt (Boverket, 2022).
 Den statliga utredningen 
(SOU, 2022:14) om socialt hållbar 
bostadsförsörjning är ytterligare ett 
tydligt tecken på ett ökat intresse från 
det offentliga. I det Vinnovafinansierade 
projektet DiverCity¹⁹ har 20 organisationer 
samverkat för att bana väg för fler 
byggemenskaper i Sverige. Under de 
senaste två åren har de involverade 
arkitekterna tittat på möjligheter och 
hinder för utveckling av policys och 
verktyg. Deras arbete har till stor 
del bidragit till SOU-betänkandets 
slutsatser kring finansiering inom den 
idéburna sektorn. Utredningen bedömer 
sammanfattningsvis att det behövs ett 
statligt topplån i någon form; 
“i genomförda utredningar om topplån 
finns förutsättningar för regeringen att 
utveckla en modell som kan underlätta 
idéburna bostadsaktörers finansiering 
av bostadsprojekt på landsbygd.” (SOU 
2022:14, 456).

¹⁸ Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina 
utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor 
arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. (Jordbruksverket, 2022-03-27)
¹⁹ Målet har varit att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy och tjänster/verktyg, främst 
riktade till byggrupper och kommuner. (Divercity, 2022).

En R:ekoby växer fram. Foton: R:ekobyn Röstånga
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Utblick till Danmark - 
en annan roll är möjlig

²⁰ Lokalråd kan närmast översättas med byalag, och drivs med varierande engagagemang runt om i Danmark. Faaborg-
Midtfyns kommun har även en egen paraplyorganisation, ‘Fynsland’, som arbetar för att skapa utveckling i lokalsamhällena 
och agera sparringpartner åt både lokalråd och kommuner. 

Ett nyskapande arbetssätt kan vi hitta exempel på i Danmark. I Faaborg-Midtfyns kommun 
arbetar Ida B. G. Pedersen som planarkitekt och projektledare för landsbygdsutveckling. 
Hon är utbildad på KADKs masterprogram Urbanism & Societal Change i Köpenhamn.
 Det danska landskapet präglas till stor del av få stora städer och mycket 
tätbefolkad landsbygd med många små byar. Danmark har länge brottats med avfolkning 
och en alltmer sviktande service på landsbygden och på mindre orter. En av orsakerna 
till detta, utöver en allmän urbaniseringstrend, är den kommunalreform som genomfördes 
2007 då många små kommuner slogs ihop, med stark centralisering som följd. 
 Ida Pedersens befattning skapades efter en genomgripande analys 
över kommunens byar 2019, då det tydliggjordes att det inte fanns en tydlig 
kommunikationskanal ut i byarna. Analysen utfördes av arkitektfirman SLA som jobbar 
med bland annat strategisk analys med hjälp av till exempel antropologer. En individuell 
analys av byarna gjordes, men även en tvärgående analys med förslag på övergripande 
strategier. Eftersom det lokala engagemanget har stor betydelse för möjligheten till 
att söka statligt stöd för projekt, analyserades även sammanhållningen och lokala 
engagemanget. Analysen förklarade pedagogiskt varför tillexempel villamattor från 
70-talet kan bidra med rumsliga svagheter och vad “vägkantsproblematik” med splittrade 
bykärnor är, samt hur man kan göra något åt det. Samtidigt pekades rumsliga kvaliteter, 
utkikspunkter och potentialer ut. Dokumentet fungerade således både som ett strategiskt 
verktyg för kommunen kring hur de kan hantera spatiala svårigheter, men även som 
inspiration och kommunikationsmedel för hur lokalinvånare kan engagera sig. En av 
slutsatserna kommunen drog var potentialen att stärka samarbetet mellan dem och 
lokalrådet.

" Det finns 21 stycken lokalråd, så alla dessa byar 
har en slags lokal förvaltning eller styrning, 
och fungerar också som kopplingspunkt mellan 
kommunen och byarna. Så mitt jobb fokuserar på 
byutveckling s.k. områdesförnyelseprojekt, och 
att föra dialog med lokalråden.20 Översikt över viktiga mötesplatser och möjliga fysiska kopplingar i Korinth. 

(Ur Områdesförnyelseprogram för Naturkulturby Korinth, Faaborg-Midtfyn Kommun 
2021).



Analysen utgick inte ifrån att “bygga stad” eller att nybyggnad är svaret, utan tittade på 
platsskapande och stråkskapande med utgångspunkt i den specifika platsen. I fallet 
med Faaborg-Midtfyns kommun var det tydligt att statliga initiativ och samverkan mellan 
kommunal strategi och lokalbefolkning var väldigt viktigt. Det finns ett organiserat 
arbetssätt, bottom-up/top-down, som är förankrat hela vägen upp på statlig nivå. Gällande 
lokalråden säger Ida såhär:

Eftersom man från politiskt håll bestämt sig för att aktivt försöka motarbeta utflyttning 
och avbefolkning på landsbygden så har Danmark idag en annan politiskt organisatorisk 
uppbyggnad kring arbete med landsbygdsutveckling. Det finns statligt finansierade 
program  som ligger under Plan & Boligministeriet och samarbeten med kommuner för att 
stärka en levande landsbygd. De fonder och medel man kan söka har långt mindre ställda 
krav på t.ex. tillväxt och näringslivssamarbete utan syftar primärt till möjliggöra att folk vill 
leva och bo på landsbygden. Tillväxt och näringsliv ses som en potentiell viktig ingrediens 
men inte som en nödvändig beståndsdel i en projektansökan, vilket ofta är fallet med de 
ansökningskriterier gällande landsbygdsutvecklingsprojekt som finns att tillgå i Sverige, 
exempelvis Leader.

" Dom har ingen formell makt [...] men 
organisatoriskt är det enklare om det finns. 
Självfallet så är pengarna begränsade, så om folk 
vill att något ska hända så måste de ta initiativ 
själva och göra en hel del arbete också. Byarna 
tar fram sin lokala utvecklingsplan, det är som 
en visionsplan. Det är ingen garanti för att det 
kommer hända, de måste ansöka om pengarna själva. 
Till exempel: Var vill vi att saker ska ske, på 
vilka platser? Det är inte alla som gör dom, det 
är väl som i Sverige, att dessa rurala utmaningar 
tvingar folk att gå samman och ta tag i saker. 
Så politikerna då? Jo, vi har direktkontakt med 
politikerna och varje gång lokalsamhället drar 
igång ett initiativ så stöttar dom det verkligen 
eftersom de vet att om det finns en massa lokal 
viljekraft, så kommer de också sköta och drifta 
det. Jag tror det är enklare när lokalråden 
fungerar som kopplingspunkt.

Idas roll ter sig som en slags spindel i det kommunala nätet. Hon hjälper till att organisera 
utvecklingen i byarna och gör det genom sina kunskaper inom rumslig organisering och 
planeringsarbete.

²¹ Landsbygdsutvecklare svensk. Motsv.
²² Det är genom samma lag som möjliggör finansiering av nedrivning av byggnader som i t.ex. Lolland. Områden inne i 
större städer som hamnat på den s.k. “Ghettolisten”, vilket i sig är kritiserad för att skapa stigmatisering, kan också söka 
medel från denna pott.
²³ Lov om byfornyelse og udvikling af byer - Wikipedia, den frie encyklopædi
²⁴ By på danska kan betyda både stad/ort/by. By i svensk bemärkelse benämns oftast ‘landsby’.

" [...]fokus är på att bibehålla. Att se till att 
husen inte faller ihop och överges. Att motverka 
hela den negativa spiralen som påbörjades 2007. 
Jag kan inte prata från regeringens perspektiv, 
men från vår sida så är bysatsningarna ett 
sätt att attrahera fler invånare. Det är det 
lokala politiska perspektivet. Att stoppa det 
ensidiga fokuset på urbanisering, för du har 
sett i t.ex. Lolland hur öde det blir. Så fort 
skolorna stänger, förvinner barnfamiljerna och 
då försvinner den lokala affären i sin tur för 
serviceunderlaget försvinner.

" Jag är den första innehavaren av denna positionen 
som projektledare för byutveckling. [...] Jag 
tror att min kompetens är ett bra komplement 
till landdistriktskoordinatorn. Jag ser väldigt 
spatialt på arbetet, och eftersom jag har det 
rumsliga perspektivet, så ser jag även det lite 
mer “holistiskt”. Så på det sättet tror jag min 
arkitekt/ planerarutbildning är till viss fördel.

21

De områdesförnyelseprojekt Ida beskriver kan vara väldigt olika saker²² och finansieras via 
‘Loven om byfornyelse og udvikling af byer’²³ ²⁴.  Projekten syftar till att ta ett helhetsgrepp 
på områden under en begränsad period om 5 år genom att rikta insatser på olika plan. 
Med utgångspunkt i en gestaltad livsmiljö, vill de skapa synergier som leder till privata 
investeringar, ökad boendekvalitet och minskad utflyttning. Ett tydligt kriterium för att 
bli utvald är huruvida lokalsamhället har bra förutsättningar för att själva kunna förvalta 
projektet efter att tiden löpt ut. Det relationella perspektivet mellan kommun, arbetsgrupper 
och lokalbefolkningen är således en viktig aspekt för ett lyckat arbete.
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Programmet är utformat som ett sedvanligt svenskt planeringsprogram men innefattar 
även tidsplaner, budget och hur organiseringen med lokalbefolkningen ska se ut. 
Programmet antas även politiskt och säkrar därmed både mandat och budget.

Ida beskriver projekt ur valda program som till exempel en natur- och kulturledssatsning 
i byn Korinth, där man vill satsa på ett kulturcenter som en gemensam mötesplats. Ett 
annat program, rör en by som har mycket sociala problem med alkohol och droger, och att 
folk uppehåller sig på otrygga platser. Här vill man arbeta inkluderande genom att utforma 
en plats där dessa människor kan vara utan att bli ivägkörda. 
 ‘Vejkantsbyer’ är ett annat exempel på hur man försöker arbeta med flera 
byar samtidigt som alla lider av s.k. “vägkantsproblematik”, hög fart rakt genom byn, 
en “död” framsida och en både svårtillgänglig och trafikfarlig miljö. Punktinsatser på 
strategiskt viktiga platser längs vägen är tänkta att fungera som kickstarter för hela 
vägområdets fortsatta utveckling. Det innefattar åtgärder som hanterar både hastighet, 
dagvattenhantering, växtlighet och fasadrenoveringsåtgärder. 

" Just nu håller jag på att göra lokalprogram, 
som vi måste göra enligt lag, när vi gör ett 
områdesförnyelseprojekt. Då går vi igenom allt 
material och research från Byanalysen. När 
programmet är slut efter 5 år så måste byn kunna 
bära projekten själva, annars är det inte en 
hållbar investering. Det måste finnas en viss 
mängd invånare och de måste ha vissa problem och 
vissa styrkor. Och de måste ha mycket lokalt 
engagemang och initiativkraft. Så nu när vi gör 
programmen håller vi workshops och lokalvandringar 
och vi har referensgrupper som kommer vara våra 
sparringpartners. Det är mycket kommunikation och 
medborgarengagemang för min del. [...] Jag tror 
jag just har de kompetenserna som arkitekt att 
se mer holistiskt på dessa program vi gör. Jag 
förstår t.ex. var dessa strategiska platser är som 
vi kan utveckla byn utifrån och var vi kan skapa 
synergieffekter mellan olika intressen så att vi 
kan göra mest effekt av pengarna. Och all denna 
information sätter vi ihop i ett lokalprogram. Sen 
hittar vi en extern rådgivare t.ex. en arkitektbyrå 
som ritar och designar dessa projekt. Så de får 
en del av pengarna för att utföra projektinsater 
med oss. Min roll är då att vara upphandlare och 
projektledare.

Det är tydligt att staten spelar en viktig roll i hur dansk landsbygdsutveckling kan 
finansieras. Men det faktum att det finns ett uttalat mål om att stoppa utarmningen av 
landsbygden, samt att den strategiska delen får spela en mycket större roll, bidrar till att 
det finns utarbetade metoder för hur man arbetar tvärdisciplinärt och övergripande med 
dessa frågor. 

" För ett par år sedan stängde de många skolor 
i kommunen, då såg vi den här typen av 
centralisering. Men nu, äntligen, inser regeringen 
att det var en dålig sak att göra. De kan inte 
göra det ogjort såklart, men de har utarbetat en 
strategi nu, “Taettere på” och tillsätter pengar 
för att till exempel flytta ungdomsutbildning och 
lokal sjukvård närmre oss.[...] Det handlar också 
om att stärka områden, att bibehålla befolkningen. 
När vi investerar i ett sådant område så hoppas vi 
också att privata investeringar ska följa, det är 
det du kickstartar.

Gemensam vision för 
de fyra byarna. (Ur 
områdesförnyelseprogram för 
Vejkantsbyer, Faaborg-Midtfyn 
Kommun 2021)
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Tinna Harling säger också under 
vår intervju med henne och Erik att 
arkitektrollen har förändrats i Sverige. 
Förut hade arkitekter ett större ansvar 
som till exempel projektledare men det 
har förändrats till att vi nu sitter på en 
renodlad konsultroll.

“I Sverige har arkitekter en 
klassisk konsultroll idag 
och mycket mindre status än 
tidigare. Anledningen till det 
tror jag var miljonprogrammet. 
Arkitektkåren gick väldigt 
mycket samman med politiken 
för att bygga en vision. Sen 
när den där vision inte blev 
så uppskattad så var det 
kanske inte politikerna eller 
byggbolagen som fick stå där med 
skammen utan det blev väldigt 
mycket arkitektkåren. Jag tror 
inte man har hämtat sig från 
det. Så man har släppt sitt 
samhällsansvar och istället 
gått in i rollen att man ritar 
saker som man blir tillsagd 
att rita, vilket jag tycker är 
jättesorgligt.”

(Tinna Harling)

Utvecklingen av arkitektrollen i Sverige 
kan förstås i relation till förändringen 
av byggprocessen som skedde under 
mitten av 1900-talet. På grund av den 
kraftiga urbaniseringen ansåg samtliga 
inblandade (även arkitektkåren) att 
byggandet var tvunget att rationaliseras 
och industrialiseras. Praxis för statliga 
lån och andra centrala normsystem 
kom i praktiken att innebära att 
bostadsproduktionen, under denna 
tid, blev standardiserad, storskalig och 
likriktad (Andersson, 2012). 
 I en intervju med Håkan Tryggved 
från KUB Arkitekter i boken “Rita 
Bostäder” (Caldenby och Nylander, 
2019) säger han att produktionen av 
arkitektur idag utgår, till stor del, från 

Finansieringsproblematiken i tidiga 
skeden, vilket avhandlas i tidigare avsnitt, 
påverkar inte minst arkitekter som vill 
verka för ett mer småskaligt och socialt 
drivet byggande inom den idéburna 
sektorn. Glappet för finansiering påverkar 
möjligheterna att arvodera till exempel 
arkitekter vilket gör att många projekt 
bromsas upp i denna fas eller medför att 
arkitekten jobbar ideellt. 
 I projekt där arkitekter av olika 
slag varit involverade har de ofta en 
koppling till den plats där projektet 
genomförs. Den lokala anknytningen och 
engagemanget gör att många lägger ner 
ideella timmar och bidrar således med 
expertis inom området. Sara Ericssons 
engagemang i Flyingebygden, Hans Arén 
som har varit delaktig i utvecklingen på 
ön Koster²⁵ samt Erik Berg och Tinna 
Harling vid Egnahemsfabriken är alla 
exempel på detta. 
 Gemensamt för många initiativ 
är förståelsen för mänsklighetens 
absoluta beroende av fungerande 
ekosystem och en vilja att göra så 
liten åverkan som möjligt i alla led i 
processen - råvaruutvinning, byggfas och 
användning. De idéburna processerna 
har samtidigt byggt tillit och förtroende 
mellan människor vilket ökat den 
sociala resiliensen. Erik Berg menar 
att arkitektens kompetens och funktion 
kommer behöva ta alla de här aspekterna 
i beaktande mycket mer än vad som görs 
idag.

“Om man ska se vad 
arkitektrollen är på väg 
och vad den kan ha för 
existensberättigande i 
framtiden så är det ju 
att lösa helheten kring 
kretslopp, kring den mänskliga 
bosättningen på ett bra sätt. 
Inte gestalta enskilda objekt 
utan hela flödet av resurser ” 

(Erik Berg)

Arkitektrollen idag

²⁵ Den första samhällsnivån (2017)

producenternas repertoar av färdiga 
byggelement, färdiga badrum, takfötter, 
socklar, fönstertyper, trapphus etcetera 
vilket bidrar till en arkitektonisk likriktning. 
Vidare förklarar han att den enskilt 
viktigaste faktorn för att uppnå kvalité 
och innovation är beställarens ambition, 
långsiktighet, kunskap och stolthet i 
kombination med arkitektens förmåga att 
förumsliga idéerna. 
 
Hur kretsloppstänkande, eller ‘visual 
ecology’ som vi introducerat i avsnittet 
‘Byarnas comeback’, ska främjas är ännu 
starkt förknippat med alternativa och 
icke-konventionella processer vilket gör 
det svårmanövrerat då dagens system är 
väldigt generellt och anpassat för stora 
aktörer. Trots samhällets önskan om ett 
mer hållbart byggande stöter mindre 
aktörer på mer eller mindre motstånd 
från myndigheter. Detta kan bero på flera 
saker, bland annat kompetensbrist och 
en rädsla hos tjänstepersoner att göra 
fel om något relativt oprövat ska testas. 
Det kan ställas krav på branchstandarder, 
produkter och prestanda vilket ett ännu 
ej existerande projekt och lösningar inte 
kan bevisa då de inte är genomförda och 
mätbara på samma sätt.

Utbildningen och framtiden
Under intervjuarbetet har olika 
arkitektroller diskuterats, bland annat 
utifrån vilket lärosäte vi studerat vid. 
Vissa mönster och självförstärkande 
strukturer har naturligtvis gått igen, men 
vi upptäckte även stora olikheter och i 
viss mån nytänkande i jämförelse med 
när vi själva studerade. Något som 
genomsyrar utbildningarna generellt är 
det övervägande fokuset på så kallad 
hållbar, tät och socialt rättvis stad, vilket 
speglar samhället i övrigt och vilket vi 
berört i rapporten inledningsvis. 
 Dock finns det goda exempel 
på kurser och program som bland 
annat genom praktiska inslag förankrar 
studenternas förståelse för den lokala 

Förändrade roller? Arkitekter 1965 och 2022. 
(AB Väsbyhem samt Charlotte Friberg, 
tidningen Arkitekten) 

Ritar och bygger tillsammans. Foto: Egnahemsfabriken 

48 49



kontexten. Ett exempel från Chalmers är 
masterkursen “Planering och gestaltning 
för hållbar utveckling i lokalsamhället”. 
Kursen startades av Lena Falkheden och 
Björn Malbert 2001 och leds idag av Nils 
Björling. Kursen har medvetet frångått 
arbete med urbana miljöer och fokuserat 
på rurala platser och deras framtida 
utveckling. Nils förklarar att lärosätenas 
ansvar att verka för en mer geografisk 
spridning i sin undervisning är splittrad. 
Utbildningens innehåll stöds av Chalmers 
men samtidigt utgår retoriken i övriga 
kurser utifrån stadsbyggnadsideal som 
centralisering och förtätning. Kursen 
bygger på platsstudier, dialoger och 
analyser av den lokala kontexten, alltifrån 
rumsliga samband till lokala material och 
byggnadstekniker. Men kursen involverar 
också perspektiv som relaterar till större 
strukturer och system och hur dessa kan 
förändras för att möta lokalsamhällets 
utmaningar och behov (Åkerman, 2020).

Egnahemsfabriken, med Erik och Tinna 
som huvudsakliga företrädare, har 
hållit lektioner och workshops på både 
Chalmers och i Lund men de beskriver 
det som att det fortfarande är enskilda 
inslag i en utbildning som i stort ändå 
håller fast vid de designparadigm som 
bygger på ständig ny utvinning av fossil 
energi.

Utbildningen skulle behöva 
utmana sig själv väldigt mycket 
mer kring vad arkitektrollen 
ska vara i framtiden. Problemet 
är ju att det är ingen som vet 
om det över huvud taget behövs 
arkitekter om några år, i den 
formen som den har varit de 
senaste hundra åren.“

(Erik Berg)

Ett exempel som i viss mån nyskapar 
arkitektens roll finns på KADK, 
Arkitektskolan i Köpenhamn. Där 

etablerades 2017 masterprogrammet 
“Urbanism & Societal Change”. 
Programmet är till stor del 
forskningsbaserat och syftar till att 
utbilda arkitekter inför en ny framtida 
roll, mot bakgrund av; “De djupgående 
samhälleliga skiften som vi står inför 
med hänsyn till klimatförändringar 
och ekologisk försämring[...] indikerar 
att vi inte längre kan förvänta oss att 
de framtida förutsättningarna för vår 
profession är en extrapolering av de 
rådande. I denna kontext blir arkitektens 
kapacitet att identifiera och förstå hur 
dessa nya förhållande påverkar vår 
disciplin alltmer viktig, för att kunna 
bistå med nya visioner för vår kollektiva 
framtid.“  
 Programmet lägger tonvikt vid att 
som samhällsengagerad arkitekt kunna 
fungera som en processledare, med den 
fördelen att man både har stor kunskap 
om spatial organisering samt hur man 
visuellt förmedlar dessa idéer.

Maja Hallén är verksam arkitekt och 
lärare vid Umeå universitet. Hon beskriver 
att utbildningens fokus har skiftat en del 
sedan hon själv studerade men alltid varit 
koncentrerad kring mänskliga behov, 
kontextuell analys och utforskande 
processer. Arkitektutbildningen är relativt 
ung jämfört med de andra lärosätena 
och dessutom med konstnärlig inriktning 
vilket har påverkat kursinnehåll och 
lärare sedan starten. Maja som är lärare 
i Studio 2 arbetar med liknande teman 
varje år, exempelvis resurser, resiliens, 
gemensamma möjligheter och ansvar. 
Under höstterminen har temat varit 
vatten och nu på våren undersöker de 
vad konceptet ”naturhus” skulle kunna 
vara på en breddgrad som Umeå. Hon 
beskriver innehållet under en termin i 
Studio 2 som då hette Exploring future 
alternatives of local resilience där 
fokus låg på en landsbygdskommuns 
förutsättningar och vad arkitektens roll 
kan vara på en sådan plats.

²⁵ Fritt översatt från engelska

Hela förra året i Studio 2 hade vi en jättestor 
landsbygdskommun som vår plats att studera, och 
då testade vi att gå in på väldigt komplexa 
frågor redan under år 2 och 3. Det handlade 
inte bara om att lära sig rita eller designa 
någonting, utan innan vi ens kommer dit, förstå 
platsen och samhället som vi verkar i. [...]
Kanske gick vi lite för långt, att det hamnade i 
att dom tillslut knappt vågade dra ett streck! 
Ni vet, när man förstår allting och inser att 
ingenting nytt behöver byggas utan att det 
handlar om att använda det som redan finns, men 
på nya (eller bortglömda) sätt. Den diskussionen 
som vi fick till under det där året, jag är 
skitimponerad! Det öppnar upp för ett tänkande 
som de kommer ha med sig hela livet. Jag tycker 
att den här skolan gör det väldigt bra nu att 
man tar in väldigt tidigt en större aspekt än 
att bara säga “vi bygger i trä, det blir bra”. 
Ska vi bygga överhuvudtaget liksom? 
Den frågan måste vi ändå ställa oss.

(Maja Hallén)

"
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3. Avslutning

Slutsatser
I inledningen till denna rapport listade vi 
tre anledningar att utforska framtidens 
utveckling i rurala kontexter. Vi ser 
tydliga behov av alternativ till den 
rådande urbana planeringsnormen och 
en ordentlig omvärdering ökat av hur 
och för vem vi bygger våra samhällen. 
Som arkitekter och planerare arbetar vi 
dagligen med visioner och projekt som 
ska vara hållbara, men resultatet visar 
sig många gånger bidra till det motsatta. 
Byggindustrin står för stora utsläpp, från 
förädling av råvara till färdig produkt 
samt att arkitekturen och det liv som ska 
levas i våra hus ofta bygger på invanda 
livsstilsmönster som kräver mycket 
resurser. Vetskapen om att omställningen 
i vår bransch går för långsamt skapar 
en kluvenhet till professionen. Ska vi 
överhuvudtaget bygga nytt? Om inte, vad 
ska vi då göra? 
 Många arkitekter upplever en 
‘låsning’ i möjligheten att kunna ta en 
mer drivande roll inom byggande och 
planering som resulterar i reell förändring. 
Denna inlåsning kan ofta kopplas till de 
rådande kraven på ekonomisk tillväxt 
som genomsyrar samhällsplanering 
och byggande. Mer specifikt beskrivs 
konsultrollen som problematisk eftersom 
makten ligger hos beställaren. 

Samhället kräver en omställning på olika 
nivåer, men hur denna omställning ska 
praktiseras råder det trots allt delade 
meningar om. Att ifrågasätta det rådande 
tillväxtsystemet blir kontroversiellt då vårt 

välfärdssystem bygger på vidare uttag av 
naturresurser och hög konsumtionstakt. 
Dock pekar många forskare inom klimat 
och samhällsplanering på det akuta läge 
som råder. Vi kan inte fortsätta med 
“business as usual” men ännu finns 
inga tydliga alternativ och visioner om 
vad det “nya” samhället skulle innebära.
Där ser vi framväxandet av idéburna 
byggaktörer som en stor potential och 
ett alternativ till den mer konventionella 
planeringspraktiken och byggandet.  
 I rapporten lyfter vi fram olika 
rurala alternativ och sätter dem i ett 
bredare sammanhang. Under avsnittet 
“Byarnas comeback” använder vi oss 
av begrepp som `Visual ecology` och 
teorier om lokalområdet (Falkheden, 
1999) för att bättre förstå varför dessa 
rurala processer är intressanta och 
relevanta. Något som de medskapande 
utvecklings- och byggprocesserna påvisat 
är just människors delaktighet som 
nyckel till framgång. Lokalt förankrade 
initiativ synliggör, engagerar och 
mobiliserar människorna på plats vilket 
gör omställningsarbetet mer konkret och 
verkligt.

Varför detta är intressant i ett 
landsbygdsperspektiv är de unika 
förutsättningar som råder både ur 
ett socialt, spatialt och ekonomiskt 
perspektiv till skillnad från mer urbana 
och tätbefolkade områden. I vår forskning 
och intervjuer återkommer många 
till att det råder en större flexibilitet i 
rurala områden. I intervjun med Regina 

Westas Stedt på Vingåkers Kommun 
blev det tydligt hur den kommunala 
organisationen, som är relativt liten 
i jämfört med storstadskommuner, 
kan agera förutsättningsskapande 
och proaktivt gentemot de idédrivna 
aktörerna. Beslut tas snabbt och vägen 
mellan medborgare och politiker är 
kortare vilket skapar förutsättningar för en 
mer lokalt förankrad utveckling. 

Utvecklingen i Vingåkers och 
FaaborgMidtfyns kommun följer också, 
i viss mån, det resonemang som Hans 
Arén och Ulla Herlitz beskriver i “Den 
första samhällsnivån”. Det anser att lokalt 
utvecklingsarbete måste genomsyras av 
delaktighet och rådighet över makt och 
medel för att anses som hållbar på riktigt.
 De lokala utvecklingsprocesserna 
som kommunerna anammat genom 
lokala utvecklingsplaner skapar en 
robusthet och rättssäkerhet, då de följer 
en formell process samtidigt som de 
möter upp lokala behov och utmaningar. 
Denna dynamiska koppling mellan 
bottom-up och top-down är något som 
även Ida Nilsson påpekar. Det måste 
ske ett samspel mellan den formella och 
informella planeringen för att säkerställa 
demokrati och rättvisa. 
 Att inte ta tillvara på det civila 
engagemanget som fokuserar på att 
skapa lokal utveckling, är att gå miste om 
en stor resurs. Ofta drivs initiativen som 
punktinsatser och av enskilda eldsjälar, 
vilket riskerar att mycket arbete förgås 
om dessa nyckelpersoner försvinner. Vad 
som skulle behövas är strukturer som kan 
hitta balans mellan civilsamhällets ideella 
engagemang och lokala organisering 
och beslutsfattandet och förvaltandet 
på den kommunala nivån. Lokala 
utvecklingsplaner kan till exempel fungera 
som ett grepp för att bättre visualisera 
och fysiskt konkretisera det arbete som 
framkommer i olika dialogmodeller. Här 
skulle det finnas möjlighet för arkitekter 
att verka som processledare, antingen 
som regional kompetensförsörjning eller 

att genom privat konsultverksamhet stötta 
kommunala planerare alternativt hjälpa 
till att utforma lokala utvecklingsplaner 
tillsammans med civilbefolkningen.

Det finns gott om forskning som 
pekar på behovet av en annan typ 
av planeringspraxis där landsbygder 
inkluderas. Dock råder det en stor 
ensidighet i vilka perspektiv som 
framhävs kring landsbygder och deras 
roll i omställningen till ett mer hållbart 
samhälle inom både stat, kommuner 
och regioner. En neoproduktiv syn, 
där landsbygden återigen ska stå för 
storskalig produktion för att möjliggöra 
en urban, grön omställning, skapar en 
polarisering som riskerar att ytterligare 
spä på konflikter. Å andra sidan 
bidrar den romantiserande synen på 
landsbygden till ett konserverande 
förhållningssätt vilket inte nödvändigtvis 
gynnar invånarna på platsen. 
            I avsnittet “Konkurrerande platser” 
lyfter vi bland annat David Harveys 
resonemang kring geografisk orättvisa 
och den osunda konkurrens som råder 
mellan platser och kommuner. Han menar 
att sättet vi planerar våra samhällen 
bygger mer på ökad konkurrens 
och platsmarknadsföring än tidigare 
arbetssätt som baserats mer på regionala 
samband. Detta, menar Nils Björling, 
skapar inlåsningseffekter som direkt 
motverkar omställningen. Istället måste 
de geografiska förhållandena nyanseras 
och kompletteras med ytterligare 
perspektiv för att förstå samband och 
relationer istället för motsatser och 
olikheter. 
 Trots att det finns aktuell forskning 
och ökad kunskap inom detta område 
upplever vi att denna kunskap inte når 
dit den behöver. Metoder och arbetssätt 
når inte kommunal tjänstepersonal och 
reflektioner och forskning kring den 
urbana normen når inte vår yrkesgrupp 
på ett mer genomgripande plan. Här 
finns ett stort glapp som vi tror kan fyllas 
genom att sprida kunskap och information 

52 53



genom en plattform, till exempel en 
hemsida där aktuell kunskap och 
information samlas. 
  
Vi tror också att frågor relaterade till 
landsbygdernas utmaningar och potential 
som framtidens livsmiljö behöver lyftas 
upp och synliggöras på den politiska 
dagordningen. Hinder som vi identifierat 
för fler rurala alternativ och idéburet 
byggande är nuvarande regelverk och 
lagar som direkt och indirekt motverkar 
dessa initiativ. En bromskloss är 
framförallt frågor som rör finansiering 
och praxis för utlåning kopplade till 
dagens marknad. Detta kan motarbetas 
genom riktade insatser från offentligt 
håll. Ett initiativ är den statliga utredning 
om socialt hållbar bostadsförsörjning 
som nyligen presenterats där idédrivna 
aktörer nämns som en möjlig aktör 
på bostadsmarknaden. Dock kvarstår 
en rad olika insatser som att se över 
Allmännyttans uppdrag och översyn av 
hur man möjliggör hyresbyggande i s.k. 
B- och C-lägen.
 Ett annan offentlig insats är 
Tillväxtverkets arbete med ‘Livskraftiga 
landsbygder’ och den konkreta 
vägledning kring landsbygdsperspektivet 
som olika webbinarium och publikationer 
ger. Dock har vi en lång väg att gå dels 
på grund av hur det svenska regelverket 
ser ut, men även på grund av brist på 
kunskap/motstånd hos myndigheter 
och lång startsträcka att få till stånd 
medskapande byggprocesser inom det 
befintliga systemet.

En annan utmaning som vi 
identifierat är bristen på arkitekt- och 
planeringskompetens i framförallt 
landsbygdskommuner. Många 
arkitektkontor är koncentrerade 
kring storstäder i södra Sverige. 
Mindre kommuner i landsbygds- 
och glesbygdskontext, som i sin 
verksamhet och budget inte rymmer en 
kommunarkitekt, kan ändå ha behov 
av specialistkompetens. Vi ser här 

en möjlighet för arkitekter att verka 
som processledare, antingen som 
regional kompetensförsörjning eller att 
genom privat konsultverksamhet stötta 
kommunala planerare. 

På grund av svårigheter att 
arvodera arkitekter i lokalt drivna 
utvecklingsprocesser till följd av externa 
finansiärers regelverk riskerar projekt att 
stanna upp och inte förverkligas.
Till exempel kan systemhandlingar eller 
bygglov inte levereras vilket leder till 
svårigheter att få vidare finansiering 
från banker. Detta leder till att många 
av de arkitekter som ändå jobbar med 
dessa typer av projekt får söka sig till 
tidsbegränsade projektansökningar 
eller jobba ideellt mot ingen eller låg 
ersättning. Det är ofta mycket svårt att 
driva denna typ av arbete inom ett större 
“vanligt” kontor. Däremot anser de flesta 
att det ofta är mycket givande, även om 
det kräver mycket jobb.
 Ett gott exempel som visar 
på långsiktig landsbygdsutveckling, 
tillvaratagandet av befintliga 
rumsliga resurser och utvecklandet 
av arkitektens roll finns i avsnittet 
“Utblick till Danmark - en annan roll 
är möjlig”. Ida B. G. Pedersens roll 
i Faaborgs-Midtfyns kommun, där 
hon kombinerar planarkitektrollen 
med landsbygdsutveckling ser vi som 
intressant. Idas roll är övergripande, 
som en spindel i det kommunala nätet. 
Angreppssättet för byautvecklingen 
är rumsligt och holistiskt vilket enligt 
henne är en fördel jämfört med 
andra landsbygdsutvecklare med 
mer näringslivsfokus. Att denna 
spatiala kompetens finns i en rural 
kontext i kombination med ett statligt 
intresse av att bevara och utveckla 
landsbygder har visat sig gynnsamt. 
Basal samhällsservice såsom skola och 
sjukvård är avgörande för om människor 
ska kunna bo kvar i ett samhälle. 
Samtidigt måste plats och utrymme finnas 
för lokal utveckling och deltagande vilket 
det danska exemplet visar. 

Vår roll har ju blivit överprofessionaliserad och 
inlemmad i en bransch där vi bara sitter i möten 
med andra som också är där i sina yrkesroller 
[...] men det är inte det man egentligen ritar 
för utan det är brukarna som man får chansen att 
jobba med. Det har varit så befriande när man 
kommit ut från kontoret och får vara med och delta 
i byggprocesserna och att komma in i processen och 
få göra den resa tillsammans med brukargruppen, 
som man gör i byggemenskaper och med lokala 
utvecklingsgrupper[...] Då känner man att det är 
det här arkitektrollen handlar om, inte sitta och 
göra ritningar som någon annan bygger.

(Erik Berg)

"
 En tydlig skillnad mellan 
exemplet från Danmark och lokala 
utvecklingsprocesser i Sverige är 
möjligheten att söka/använda sökta 
medel till just arkitektkonsultering och 
projektering. I exemplet med Midtfyns 
kommun berättade Ida hur hon agerar 
som upphandlare av arkitekttjänster när 
civilsamhällets projekt ska realiseras. 
Sara Ericsson berättar istället om hur 
medlen uttryckligen inte får användas till 
detta. Här skulle hela synsättet på vad 
som leder till utveckling behöva belysas 
för att röra sig bort från projektbaserat 
tänk och istället fokusera mer åt vilka 
strukturer och system som behöver 
finnas på plats för att leda till en hållbar 
utveckling i längden.

Att bredda arkitektens roll kräver 
genomlysning av arkitektutbildningarna. 
Goda exempel finns som till exempel den 
terminslånga masterkursen “Planering 
och gestaltning för hållbar utveckling 
i lokalsamhället” vid Chalmers där 
lokalsamhällets utmaningar och behov 
analyseras och diskuteras av studenter 

i dialog med lokalinvånare. Samtidigt 
lyfts de större perspektiven som kan ha 
bidragit till den negativa utveckling som 
råder på platsen. 
 Studio 2 vid UMA (Umeås 
Arkitekthögskola) är ett annat initiativ 
där elever från årskurs 2 och 3 blandas 
på kandidatnivå för att jobba med frågor 
relaterade till resurser, resiliens och 
arkitektens möjligheter och ansvar. Men 
även det danska exemplet från KADK 
“Urbanism & Societal Change” är relevant 
som ser behovet av en arkitektroll som 
verkar mer som en processledare just 
på grund av vårt rumsliga tankesätt och 
förmåga att förmedla och visualisera 
utveckling bortom ramen för vårt 
nuvarande system. 
 Dagens akuta behov av 
omställning ställer stora krav på vår 
bransch och det är helt avgörande att 
ge studenter verktyg och mod att våga 
ifrågasätta rådande normer. Tiden på 
högskola och universitet är utforskande 
och ska inte bidra till den likriktning som 
speglar yrkeslivet i övrigt, både inom 
offentlig och privat sektor. 
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Öka kunskapsnivån!
Vi ser ett behov av arenor och plattformar där “rural” kunskap inom arkitektur 
och planering kan delas och spridas samt exempel på hur den implementeras 
i praktiken. 

Forskning och kunskap finns tillgänglig men 
når få inom vår bransch 

Trots att mycket forskning finns på ämnet råder det en utbredd okunskap 
både inom privat och offentlig verksamhet, om landsbygders rumsliga potential. 
Okunskap som ofta bygger på förutfattade meningar, invanda mönster och 
urbana normer, samt brist på alternativa arbetssätt. 

Behovet av lokala och nationella nätverk
Att arbeta vidare med nätverket RURARK kan vara en del i att sprida 
kunskap och goda exempel inom praktik och utbildning. Ett nätverk och 
dess medlemmar kan också driva en samlad opinionsbildning och gynna en 
mångfald av geografiska perspektiv.

7 punkter för f örändring

Behovet av delad kompetens
Vi ser en stor möjlighet för arkitekter att verka som processledare med ett mer 
övergripande och strategiskt ansvar. Detta skulle kunna ske både regionalt, 
kommunalt och privat. Exempelvis utforma lokala utvecklingsplaner tillsammans 
med civilbefolkningen, vilket hade kunnat utformas i workshopformat eller 
metodverktygsformat. 

Arkitektutbildningarnas (rurala) framtid
Alla arkitektutbildningar bör konsekvent integrera rättviseperspektivet kopplade 
till mark- och naturresurser i relation till samhällsbyggnad, visa på vikten av 
kretsloppstänk samt landsbygders olika förutsättningar för hållbar utveckling. 

Mer stöd till idédrivna byggaktörer
De lagar och regelverk som idag gör det svårt eller förhindrar idédrivna aktörer 
att bygga, behöver ses över och ändras. Kommuner kan genom olika verktyg  
bland annat genom planinstrument, marktilldelsningspolicys och kommunal 
borgen agera förutsättningsskapade. 

Se mer i strukturer och strategier i stället 
för enskilda punktinsatser och projekt 

Hela synsättet på vad som leder till utveckling behöver belysas för att röra 
sig bort från projektbaserat tänk och istället fokusera mer åt vilka strukturer 
och system som behöver finnas på plats för att leda till en hållbar utveckling i 
längden. Här ingår att även hitta lösningar för att säkra långsiktig finansiering.
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Reflektion
På grund av coronapandemin har vi 
inte kunnat genomföra de flesta av de 
önskade platsbesök som vi inledningsvis 
hade planerat. Det har gjort att vi 
fokuserat något mindre på att beskriva 
initiativ och processer som idag bedrivs 
runt om i Sverige. I högre utsträckning 
har vi gett utrymme åt att placera in 
landsbygd i ett samhällsgeografiskt och 
-politiskt ramverk.  
 Uteblivna besök till trots, 
så upplever vi att förstudien i dess 
nuvarande form ger den bas vi känner 
var nödvändig att ha för att ge oss i 
kast med fortsatta projekt relaterade till 
landsbygdsutveckling. Intervjuerna har 
utförts som kvalitativa eftersom vi varit 
intresserade av att ta del av djupare 
reflektioner snarare än kvantitativa 
mätningar. Ytterligare intervjuer med 
personer på regional nivå hade även varit 
intressant att utföra men har inte hunnits 
med inom ramen för tidsplanen. 

Ett av de ursprungliga målen har varit 
att skapa en nätverksplattform för att 
kunna länka samman yrkesverksamma 
med intresse och kompetens i 
landsbygdsfrågor. Under projektets gång 
har vi skapat en hemsida samt varit 
närvarat på sociala medier. Vi har dock 
på grund av tidsbrist inte kunnat lägga 
mer kraft på att utveckla själva nätverket. 
 Vi blev genom en av intervjuerna 
inbjudna att delta på konferensen för 
Socialt Byggande i Floda den 18-19 
november 2021. Konferensen var en 
uppföljning av DiverCity-projekte. Vi 
fick under konferensen möjlighet att 
presentera nätverket RURARK vilket 
gav mycket positiv respons och flera 
nya medlemmar. Det gav oss även en 
möjlighet att knyta flera nya kontakter. Det 
har även lett till föreläsningsförfrågningar 
och studentförfrågningar.

Fortsatt arbete
- En vidare kartläggning av den danska 
modellen hade varit intressant att studera 
närmre för att förstå hur en liknande 
modell hade kunnat se ut i Sverige samt 
vad som hade krävts för detta. Materialet 
skulle kunna bearbetas visuellt för att 
användas i t.ex. workshop/föreläsningar.  

- Vidare forskning på temat 
nyexploatering och åkermark. Vår kår 
arbetar mycket med nyexploatering 
av särskild värdefull åkermark för bl.a. 
bostäder, främst i Södra sverige. Mot 
bakgrund av denna förstudie kan man ur 
ett resiliens- och hållbarhetsperspektiv 
ifrågasätta varför vår yrkeskår inte 
problematiserar detta mer. Vår förstudie 
sammanfattar bland annat att det inte 
finns någon historia av planering av 
landsbygden och att vi heller inte har 
verktyg för att bevaka dessa intressen i 
vår praktik. Frågan om jordbruksmarken 
å ena sidan och nyexploateringens 
betydelse för kommunens intäkter å 
andra sidan sambeskrivs sällan ur ett 
mer regionalt och strategiskt perspektiv. 
En undersökning som belyser dessa 
intressekonflikter, och hur kommuner 
hanterar denna fråga, vore högst relevant 
att genomföra.

- Visualisera forskningen. Med hjälp av 
visuella uttryck och grafisk formgivning 
går det att förtydliga sammanhang 
och förhållanden som annars beskrivs 
i akademisk text eller forskning. En 
annan typ av historieberättande kan 
förmedla kunskap för människor som 
annars skulle undgått det med hjälp av 
bilder i stället för text. Ett uppslag är att 
illustrera åkermarksexploatering eller 
råvaruexploatering relaterat till hållbart 
byggande. 
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