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Minienkät till WSP-kontor runt om i landet
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Hur uppfattar du att relationerna mellan stad och 
land beskrivs generellt?

• ”Det finns två bilder parallellt tycker jag: 1) den som driver lite med "landet" som 
den töntiga osmartare lillebror till staden. Epatraktor, Stefan och Krister, varghatare 
2) en nyare och mer positiv men också romantiserande bild av landet som 
bostadsort som ger mervärden i form av mindre stress, mer närproducerad mat, 
lokalt engagemang osv.”

• ”Staden är "stark", "ung" och "drivande". Men "trång" och "problemfylld". 
Landsbygden är "fattig", "underpriviligierad", "förtryckt" - men "lycklig". 
Landsbygden behöver "skyddas". ”

• ”Jag uppfattar att särskilt vi på Stockholmskontoret är extremt ensidiga i vår 
beskrivning av "samhällsbyggandet". Vi talar nästa alltid om stadsutveckling i ställer 
för samhällsbyggande. Stort fokus på urbanisering trots att det inte existerar i 
Sverige idag.”
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Vilka perspektiv tycker du saknas?

• ”Det mittemellan stad och landsbygd. Att Sverige inte bara består av storstadsregioner 
och bondgårdar utan stor mängd mellanstora orter, där globala och moderna människor 
bor och verkar.”

• ”Jag saknar Centralorterna/Residensstädernas roll för den svenska ekonomin. De både 
växer och utvecklas på ett positivt sätt.”

• ”Både landsbygden och städerna beskrivs som en (1) typ av miljö och skillnaden mellan 
olika landsändar eller delar av städer ignoreras ofta.”

• ”Omvandlingen från småstad till större småstad pågår i flera orter och hur hanterar man 
det varsamt för att inte förlora identiteten. ”
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Vilka perspektiv tycker du saknas?

• ”Att landsbygden som råvaru- och rekreationstillgång är något väldigt motsägelsefullt. 
Genom att plocka ut naturresurser på ett oansvarigt sätt (inom t ex skogsavverkning, 
gruvdrift, vattenkraft m.m.) minskar ju möjligheterna till att uppleva/använda 
landsbygden på annat sätt. ”

• ”Genus! Kvinnor drar och det beror inte på att bensinskatten är för hög eller att man tar 
emot för många flyktingar. Inte OK i debatten att ta fram problem som handlar om 
befolkningen och deras värderingar på landsbygd.”

• ”Moment 22 perspektivet, - att företag inte kan etablera sig eller växa utanför 
storstadsregionerna pga resurs och kompetensbrist vilket innebär att kompetens måste 
flytta för att kunna verka inom sitt område.”



6

Vilka perspektiv tycker du saknas?

• ”Hoppfulla inslag från landsbygdsorter om en bättre framtid. Vilka är framtidsjobben på 
landsbygden? Mathantverk, förädling av bioråvara till medicin eller biobränslen? Hörde 
ett inslag på radion om det förbättrade läget i Etiopien, Somalia och Eritrea och om de 
utlandssomalier som kommit hem, permanent eller tillfälligt, för att bygga upp landet. 
Det som förde dem tillbaka var framtidstro. Vore coolt om det kunde hända på den 
svenska landsbygden.”

• ”Den "utjämnande" effekt som bl a fiberutbyggnad i hela landet innebär. Många 
kunskapsbaserade och skapande yrken kan med fördel utövas i högre utsträckning var 
som helst. ”

• ”Att det ofta är mer ekonomiskt fördelaktigt att bo i lite mindre städer. Finns ett antal 
mindre/medelstora städer med omland som har industri och högskola på plats eller nära 
och som erbjuder nästan samma löner som i storstäderna, men väsentligt billigare 
boende.”
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Vad önskar du lyftes fram från din region i den 
mediala uppmärksamheten/debatten?

• ”En diskussion om vad som är landsbygd över huvud taget (glesbygd, 
avfolkningsbygd, små men växande tätorter, tom medelstora och stora städer?) och 
om förhållandet mellan Stockholm och resten av landet. ”

• ”Bara denna fråga är konstig. "Min region"? Jag jobbar med samhällsbyggande i HELA 
landet. Inte bara i min region. Jag tycker att hela Sverige ska leva och förtjänar att 
leva! Det är det mest hållbara på sikt! Vi måste använda alla resurser som vi har och 
inte tillåta bara det urbana att växa.”

• ”Vardagen + småstadens styrka för integration (den mindre skalan försvårar att helt 
skilja olika samhällsgrupper från varandra. I skolor, idrottsföreningar etc blandas och 
möts vi...)”



8

Vad önskar du lyftes fram från din region i den 
mediala uppmärksamheten/debatten?

• ”Yteffektiv tillväxt. I Skåne har vi förstaklassig jordbruksmark, hur kan samtliga 
kommuner ta ett större ansvar i sin exploatering?”

• ”Skånes satsning på naturnära upplevelser och fritidsaktiviteter utomhus, bl.a. 
genom reklamen på Skånetrafikens bussar om till vilken hållplats man kan åka för att 
nå en viss skog ex. ”

• ”Uppland som matproducent: den bördiga åkermarken,"Smakriket” och 
matproducenter. Dagvattenlösningar i Rosendal där WSP generalkonsult. Kommunen 
själv menar att man i det projektet har kommit längre än Stockholm, men i 
branschen lyfts ofta Stockholms riktlinjer fram som de främsta. ”
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Vad önskar du lyftes fram från din region i den 
mediala uppmärksamheten/debatten?

• ”Hur ökad transporttillgänglighet (t ex regionaltågsservice) förändrar platsen. Inte så 
att "folk får möjlighet att bo kvar", utan så att "folk får möjlighet att flytta dit".”

• ”Västlänken, eller Götalandsbanan: ny tågförbindelse till Sveriges näst största 
flygplats och på ett av landets största pendlingsstråk. ”

• ”Allt spännande, kreativt och högteknologiskt som inte är kopplat till och skyms av 
fordonsindustriklustret.”

• ”Skärgårdsfrågor som transporter och turism.”
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Vad önskar du lyftes fram från din region i den 
mediala uppmärksamheten/debatten?

• ”Fokus på havsnivåhöjningar (klimatförändringar) och fysiska 
förutsättningar/kommande behov av förändringar på stadsmiljön.”

• ”Frågan om hur hållbar tillväxten i Stockholmsregionen och de andra 
storstadsregionerna egentligen är - när blir priserna för höga, när blir det inte längre 
möjligt att upprätthålla olika typer av service?”

• ”Stockholmsperspektivet kan innehålla mer om allt positivt som händer i staden. Lite 
för mycket fokus på förortsproblem.”

• ”Att Stockholm och Sverige har världens tredje största IT-kluster, störst i Europa. Att vi 
har en enorm blandning av människor från alla regioner så att landet känner att de 
har en del av Stockholm också.”
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Reflektion

• Dualiteten mellan stad och land en fråga som många visade sig 
ha tänkt på – och som engagerar!

• Sverige så mycket mer än bara stad och land – glöm inte det 
mittimellan!

• En fråga som berör alla som arbetar med samhällsbyggnad 



Tack!

wsp.com
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