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… Det handlar, liksom för andra normer, om makt 
där normer skapar skeva maktstrukturer vilket i sin 
tur påverkar hur vi utformar vårt samhälle.



… När det gäller normer kopplat till kön, har vi 
kommit en bit på väg. När det däremot gäller 
plats finns det fortfarande en stor okunskap och 
diskussion om möjliga konsekvenser för samhället 
framöver krävs.





”Vi brukar åka ut på landet under helgerna men 
sedan åker vi in till stan igen”

”Tillsammans listade vi styrkor respektive 
svagheter med Karlstad och dess omkringliggand  
landsbygd.”

”Många barnfamiljer flyttar till byn Borgvik trots att 
befolkningen bara är runt 200 personer.”





”Även om landsbygdsområden, från ett socialt och ekonomiskt perspektiv, på 
många sätt är väl integrerade med tätorter och städer och att de kompletterar och 
förstärker varandra, finns det samtidigt grundläggande skillnader mellan stad och 
land. Landsbygderna har vissa särskilda förutsättningar som måste beaktas. De 
präglas av längre avstånd, gleshet och sin speciella fysiska miljö, exempelvis 
natur- och kulturlandskapet, rika naturresurser och en särpräglad 
bebyggelsemiljö. … För att uppnå målet om en hållbar tillväxt i alla delar av landet 
måste landsbygdens ”särskildheter” hanteras i det politiska systemet”



”Även om landsbygdsområden, från ett socialt och ekonomiskt perspektiv, på 
många sätt är väl integrerade med tätorter och städer och att de kompletterar och 
förstärker varandra, finns det samtidigt grundläggande skillnader mellan stad och 
land. Landsbygderna har vissa särskilda förutsättningar som måste beaktas. De 
präglas av längre avstånd, gleshet och sin speciella fysiska miljö, exempelvis 
natur- och kulturlandskapet, rika naturresurser och en särpräglad 
bebyggelsemiljö. … För att uppnå målet om en hållbar tillväxt i alla delar av landet 
måste landsbygdens ”särskildheter” hanteras i det politiska systemet”

”Den ökande urbaniseringen till städer är en av nutidens stora utmaningar, där olika 
hållbarhetsaspekter ställs på sin spets, särskilt mot bakgrund av dagens aktuella 
miljöproblem. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med ytterligare nya och 
intressanta möjligheter, men också spänningar i den sociala strukturen, där bland annat 
integrationsproblematiken har stor tyngd. Bebyggelse, transporter och resursanvändning är 
ytterligare faktorer som måste beaktas vid stadsmiljöns utveckling mot en hållbar riktning.



Reaktioner?
• Stadsmiljö – region, samhälle
• Särskildheter – styrkor, skillnader, förutsättningar, 

kvalitéer, tillgångar
• ”trots att” – Tack vare?
• Omkringliggande landsbygd – kommuner
• ”Måste beaktas” – ska tas tillvara



”Även om landsbygdsområden, från ett socialt och ekonomiskt perspektiv, på 
många sätt är väl integrerade med tätorter och städer och att de kompletterar och 
förstärker varandra, finns det samtidigt grundläggande skillnader mellan stad och 
land. Landsbygderna har vissa särskilda förutsättningar som måste beaktas. De 
präglas av längre avstånd, gleshet och sin speciella fysiska miljö, exempelvis 
natur- och kulturlandskapet, rika naturresurser och en särpräglad 
bebyggelsemiljö. … För att uppnå målet om en hållbar tillväxt i alla delar av landet 
måste landsbygdens ”särskildheter” hanteras i det politiska systemet”

”Den ökande urbaniseringen till städer är en av nutidens stora utmaningar, där 
olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets, särskilt mot bakgrund av dagens 
aktuella miljöproblem. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med 
ytterligare nya och intressanta möjligheter, men också spänningar i den sociala 
strukturen, där bland annat integrationsproblematiken har stor tyngd. Bebyggelse, 
transporter och resursanvändning är ytterligare faktorer som måste beaktas vid 
stadsmiljöns utveckling mot en hållbar riktning.







Sammanfattning
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