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Utmaningar för bioregionalism i relation till urbanisering och globalisering 
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Challenges for bioregionalism in relation to urbanization and globalization 
 
 
Författare 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka bioregionalism i relation till urbanisering och globalisering för att identifiera utmaningar som begreppet och 
rörelsen möter relaterat till dessa trender. Tidigare studier på forskningsfältet är begränsat och utspritt, vilket skapar ett behov av att samla och 
vidareutveckla det fragmenterade material som finns på området. Studien har genomförts genom en metodtriangulering av kvalitativa metoder i 
form av litteraturstudie och enkätstudie. Den första metoden syftar till att redogöra för ett vetenskapligt och akademiskt perspektiv medan den 
andra metoden redogör för ett gräsrotsperspektiv. De två metoderna integrerades sedan i en gemensam diskussion för att ge en mer representativ 
och heltäckande bild av vilka utmaningar bioregionalismen möter relaterat till trenderna. Resultatet visar att de största utmaningarna för 
bioregionalismen är att lyckas åstadkomma en kulturell förändring och att få det bioregionala paradigmet erkänt. De största svårigheterna ligger i 
den pågående dialektiken mellan urban/rural respektive lokal/global. Avslutningsvis konstateras att bioregionalismen i sin ursprungliga form inte 
är tillräcklig för att förstoras upp på en urban och global skala. För att omfamna dessa trender skulle bioregionalismen förslagsvis behöva utveckla 
de bioregionala idealen och synkroniseras med andra närliggande koncept. 
 
 
 
Abstract 
This thesis aims to investigate bioregionalism in relation to urbanization and globalization to identify challenges that are facing the concept and the 
social movement related to these trends. Previous studies in this research field is limited and scattered, creating a need to collect and further 
develop the fragmented material in the area. The study was conducted through a triangulation of qualitative methods in terms of literature study 
and survey study. The first method aims to describe a scientific and academic perspective, while the second method describes a grassroots 
perspective. The two methods were then integrated in a joint discussion to provide a further representative and comprehensive picture of the 
challenges facing bioregionalism regarding the trends. The results show that the greatest challenges for bioregionalism are to succeed in achieving 
a cultural change and of getting the bioregional paradigm recognized. The greatest difficulty lies with the ongoing dialectic interplay between 
urban/rural and local/global. Finally the study concludes that bioregionalism in its original form is not sufficient enough to be scaled up to an urban 
and global level. To embrace urbanization and globalization, bioregionalism would tentatively need to develop its bioregional ideals and be 
synchronized with other adjacent concepts. 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka utmaningar för bioregionalism som teoretiskt begrepp 
och social rörelse i relation till urbanisering och globalisering. Tidigare studier på 
forskningsfältet är begränsat och utspritt, vilket skapar ett behov av att samla och 
vidareutveckla det fragmenterade material som finns på området. Studien har genomförts 
genom en metodtriangulering av kvalitativa metoder i form av litteraturstudie och enkätstudie. 
Den första metoden syftar till att redogöra för ett vetenskapligt och akademiskt perspektiv 
medan den andra metoden redogör för ett gräsrotsperspektiv. De två metoderna integrerades 
sedan i en gemensam diskussion för att ge en mer representativ och heltäckande bild av vilka 
utmaningar bioregionalismen möter relaterat till trenderna. Resultatet visar att de största 
utmaningarna för bioregionalismen är att lyckas åstadkomma en kulturell förändring och att få 
det bioregionala paradigmet erkänt. De största svårigheterna ligger i den pågående dialektiken 
mellan urban/rural respektive lokal/global. Avslutningsvis konstateras att bioregionalismen i 
sin ursprungliga form inte är tillräcklig för att förstoras upp på en urban och global skala. För 
att omfamna dessa trender skulle bioregionalismen förslagsvis behöva utveckla de 
bioregionala idealen och synkroniseras med andra näraliggande koncept. 

Nyckelord: Bioregionalism, Bioregionalt tänkande, Bioregional diskurs, urbanisering, 
globalisering, Politisk ekologi, grön politisk teori, grön politisk praktik 
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Abstract 
This thesis aims to investigate bioregionalism in relation to urbanization and globalization to 
identify challenges that are facing the concept and the social movement related to these 
trends. Previous studies in this research field is limited and scattered, creating a need to 
collect and further develop the fragmented material in the area. The study was conducted 
through a triangulation of qualitative methods in terms of literature study and survey study. 
The first method aims to describe a scientific and academic perspective, while the second 
method describes a grassroot perspective. The two methods were then integrated in a joint 
discussion to provide a further representative and comprehensive picture of the challenges 
facing bioregionalism regarding the trends. The results show that the greatest challenges for 
bioregionalism are to succeed in achieving a cultural change and of getting the bioregional 
paradigm recognized. The greatest difficulty lies with the ongoing dialectic interplay between 
urban/rural and local/global. Finally the study concludes that bioregionalismen in its original 
form is not sufficient enough to be scaled up to an urban and global level. To embrace 
urbanization and globalization, bioregionalism would tentatively need to develop its 
bioregional ideals and be synchronized with other adjacent concepts. 

Keywords: Bioregionalism, Bioregional approach, Bioregional discourse, urbanization, 
globalization, political ecology, green political theory, green political practice  
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1. Introduktion 
De senaste åren menar forskare att mänskliga aktiviteter blivit så genomgripande och 
djupgående att de rivaliserar de stora naturkrafterna på planeten. De menar att vi nu äntrat den 
mer oförutsägbara och riskfyllda tidsåldern antropocen där människan på egen hand under-
minerar planetens livsuppehållande system (Steffen m.fl., 2007). Människans och naturens 
öden anses vara djupt sammankopplade snarare än distanserade. Det är inte längre människan 
mot naturen utan istället människan som själv bestämmer vad naturen blir (Lorimer, 2015). 
Vår tids största politiska och vetenskapliga utmaning påstås därför vara det planetära 
förvaltandeskapet, att lyckas bygga ett globalt styrningssystem och en universellt accepterad 
strategi för att hantera människans relation till de planetära systemen (Steffen m.fl., 2007).   
 
Urbanisering och globalisering är två begrepp som blivit något av ledsymbolerna för 2000-
talet och som tillsammans utgör de största drivfaktorna bakom antropocen. Dessa har lett fram 
till antropogena påtryckningar som bland annat klimatförändringar, havsförsurningar, 
luftföroreningar, kemiska föroreningar, markförändringar och förlust av biologisk mångfald 
(Barau & Ludin, 2012). Hur kan vi bemöta dessa problem och finna vägarna till det hållbara 
livet? Den traditionella environmentalismen1 anses inte längre vara kapabel att kunna hantera 
världens ekologiska kriser (Blühdorn, 2011). Därför har mer radikala riktningar växt fram 
inom grön politisk teori. Ekologismen2 är en sådan riktning som utmanar det industriella och 
teknologiska samhället samt de traditionella värderingarna av hierarki, dominans och 
instrumentalism. Den förespråkar istället samhällelig transformation, social- och ekologisk 
rättvisa samt vill eliminera människans dominans över naturen (Curran, 2006). Figur 1 visar 
Kilbournes (1995) ramverk med det ”grönas” natur och var ekologismen kan placeras in.   

 
                  Figur 1. Ramverk över olika nivåer av ekologisk hänsyn. Egen bild utifrån Kilbourne (1995). 

                                                            
1 Environmentalism kan förklaras som ekologisk modernisering och reformistisk miljöpolitik opererandes inom 
rådande institutioner. Det gängse sättet att förhålla sig till miljöfrågor (Dobson, 2000; Hayward, 1994). 
2 Ekologismen kan förklaras som en idé- och föreställningsvärld med idéer om radikala samhällsförändringar 
som ska guida samhället (Dobson, 2000; Hayward, 1994). 

5 
 



Inom ekologismen återfinns bioregionalism som en tappning av social ekologi3. Denna 
riktning kräver just ett sådant radikalt skifte (Carr, 2004), och bygger på ekologismens 
radikala ekocentriska principer om en djup transformation av mänskligt beteende mot vad 
man kallar en balans mellan människa och natur (Francese, 2016). Den traditionella 
miljörörelsens styckevisa reformer och ekonomiska mixtrande anses inte vara tillräckligt för 
att kunna hantera dagens allvarliga problem (Dryzek & Schlosberg, 2005). Bioregionalismens 
vägledande princip är att den naturliga världen bestämmer det politiska, ekonomiska och 
sociala livet i samhällen. Människor uppmuntras att leva på plats och att anpassa sig till den 
lokala naturen. Bioregionalism betonar decentralisering, småskalighet och alternativa 
ekonomier (Malloy, 2009). 
 
Det är komplicerat att definiera begreppet bioregionalism. Enligt Li (2003) beror det på 
bioregionalismens starka betoning på decentralisering där bioregionalister inte velat forma 
någon central kommitté som kunnat möjliggöra för en entydig definition av begreppet. Det är 
dessutom ett tvärvetenskapligt begrepp som täcker ett brett fält av ämnen. Det är därutöver 
även ett platsspecifikt, normativt, icke-standardiserat och pragmatiskt begrepp. Det breda 
omfånget inom vilken bioregionalism kan tillämpas nödvändiggör därmed ett diskursivt 
förhållningssätt (Hensley, 2013). Det finns därför ingen vedertagen eller enhetlig definition av 
begreppet, utan snarare en mångfald tolkningar av det. Emellertid skulle bioregionalism 
kunna definieras på följande sätt; 
 
”Bioregionalism är både en livsfilosofi och en social rörelse i civilsamhället som baseras på 

en kulturell och social praxis.” (Carr, 1999). 
 
”Bioregionalism är en miljörörelse och en social filosofi som föreställer sig decentraliserade 

och självstyrande samhällen inom politiska gränser som omdragits för att reflektera de 
naturliga konturerna av olika ekosystem.” (Taylor, 2000). 

 
”Bioregionalism är en idévärld och relaterad praktik som har utvecklats som ett svar på 
utmaningen att återknyta socialt rättvisa mänskliga kulturer på ett hållbart sätt till det 
regionala ekosystemet inom vilken de är oåterkalleligt inbäddade.” (McGinnis 2005). 

 
I denna studie betraktar vi bioregionalism både som ett teoretiskt begrepp och som en social 
rörelse inom ramarna för ovanstående citat. Vi vill med denna studie uppmärksamma att en 
förståelse för bioregionalism är viktigt. I en tid av urbana människor, globala samhällen och 
världsomfattande handel med naturresurser är det lätt att bli blind för vilka samhällets 
materiella resurser är och för vad den egna regionen kan erbjuda. Vi vill med denna uppsats 
undersöka bioregionalism som ett koncept på det hållbara och ekologiska samhället med egna 
svar på vad som krävs för att kunna leva hållbart. Detta undersöks genom att studera hur 
bioregionalism förhåller sig till de världsomspännande trenderna av urbanisering och 
globalisering. 

                                                            
3 Social ekologi hävdar att miljöproblem, förutom på grund av antropocentrism, i grunden även är sociala 
strukturella problem med tydliga hierarkier (Barry, 2014). 
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2. Syfte & frågeställning 
Studien syftar till att undersöka bioregionalism i relation till urbanisering och globalisering. 
Målet är att identifiera både intellektuella utmaningar för bioregionalism i teorin såväl som 
praktiska utmaningar för den bioregionala rörelsen relaterat till dessa trender. 

Frågeställningar: 
• Vilka urbana utmaningar möter bioregionalismen?  
• Vilka globala utmaningar möter bioregionalismen?  
• Hur kan bioregionalismen hantera de urbana och globala utmaningarna? 

3. Bakgrund  
Urbanisering kan beskrivas som en process av folkförflyttningar från rurala områden till 
urbana områden samt som en process som koncentrerar människor till urbana miljöer såsom 
städer, storstäder och megastäder (Cobbinah m.fl., 2015). Urbanisering kan även beskrivas 
som en process av rumslig utspridning vilken transformerar rurala landskap till urbana miljöer 
(Zhang, 2015). Urbanisering kan följaktligen handla både om en transformation av människan 
och om en transformation av den fysiska miljön. I denna studie definieras urbanisering både 
som en folkförflyttning och som en fysisk transformation. 
 
Globalisering kan beskrivas som en förändringsprocess genom vilken stater och samhällen i 
världen sammanbinds över tid och rum i ömsesidiga beroendeförhållanden (Gustavsson, u.å.). 
Ökade globala förbindelser kan ske genom flöden av varor, information och människor som 
understödjs av snabb transport- och kommunikationsteknik (Amin, 2002). Globalisering kan 
även uppfattas som en samlingsbenämning på de senaste faserna i utvecklingen inom politik, 
ekonomi och kultur. Det handlar då om betydelsen av plats och utrymme i samband med 
intensifierande världsnivåkrafter som transnationella företag och banker, globala 
konsumtionsnormer, världsideologier och internationella auktoritetsstrukturer (Gustavsson, 
u.å; Amin, 2002). I denna studie definieras globalisering både som ökade globala förbindelser 
samt som politisk, ekonomisk och kulturell utveckling. 
 
Föregångare till bioregional filosofi växte fram redan under tidigt 1900-tal som en reaktion 
mot negativa effekter av dåtidens industrialisering och snabba urbana tillväxt. Det handlade 
då om att mildra effekterna av överbefolkade städer som blev avskurna från naturen via den 
snabba urbaniseringen av landsbygden (Church, 2014). Bioregionalism som gräsrotsrörelse 
uppkom senare som en reaktion mot urbanisering och globalisering under 1960–70-talen i 
västra USA (Gray, 2007; Chew, 2008; Banga, 2010; Cato, 2011; Church, 2014). Då rörde det 
sig istället om en reaktion mot dåtidens socioekonomiska, politiska och ekologiska 
förhållanden samt om en reaktion mot dåtidens globala kriser av okontrollerbar urbanisering, 
ohämmad populationstillväxt, överdriven konsumtion av naturresurser, överdriven 
skogsavverkning samt storskalig artutrotning (Chew, 2008). Det handlade även om en 
reaktion mot statliga principer med artificiella gränsdragningar och urbana rutnät som strider 
mot naturliga gränser och påverkar människors relationer till lokala ekosystem (Banga, 2010).  
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Bioregionalismen motsätter sig den kultur som uppkom från upplysningens rationalism4 och 
byråkratiska globala marknadskapitalism. Stark kritik riktas även mot globaliseringens 
homogeniserande effekter av globala monokulturer med minskad naturlig och kulturell 
diversitet som följd. Det gränsöverskridande flödet av idéer, information, kunskap, pengar, 
människor och kulturella influenser anses skapa en förlorad känsla av plats och identitet 
(Mikulak, 2007; Evanoff, 2007). Globaliseringen anses även medföra en ignorans av naturliga 
begränsningar genom överexploateringen av planetens naturresurser. Förbindelsen och 
tjänsteutbytena mellan samhälle och naturresurser anses ha försvunnit. I en global ekonomi 
baserad på storskalig resursexploatering och masskonsumtion argumenteras därför de sociala 
värdena av miljöåtgärder ha tappat sin betydelse (Freed, 2015; McGinnis, 2000).  
 
Bioregionalismen motsätter sig även globala standarder och regler, vilka ofta anses eftersträva 
att maximera första världens tillgång till tredje och fjärde världens resurser. Den nuvarande 
politiska ordningen som är industrivetenskapligt orienterad, kritiseras därför för att betrakta 
miljövaror som en global allmän egendom. Miljövarorna blir således i behov av global 
kontroll, vilket anses kräva ytterligare centralisering av politik och ekonomisk kraft. 
Bioregionalismen argumenterar tvärtom att lokal allmän egendom bör förvaltas lokalt 
(Mikulak, 2007; Evanoff, 2007). I tabell 1 summeras de grundläggande egenskaper som 
skiljer det bioregionala paradigmet från det nuvarande (Delveaux, 2005; Cappucio, 2009). 
 
Tabell 1. Kontrastering mellan det bioregionala och nuvarande paradigmet utifrån Delveaux (2005) och Cappucio (2009). 

 

    Bioregionalt paradigm  Nuvarande paradigm 

Skala    Region 
Samhälle/gemenskap 

Stat 
Nation/värld 

Ekonomi  Bevarande 
Stabilitet 
Självförsörjning 
Samarbete 

Exploatering 
Förändring/framsteg 
Världsekonomi 
Konkurrens 

Politik  Decentralisering 
Komplementaritet 
Mångfald 

Centralisering 
Hierarki 
Enhetlighet 

Samhälle  Symbios 
Evolution 
Kulturell diversitet 

Polarisering 
Tillväxt/våld 
Monokultur 

I ett försök att övergripande beskriva bioregionalismens grundkännetecken har vi identifierat 
och förklarat följande centrala principer:  
  

                                                            
4 Rationalism är en filosofisk riktning som hävdar att det enda sättet att uppnå kunskap om verkligheten är 
genom att använda förnuftet (Ne, u.å,a). 
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Principen ”bioregion” hänvisar till en livsplats som kan definieras som ett biofysiskt område 
av jordens yta. Bioregioner kan avgränsas utifrån dess distinkta mönster av klimat, hydrologi, 
ekologi och landformer såsom avrinningsområden, bergskedjor 
och prärier (Thayer, 2003; Delveaux, 2005; Chew, 2008; 
Birkeland, 2008; Cappucio, 2009). Vidare kan bioregioner 
även definieras som en ”terräng av medvetande” utifrån de 
mänskliga kulturer som lever inuti dem (Menser, 2013; Freed, 
2015; Thayer, 2003; Azizul m.fl., 2016). Sammantaget kan 
bioregioner definieras som ett territorium av både biofysisk 
och kulturell karaktär. Figur 2 ger exempel på hur en bioregion 
kan definieras (Francese, 2016). Bioregioner anses vara den 
mest logiska och lämpade skala för att främja hållbara 
processer som tar hänsyn till både lokal kultur och natur 
(Thayer 2003; Bagliani m.fl., 2010; Cappucio 2009).  

Figur 2. Exempel på bioregioners nivåskikt. 
Egen bild utifrån Francese (2016). 

 
Principen ”naturliga gränser” förespråkar naturliga och ekologiska gränser framför dagens 
politiska och administrativa gränser, vilka även anses sätta gränser för socialt, ekonomiskt och 
politiskt liv. När politiska gränser ligger i linje med ekologiska gränser anses en starkare 
känsla av egenansvar och identifiering kunna möjliggöras för alla medlemmar inom gemen-
skaperna (Hensley, 2013).   
 
Principen ”leva på plats” innebär en förankring till den egna platsen och att bilda en ”känsla 
för plats”. Det innebär vidare att uppskatta och undersöka samspelet mellan kulturella och 
ekologiska landskap inom bioregionen, samt kultivera en djupare förståelse för människans 
position i det större ekosociala samhället (Hensley, 2013). Samhällen som praktiserar detta 
anses vara i balans med sin plats genom sammankopplingar till andra människor, varelser och 
naturliga processer (Ratknić & Braunović, 2013).   
 
Principen ”decentralisering” hänvisar till småskaliga gemenskaper med decentraliserade 
beslutsprocesser. Bioregionalism betonar en ”nerifrån-och-upp”-strategi genom att stärka 
lokalt självbestämmande och deltagande samt främja demokratiska, ekologiskt lyhörda och 
engagerade former av interaktivt ledarskap (Hensley, 2013).    

Principen ”återbefolkning” integrerar ovanstående principer och innebär att befolka en region 
på nytt, att lära om och leva med egna bioregionen samt om att förbättra de lokala och 
regionala förhållandena inom den egna bioregionen (Anderson, 2009). Det handlar 
huvudsakligen om att fokusera på att utveckla och ansluta till en regional ekologiskt baserad 
identitet samt om att återkoppla människor till deras lokala naturliga miljö (Ball, 2002). 
Livspraxis innebär därför en större medvetenhet om och djupare förståelse för platsens unika 
ekologiska förhållanden, att ansvara för platsen där man lever och upphöra att vara dess 
exploatör, att utveckla ett socialt beteende som berikar det väsentliga livet och platsens 
naturliga processer samt att fastställa ekologiskt och socialt hållbara former av levande 
(Chew, 2008; Cappucio, 2009; Ratknić & Braunović, 2013; Hensley, 2013; Freed, 2015).
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4. Metod 
Studien baseras på två forskningsmetoder med kvalitativ ansats; litteraturstudie och 
enkätstudie. En kvalitativ ansats anses lämplig då det finns intresse av att försöka förstå och 
återge människors syn på ett studerat fenomen (Trost, 2012). Det passar väl in på denna studie 
där vi har för avsikt att återge forskares och bioregionalisters olika syn, erfarenheter och sätt 
att resonera kring utmaningar för bioregionalism. Litteraturstudien syftar till att redogöra för 
det vetenskapliga- och akademiska perspektivet medan enkätstudien redogör för gräsrots-

rklaras studiens metoder mer ingående. perspektivet. Nedan fö

4.1 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att fokusera på utmaningar med tillhörande åtgärder för 
bioregionalism i relation till urbanisering och globalisering. Ingen tidsmässig avgränsning har 
fastslagits då både forskningsfrågorna samt forskningfältet har en snäv inriktning. Studien har 
ingen bestämd geografisk avgränsning men har emellertid främst koncentreras till USA och 

ionalismens nordamerikanska ursprung. Kanada, på grund av bioreg

4.2 Metodtriangulering 
Denna studie har bedrivits genom metodtriangulering av kvalitativa metoder. 
Metodtriangulering innebär att forskaren använder sig av två eller fler metoder i sin forskning. 
Det kan handla om att använda flera metoder som antingen är kvalitativa eller kvantitativa 
eller att blanda både kvalitativa och kvantitativa metoder. Flera metoder kan ge bredare och 
djupare analyser vilket i sin tur kan leda fram till unika upptäckter, infallsvinklar och 
perspektiv som inte hade varit möjliga med enskilda metoder (Svensson & Starrin, 1996). 
Med flera metoder är det även möjligt att neutralisera svagheterna med individuella metoder 
(Bekhet & Zauszniewski, 2012). Enligt vissa forskare kan multipla metoder även öka en 
studies validitet genom att bekräfta samma eller liknande resultat (Casey & Murphy, 2009).  

Enligt Casey & Murphy (2009) syftar metodtriangulering antingen till bekräftelse av data 
eller kompletterande av data. Denna studie har utgått från det sistnämnda syftet. 
Metodtrianguleringen har dels använts för att samla det fragmenterade material som finns på 
forskningsfältet samt dels för att ge studien ett bredare mångdimensionellt perspektiv. Det 
leder till att studien får en mer heltäckande och representativ bild av forskningsfrågan och 
dess många olika dimensioner. Trianguleringen utfördes genom att kombinera litteraturstudie 
och enkätstudie som två kvalitativa metoder. Genom denna kombination har vi kunnat erhålla 
multipla datainsamlingsstrategier från olika forskningstraditioner, multipla datakällor från 

l samt multipla perspektiv från vetenskap, akademi och rörelse. olika empiriska materia

4.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie kan generellt beskrivas som en vetenskaplig text vilken ger omfattande 
översikt över litteraturen inom ett specifikt ämnesområde. Det generella syftet med en 
litteraturstudie är att samla material på ett systematiskt sätt samt tillföra mervärde genom 
intressanta slutsatser (Wee & Banister, 2016). Litteraturstudier kan användas för att ge 
syntetiserad överblick inom ett specifikt område och identifiera nya perspektiv, åsikter och 
antaganden kring tidigare forskning. Metoden kan även användas för att belysa 
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kunskapsluckor och skapa en logisk grund för framtida forskning på området (Baker, 2016; 
Denney & Tewksbury, 2013).  

Syftet med denna litteraturstudie är att samla relevant material inom ämnesområdet och att 
synliggöra författares likheter och skillnader angående förståelsen av utmaningar för 
bioregionalism i relation till urbanisering och globalisering. Vi har eftersträvat en kritisk 
granskning av hur litteraturen identifierat och belyst utmaningar med tillhörande åtgärder. 
Genom att samla, analysera och syntetisera hur tidigare litteratur resonerar kring 
forskningsområdet kommer mervärdet för denna studie utmynna i att identifiera 
kunskapsluckor kring vad som tidigare var känt och okänt, och samtidigt bana väg för 
framtida forskning på området. Vi har medvetet valt att i större omfattning innefatta kritiskt 
granskande och analyserande litteratur, i syfte att få fram mer problematiserande resonemang 
från författarna samt andra perspektiv än vad som sannolikt skulle erhållas genom 
enkätstudien. Huvuddelen av litteraturstudiematerialet refererar till en bioregional litteratur 
som är grundad i ett amerikanskt perspektiv. Detta val präglar därför i sin tur studiens resultat. 

Enligt Baker (2016) består en litteraturstudie av tre huvudprocesser. En sökningsprocess som 
anger studiens ramar och inringar lämpligt material på området, en kritiseringsprocess som 
analyserar och rekonstruerar det insamlade materialet samt en syntetiseringsprocess som 
kritiskt analyserar materialet och summerar kunskapen inom ämnesområdet. Denna studie 
utformades utifrån en liknande process men som istället benämns som urvals-, gransknings- 
och analysprocess. Vi har genomgående under samtliga processer fördelat arbetet mellan oss 
där den ena fokuserat på urbanisering och den andre på globalisering. Analysprocessen 
avslutades emellertid gemensamt. 

Under urvalsprocessen formades ramarna för litteraturstudien. Materialurvalet består av 
vetenskapliga artiklar (referentgranskade och icke-referentgranskade), avhandlingar och annat 
empiriskt material. Artiklar och avhandlingar har hämtats från Linköpings Universitets-
biblioteks sökdatabas UniSearch genom databasens egna avgränsningsfunktioner (se tabell 1). 
Databasen Ulrichsweb användes för att undersöka om artiklar var referentgranskade. 
Materialen lokaliserades genom att använda ett kodschema med söktermer (se tabell 2) samt 
genom databasens avancerade sökning med den booleanska operatorn ”AND”. För att välja ut 
lämpliga artiklar och avhandlingar granskades först deras titlar, nyckelord och 
sammanfattningar, därefter användes sökorden (i ordningsföljd) ”bioregion”, 
”bioregionalism”, ”urban” och ”global” inuti texterna. De som bedömdes vara relevanta i 
sammanfattningarna och med många träffar på söktermerna valdes ut som lämpliga källor. 
Övrigt empiriskt material består av tre intervjutexter med öppen tillgång online som 
lokaliserades genom att söka på ”Bioregionalism and Global problem” via sökmotorn 
Google. Samma ovanstående artikelsökord användes även inuti intervjutexterna, vilket 
därefter bedömdes som relevant och handplockades. Totalt identifierades 54 lämpliga källor. 
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 Tabell 2. Visar de avgränsningar som användes för att lokalisera artiklar och avhandlingar i Unisearch.   

  Avgränsningsfunktioner 
Utökning:  “Sök även inom fulltextformatet i artiklarna” 

Avgränsare:  “Tillgänglig via LiU” 

Ämne:  ”Bioregionalism” 
”Globalisering” 

 

Tabell 3. Visar de söktermer som användes för att lokalisera artiklar och avhandlingar i Unisearch. Utvalda artiklar och 
avhandlingar refererar till studiens slutgiltiga materialurval. 

Söktermer  Antal träffar  Utvalda artiklar/ 
avhandlingar 

Bioregionalism AND Global AND Globalization AND bioregion  27  17 
Bioregionalism AND Urban  50  8 
Bioregionalism AND challenges  107  4 
Bioregionalism AND Vision  44  1 
Bioregionalism AND Paper  57  1 
Bioregionalism AND Urbanization  7  1 
Bioregionalism AND globalization AND Urbanization  86  1 
Bioregionalism AND Global AND Globalization AND bioregion  193  1 
    Summa: 37  

(31 unika)  
 
Under granskningsprocessen insamlades, utvaldes och granskades materialet. Processen 
inleddes med en lättare granskning där vi var för sig granskade de lämpliga källorna från 
urvalsprocessen för att kunna sålla ut relevanta källor. För att sortera ut relevanta källor 
användes samma söktermer som under urvalsprocessen. Men till skillnad från 
urvalsprocessen, som enbart fokuserade på antalet sökträffar, granskades den text inuti 
källorna som fanns i direkt anslutning till sökorden. De källor som bedömdes ha relevant text 
omgärdad kring sökorden valdes sedan ut som relevanta källor. 

Granskningsprocessen avslutades med en djupare granskning där vi var för sig genomförde 
en mer djupgående analys av de relevanta källorna från den lättare granskningen för att kunna 
sålla ut källor till det slutgiltiga materialurvalet. Analysen genomfördes genom att använda 
sökorden urban och global som ett filter inuti källorna samt genom att enbart analysera text i 
direkt anslutning till sökorden. För några källor som innehöll mycket information granskades 
däremot hela delar eller avsnitt av källorna. Merparten av källorna innehöll dock mindre 
mängder information. Anteckningar över all information om bioregionalism kopplat till 
urbanisering och globalisering fördes kontinuerligt under analysens gång. Källor som inte 
innehöll någon relevant information kring denna koppling exkluderades från urvalsprocessen. 
Det slutgiltiga materialurvalet resulterade i totalt 31 källor, varav 23 referentgranskade 
artiklar, 3 icke-referentgranskade artiklar, 2 avhandlingar samt 3 intervjutexter. 

Under analysprocessen sammanställdes det slutgiltiga materialurvalet. Processen inleddes 
med att vi var för sig tematiserade anteckningarna från den djupare granskningen. 
Tematiseringen började med att anteckningarna från de olika källorna ställdes bredvid 
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varandra för direkta jämförelser samt för att kunna identifiera mönster, likheter och skillnader 
mellan dem. Därefter sammanfördes anteckningarna under olika teman och kategorier av 
utmaningar med tillhörande åtgärder där de bedömdes vara lämpliga att passa in. 
Anteckningar som inte passade in under några teman eller kategorier av utmaningar 
exkluderades från processen. Tematiseringen avslutades med att vi läste och diskuterade 

varefter materialet reviderades och slutligen färdigställdes. varandras material 

4.4 Enkätstudie 
Enkätundersökningen har använts som komplement till litteraturstudien med syfte att bidra till 
en mångdimensionell bild samt ge ytterligare perspektiv på studiens frågeställningar. Genom 
enkätstudiens gräsrotsperspektiv samt fokus på bioregionalisters kunskaper, uppfattningar och 
erfarenheter ges en nyanserad bild som kompletterar litteraturstudiens akademiska och 
vetenskapliga perspektiv (Jakobsson & Westergren, 2005). Tanken med denna enkätstudie är 
inte att resultaten ska kunna kvantifieras eller generaliseras. Istället anses fördjupning vara 
viktigare och därför har en kvalitativ ansats valts.  

En fördel med enkät som insamlingsmetod är möjligheten att samla in data från ett stort urval 
respondenter på relativt kort tid. Andra fördelar är att respondenterna själva kan välja när 
inom tidsramarna de vill besvara enkäten samt att respondenterna blir mer anonyma och mer 
benägna att besvara känsliga frågor jämfört med intervjuer (Jakobsson & Westergren, 2005; 
Ejlertsson, 2014). Ytterligare fördelar är att enkäten inte är beroende av att genomföras på en 
specifik plats eller tidpunkt, vilket skulle krävas av en intervju (Sundevall & Fredholm, 2013; 
Ejlertsson, 2014). Nackdelar är däremot att respondenten kan hoppa över frågor i större 
utsträckning än vid exempelvis en intervju. Enkäter kräver dessutom påminnelser och det kan 
ske fördröjningar innan svar skickas in. Vidare ger enkätundersökningar även regelmässigt ett 
visst bortfall och respondenternas identitet kan inte styrkas med fullständig säkerhet 
(Ejlertsson, 2014).  
 
Målgruppen i enkätundersökningen är personer involverade i bioregionala projekt. Ett 
strategiskt urval av respondenter har genomförts för att försäkra god variation avseende både 
projekten samt svaren från de tillfrågade respondenterna. Ett sådant urval anses hur som helst 
inte vara representativt i statistisk mening (Trost, 2012). Urvalet av respondenter påverkades i 
viss mån även av tillgången till e-postadresser via webbsidor och medlemslistor. Totalt 
identifierades 10 projekt och 21 respondenter kontaktades. Inledningsvis kartlades 
bioregionala projekt och därefter identifierades respondenter utifrån kriterier (se tabell 4) för 
vad vi anser utgöra ett relevant bioregionalt projekt och lämpliga respondenter. 

Tabell 4. Visar kriterier för vad som utgör ett relevant bioregionalt projekt samt lämpliga respondenter.  

  Kriterier 
Bioregionalt 
projekt 

 En större och aktiv organisation ‐ ju större projekt och längre versamhet   
   desto större chans att studiens frågeområden berörs 
 Det finns utförlig information tillgänglig om projektet  
 Bioregionala aktivister på samordnande‐/grupp‐/ eller gräsrotsrörelsenivå 
 Explicit uttryckta kopplingar till bioregionalism, ett bioregionalistiskt tänkande 
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Lämplig 
respondent 

 Ansvarig, involverad och aktiv nyckelperson inom målgruppen  
 2‐3 respondenter per projekt, en säkerhetsfaktor avseende potentiellt bortfall 

 
Enkätundersökningen genomfördes i form av en webbaserad enkät som distribuerades genom 
onlineverktyget Google Forms. Enkäten sändes ut 23 mars 2016. Påminnelser sändes till 
bortfallet efter 1 vecka. Sista svarsdatum sattes till 7 april. Frågeformuläret (se bilaga 2) 
bifogades som en länk via e-post innefattande ett följebrev (se bilaga 3) med information om 
studiens syfte, grundläggande instruktioner samt hantering av respondenternas svar. 

Enkätfrågorna konstruerades utifrån litteraturstudiens problemområden och genomförande. 
De består av standardiserade frågor med enbart öppna svarsalternativ med fritext. Vi valde att 
använda öppna frågor eftersom de ger större möjligheter för mer uttömmande och nyanserade 
svar, samt då de är lämpligast att använda när man vill ha mer kvalitativa aspekter på en fråga 
(Jakobsson & Westergren, 2005). Nackdelar med öppna frågor är dock att de i regel är svårare 
att både besvara och analysera jämfört med fasta alternativ. Det beror på att öppna frågor ger 
en lägre strukturnivå och kan medföra en större inbördes variation (Sundevall & Fredholm, 
2013; Ejlertsson, 2014). Ytterligare en nackdel är att öppna frågor bara delvis ger möjlighet 
till fördjupning (Ejlertsson, 2014). För att undvika risken att missa faktorer som deltagarna 
möjligen anser betydelsefulla i sammanhanget och som ej framgår av enkätfrågorna, valde vi 
därför att lägga till en avslutande uppfångande fråga (Sundevall och Fredholm, 2013). 

Betydande uppmärksamhet gavs åt att utveckla tydliga och entydiga frågor. Vi försökte 
använda ett klart språk och korta meningar som varken var ledande eller negerande 
(Ejlertsson, 2014). Frågeformuläret hölls kortfattat i syfte att främja en högre svarsfrekvens. 
För att undvika missförstånd och tolkningssvårigheter vid breda frågor användes 
förtydliganden på områden relevanta för vår studie. På så sätt stärks även den interna 
validiteten (Jakobsson & Westergren, 2005). Vi anser därmed att ovannämnda svagheter med 
enkätstudier aktivt har förebyggts genom väl genomarbetade frågor, noggrann utformning av 
enkäten samt genom goda förberedelser till undersökningen. 

Totalt deltog sju respondenter från fem bioregionala projekt i undersökningen (se tabell 5). 
Samtliga enkätsvar innehåller 2-3 A4-sidor med information. Enkätsvaren har något olika 
mycket fokus på begreppen urbanisering och globalisering men varierar endast lite i övrigt. 
Merparten av enkätsvaren utgörs av kortfattad och övergripande information medan enstaka 
enkätsvar utgörs av mer utförlig och djupgående information. Ett internt bortfall inträffade i 
form av tre respondenter på fråga 6, 7 och 9. Bortfallet anses däremot vara oväsenligt för 
slutresultatet. En avgränsning för enkätundersökningen kan konstateras vara det genomgående 
amerikanska perspektivet. 

Tabell 5. Visar deltagande respondenter och bioregionala projekt i enkätstudien. 

Respondenter    Bioregionalt projekt  Land 
R1    Bioregion Birmingham  England 
R2    CascadiaNow!  USA 
R3    CascadiaNow!  USA 
R4    Planet Drum Foundation  USA 
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R5    Ozark Area Community Congress  USA 
R6    Kansas Area Watershed Council  USA 
R7    Ozark Area Community Congress  USA 

 
Analysen genomfördes utifrån redan erhållen förförståelse om bioregionalism. Vi analyserade 
gemensamt helheten samt vilka delar av svaren som djupare tolkat ansågs relevanta. Liksom 
vid litteraturstudien delade vi därefter upp temaområdena och analysen mellan oss. 
Analysprocessen utfördes sedan i enlighet med litteraturstudiens tematiseringsprocess. Som 
ett sista steg i processen översattes svaren från engelska till svenska. Studien genomfördes i 
enlighet med Ejlertssons (2014) grundläggande etiska principer (se box 1). 

Box 1. Ejlertssons (2014) forskningsetiska överväganden och krav som beaktats. 

4.5 Metoddiskussion 

 

 Informationskravet: Deltagande personer informerades ordentligt om enkätundersökningen, 
dess syfte och om frivilligheten i att delta via följebrev   
 Samtyckeskravet: Deltagare i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan, varför 

samtycke ska inhämtas. Genom att besvara enkäten har respondenten samtyckt till medverkan 
 Konfidentialitetskravet: Deltagare gavs största möjliga konfidentialitet och enskilda individer ska 

inte kunna identifieras av utomstående. Personuppgifter förvarades även på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem 
 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer har endast använts för det ändamål 

enkäten avser och som informerats om – och inte i något annat sammanhang 

Reliabilitet och validitet används av forskare för att demonstrera forskningens trovärdighet 
och strängheten av forskningsprocesser. Reliabilitet handlar om hur långt en procedur, 
verktyg eller test kommer att ge ett liknande resultat under olika förhållanden. Validitet 
handlar om överensstämmelsen mellan vad man tror sig mäta och vad man planerar mäta 
(Roberts m.fl., 2006). För att försäkra denna studies reliabilitet och validitet har 
metodtriangulering använts där olika forskningsmetoder, datamaterial och perspektiv 
kombinerats för att ge ett så heltäckande och representativt resultat som möjligt. Vidare har 
litteraturstudien och enkätstudien utformats, analyserats och redogjorts för i uppsatsen på ett 
identiskt sätt för att ge ett så enhetligt och överenstämmande resultat som möjligt. 

Generaliserbarhet handlar om huruvida resultaten i en undersökning kan generaliseras till att 
tillämpas på en större population. Ett resultat kan betraktas som generaliserbart om urvalet 
personer är representativt för den större grupp som ligger till grund för urvalet (Justesen & 
Mik-Meyer, 2012). Vi bedömer att litteraturstudien håller hög generaliserbarhet i den 
meningen att den kan representera vetenskapens perspektiv angående ämnet. Dels eftersom 
litteraturstudien innefattar så gott som all vetenskaplig litteratur på ämnet inom ramarna för 
Unisearch (som i sin tur bygger på en lång rad vetenskapliga databaser), och det bör finnas 
begränsat med ytterligare litteratur på ämnet utanför databasens ramar då bioregionalism är ett 
snävt forskningsfält. Dels eftersom merparten av litteraturstudiens källor utgörs av referent-
granskade artiklar, vilket innebär att artiklarna genomgått en granskningsprocedur av andra 
forskare och därmed kan betraktas ligga i linje med övriga forskningsfältet. 
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Vi bedömer att enkätstudien håller låg generaliserbarhet så tillvida att de inte fullt ut kan 
representera den större bioregionala rörelsen angående ämnet. Med ett urval av sju 
respondenter, fem rörelser och sammantaget något begränsade enkätsvar är det svårt att dra 
några generella slutsatser om större rörelsen. Urvalet bedöms som tillräckligt för att kunna 
belysa ett rörelseperspektiv på ämnet. Men för att kunna representera större rörelsen och 
stärka generaliserbarheten av studien skulle det behövas större urval respondenter från en 
bredare skara rörelser tillsammans med fler djupgående enkätsvar. En större geografisk 
spridning av respondenterna hade ytterligare kunnat stärka generaliserbarheten. 

5. Analys 
I denna del redovisas resultaten från litteraturstudien och enkätstudien separat. Resultaten från 
båda metoder har delats upp i huvudtemana urbanisering och globalisering. Huvudtemana har 

rier av utmaningar med tillhörande åtgärder. i sin tur delats in katego
 

ie 5.1 Litteraturstud

5.1.1 Urbanisering 
Motsättningar mellan urbana- och rurala livsmönster 
En aspekt av utmaningen handlar om motsättningar generellt inom bioregionalismen. Enligt 
Church (2014) har bioregionalismen varit allt för kompromisslös i utformningen av sina ideal 
för att kunna implementeras i urbana områden. Det beror på den bioregionala filosofins 
tyngdpunkt på småskalighet och lokalstyre i vilken urbana miljöer inte passar in. Carr (1999) 
ger en mer problematiserande bild av att bioregionalismen som sin kärna skulle implicera 
urbana områden, trots sina rötter i rurala sammanhang och trots den bioregionala litteraturens 
huvudfokus på rurala samhällen. Exempelvis på så vis att den bioregionala litteraturen ofta 
skrivs av människor från urbana bakgrunder. Menser (2013) menar att bioregionalismens bild 
av urbana områden som socialt och ekologiskt degraderade leder till att positiva urbana 
värden som kosmopolitisk mångfald5 och mötesplats för föreningsfrihet därmed utesluts helt. 

En annan aspekt av utmaningen handlar om motsättningar inom den bioregionala rörelsen. 
Carr (1999) belyser tre svårigheter för rörelsen att adressera städer. Dels en viss attityd kring 
städer som oviktiga och som hopplösa fall av döende civilisationer, dels att städer betraktas 
som en svår och jobbig uppgift att behöva ta sig an samt dels brist på tid och energi hos 
bioregionalister engagerade i rurala aktiviteter. Aarsand (2013) menar att det finns en 
uppdelning inom rörelsen, där vissa idealiserar det rurala livet som en bioregional utopi och 
där andra menar att även urbana områden kan adresseras enligt bioregionala principer. 
Samtidigt framhäver författaren kritik mot rörelsens benägenhet att rikta fokus mot 
landsbygden och försumma staden. Meredith (2005) menar istället att det finns en generell 
motvilja inom rörelsen gentemot urbana områden, där urbana miljöer betraktas som dekadenta 
och förfallna jämfört med rurala miljöer som naturliga.  

Vidare belyser även några författare hur den bioregionala rörelsen har börjat inse att urbana 
områden inte längre kan ignoreras utan istället måste adresseras. Carr (1999) förklarar hur de 

                                                            
5 En mångfald kännetecknad av människor eller företeelser från hela världen (Ne, u.å,b). 
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Nordamerikanska bioregionala kongresserna6 har upprättat konsensus om att städer måste 
adresseras, men inte kring hur de ska adresseras. Författaren förklarar även hur 
bioregionalister har insett att städer måste adresseras för att inte rörelsen ska förbli marginell 
som enbart ett ruralt, glesbefolkat och landsbygdsbaserat fenomen utan någon koppling till 
den urbana populationen. Vidare påpekar Church (2014) och Menser (2013) att det finns en 
generell känsla bland bioregionalister om att städer inte kan ignoreras, att halva 
världsbefolkningen lever i städer samt att städer är stora konsumenter av lokala och globala 
resurser. Ytterligare framhäver Sale (1988) hur rörelsen har etablerat vissa grundläggande 
bestämmelser kring städer, bland annat om att städer måste uppnå maximal självförsörjning 
och integrering inom bioregionen. 

Kulturell förändring inom urbana områden 
Carr (1999) poängterar generellt hur kulturell förändring är central för all form av bioregional 
transformering. Vidare förklarar författaren hur det för att lyckas etablera gröna och 
ekologiska städer är väsentligt att konceptet kring ”den gröna staden” blir etablerat, förstått 
och stöttat på bred front i samhället. Därutöver krävs även breda politiska, sociala och 
kulturella transformationer av den urbana befolkningen. Church (2014) menar att det inte 
räcker att enbart lägga till natur i städer för att få urbana människor mer natur- och 
miljömedvetna i enlighet med bioregionala principer. Därutöver krävs även en kulturell 
förändring där utbildning och öppen dialog kring naturfrågor är viktiga faktorer. 

Vidare ger några författare exempel på hur bioregionalister försökt åstadkomma kulturell 
förändring i urbana områden. Gillbert m.fl. (2009) förklarar hur bioregionalism åberopats i 
syfte att bilda platskänsla kring grönområdet Oak Ridges Moraine i Toronto i Kanada. 
Författaren framhåller hur de framgångsrikt lyckades bevara naturområden och jordbruksmark 
men misslyckats att omstrukturera de regionala-, urbana- och rurala relationer som krävs för 
att kunna bilda platskänsla. Carr (1999) ger två exempel på försök att etablera en bioregional 
norm i San Francisco Bay Area i USA respektive Vancouver i Kanada. I båda fallen användes 
en strategi för att bilda lokala bioregionala aktivistgrupper som sin tur skapade breda och 
horisontella nätverk och länkar vidare ut i civilsamhällena. Strategierna baserades på 
varierade former av publik kommunikation samt på att bilda bryggor mellan privat- och 
offentlig sektor. Författaren förklarar att ingetdera exemplet lyckades etablera någon 
bioregional norm brett i samhället, men väl inom aktivistgrupperna. 

Strategisk och fysisk förändring inom urbana områden 
Enligt Carr (1999) och Church (2014) som båda hänvisar till Peter Berg krävs storskaliga 
åtgärder för att återbefolka städer enligt bioregionala principer. Återbefolkningen innebär en 
trippelutmaning. Dels krävs en förändring av medvetande och beteende hos en stor mängd 
urbana människor, dels krävs institutionella och strukturella förändringar och dels krävs en 
omfattande fysisk transformation av den bebyggda miljön. Enligt Church (2014) innebär 
bioregionalism relaterat till stadsplanering en total transformation av hur stadsplanerare 
traditionellt designar, bygger och nyttjar urban infrastruktur. 

                                                            
6 De Nordamerikanska bioregionala kongresserna är sammankomster för bioregionalister från hela Nordamerika 
som samlas för att diskutera och besluta om större frågor som sträcker sig över flera bioregioner (Carr, 1999). 
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Några författare ger även förslag på hur strategisk och fysisk förändring av urbana områden 
skulle kunna gå till. Gray (2007) ger förslag på strategier för att genomföra en bioregional 
transformation av såväl existerande urbana områden som för den fortsatta spridningen av 
urbana områden. För existerande urbana områden föreslås Agenda 21-processer för att främja 
samhällsengagemang och lokalt styre kring ekologiska frågor, alternativa ekonomier som 
uppmuntrar till samhällsbaserade lokala företag och små kooperativ, stadsodlingsprojekt för 
att etablera och förstärka partnerskap gentemot rurala områden samt fysiska beräknings-
verktyg såsom materialflödesanalys och ekologiskt fotavtryck för att förbättra medvetandet 
om symbiosen mellan urbana- och rurala områden. För den fortsatta spridningen av urbana 
områden föreslås förtätningstekniker, ekologiska skattereformer för transportsektorn, att 
nyttja grönytor för att minska segregationen mellan rika och fattiga stadsdelar samt att nyttja 
urbana ytor för odling, vattenreserv och förnyelsebar energi. 

Vidare framför Church (2014) en modell för hur bioregionala principer skulle kunna 
introduceras i moderna urbana områden. Modellen bygger på att införa kommunala policys 
som utgår från den lokala naturen och som skapar förutsättningar för att leva ekologiskt, 
förändringar av den fysiska stadsmiljön via ekologiska designprinciper för stadsplanering, 
infrastruktur och arkitektur, kollektiva åtgärder via kollektivt förvaltarskap av naturresurser 
och publika diskurser kring ekologiska frågor samt individuella åtgärder som influeras av 
kollektiva aktiviteter. Tanken är att dessa faktorer tillsammans ska influera en stegvis 
förändring av människans relation till naturen samt successivt fostra bioregionala idéer kring 
platskänsla, ekologisk medvetenhet, aktivt deltagande och ansvarsfull resursförvaltning. 
Potentialen för en stegvis förändring i städer anses ligga i den kumulativa effekten av många 
bioregionala projekt tillsammans med en strävan mot öppen dialog kring ekologiska frågor 
bland allmänheten. Samtidigt understryks betydelsen av att designa enligt platsspecifika 
förutsättningar för varje urbant område. 

Svårigheter att applicera bioregionala principer på urbana områden 
Enligt Hansson & Wackernagel (1999) komplicerar större städer den bioregionala visionen 
avsevärt genom att det i urbana områden med få grönytor är nära nog omöjligt att leva med 
och lära känna naturen samt odla egen mat i enlighet med bioregionala principer. Li (2003) 
menar att dagens utformning av städer verkar kränka bioregionala gränser eftersom de inte 
överenstämmer med naturliga och ekologiska gränser. Vidare menar författaren att urbana 
områden strider mot bioregionalt fokus på lokala kunskaper om natur och ekosystem, då det 
är viktigare med ekonomiska och sociala kunskaper för en urban befolkning. Enligt Church 
(2014) kan inte naturliga system upprätthålla populationstätheter typiska för urbana områden 
vilket strider mot principen om att leva efter lokala förutsättningar. Vidare uttrycker 
författaren en oro för att bioregional planering med djup tro på naturens egenvärde, design 
med naturen och bärkraftighet kan komma att ge naturen företräde framför sociala aspekter i 
urbana miljöer. 

Vidareutveckla bioregionala principer för städer 
Chew (2008) nämner generellt att bioregionalism som livspraxis har rotat sig i isolerade rurala 
samhällen men enbart i vissa fickor i urbana miljöer. Enligt McGinnis (2000) behöver 
bioregionalismen utveckla en alternativ samhällsmodell som tar hänsyn till stadens kopplingar 
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inom bioregionen gentemot det rurala, naturen och människan såväl som utanför bioregionen 
gentemot den globala ekonomin och globala världen. Samhällsmodellen behöver även ta 
hänsyn till den urbana människan och den ”stadifiering” av människan och ”de-naturering” av 
hennes naturkunskaper som produktionen av urbana områden innebär. Aarsand (2013) hävdar 
att den bioregionala principen med återbefolkning även måste appliceras på urbana områden 
eftersom halva världsbefolkningen lever i städer, då även stadsbor behöver gröna hållbara 
strategier samt då det inte finns några goda anledningar att utelämna urbana miljöer. Denna 
applicering är nödvändig för att bioregionalismen ska fortsätta vara relevant och användbar. 
Church (2014) menar att bioregionalismen måste utveckla ideal och principer för 
stadsplanering för att kunna skapa en fullständig vision kring bioregional stadsplanering. 

Vidare hävdar emellertid Gray (2007) i kontrast mot föregående författare att det skulle vara 
en vanlig missuppfattning att bioregionalism inte tillgodoser urbana områden. Enligt 
författaren värderar bioregionala idéer en symbios mellan urban-rural och ett ömsesidigt 
beroende mellan urbana- och rurala invånare. Vidare förklaras att bioregionala samhällen är 
organiserade gemensamt kring regionala center, att bioregionala stadskärnor är mindre än 
moderna samt att urbana områden är viktiga för att erbjuda specialiserade marknader, som 
forum för självförverkligande samt för att erbjuda anonymitet. Ytterligare förklaras att 
bioregionala städer nyttjar designprinciper såsom ekobyar och permakultur, har minimalt 
transport- och pendlingsbehov samt har starka samhällsband mellan urbana bioregionalister. 

Vidareutveckla bioregionala principer för urbanisering 
Mason m.fl. (1987) ifrågasätter hur bioregionalismen hanterar urbanisering i termer av urban 
förstörelse, rural fattigdom, perifera ekonomier, exploaterbara ekonomiska praktiker samt 
regionala ekonomiska skillnader. För att bioregionalismen ska kunna forma grund för 
vetenskaplig forskning hävdar författarna att den behöver bredda sig till att omfatta mer 
diversifierade frågor och intressen däri urbaniseringen ingår. Enligt Meredith (2005) är 
bioregionala perspektiv otillräckliga för att hantera urbanisering i termer av att halva 
världsbefolkningen lever i urbana miljöer idag samt att det inte längre finns någon tydlig 
distinktion mellan urban och rural eftersom stad och landsbygd successivt har kommit att 
växa in i varandra.  

5.1.2 Globalisering 
Återinbädda urbäddade människor   
Hansson och Wackernagel (1999) liknar återbefolkande med sociologen Anthony Giddens 
koncept att ”återinbädda” mänskligt levande i lokala platser. Svårigheterna gällande 
återbefolkandet ligger då i att globaliseringens pågående ”urbäddningsprocess7” skulle ha lyft 
ut det mänskliga sinnet och förhållandet till ekosystemtjänster ur den lokala kontexten av 
interaktioner, och istället blivit omstrukturerade över ofixerad tid och rum. Detta skulle 
innebära att människor slutat uppfatta sig själva som delar av lokala platser och även mentalt 
kopplat från sig biosfärkontexten. 

                                                            
7 ”Disembedding” innebär att tid och rum i det moderna samhället har separerats till ett abstrakt tillstånd, och 
inte längre är bunden till en lokal kontext. Sociala relationer lyfts ut ur sitt lokala sammanhang och interaktion 
sker inte längre ansikte mot ansikte (Lidskog m.fl., 1997). 
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Beakta ideal kring syn på och känsla för plats  
Enligt Aarsand (2014) är platsen inom bioregionalism obestridligen relationell. Ibland föreslås 
även transcendentala eller andliga band till platsen. Menser (2013) menar att en plats både är 
en produkt formad av naturlagarna genom ekologiska krafter, samt att människor är 
ontologiska och epistemologiska aktörer i denna ekologi. Platskänsla involverar även en 
skalproblematik. Kan kärleken för en plats utsträckas till att omfatta hela världen? Är Jorden 
då den enda integrerande bioregionen och alla människors hemmaplats, snarare än delar av 
den? (Aarsand, 2014; Taylor 2000). Enligt Li (2003) föreställer sig vissa bioregionalister ”en 
planet vars mänskliga befolkning lever harmoniskt och dynamiskt genom att bruka en 
sofistikerad och försynt teknik, i en världsmiljö som man låter vara naturlig”. Däremot 
argumenterar Nelson och Weschler (2001) att bioregional litteratur tenderar idealisera 
mänskliga samhällen som situerade i relativt små, självständiga avrinningsområden, i harmoni 
med områdets naturliga system. Enligt Hansson och Wackernagel (1999) vore det naivt att tro 
att världens alla människor plötsligt skulle välja att återbefolka deras bioregion och 
återupptäcka lokala ekosystemtjänster. Taylor (2000) omnämner antropologiskt 
önsketänkande och menar att de flesta interaktioner mellan individer och arter kan ses som 
själviska, och inte symbiotiska. Enligt Aarsand (2014) kritiseras bioregionalismens 
platskänsla för att vara ett defensivt sätt att hantera globaliseringens negativa sociala effekter, 
och särskilt sammantryckningen av tid och rum som ny elektronisk media framkallat. Detta då 
kritiker uppfattar bioregionalism som en respons till upplösningen av platsbaserade kulturella 
och ekologiska förhållanden som dominerade livsstilar i förmodern tid.  

Platsbaserad kunskap  
Vidare berörs även synen på vad som utgör platsbaserad ekologisk kunskap. Är det 
kunskapstypen härstammande från ursprungsbefolkningars kulturella traditioner? Eller är det 
utifrån ekologin som vetenskap? (Li, 2003). Enligt Ball (2002), Hansson och Wackernagel 
(1999) inspireras bioregionalismen av inhemsk praxis och ser lokala kulturer, som ”förråd av 
lokal eller platsbaserad fenomenologisk kunskap”. Däremot hävdar Taylor (2000) att 
ursprungliga bioregionalister tenderar att överbetona begrepp som naturlig harmoni, symbios 
och ömsesidigt beroende. Uppfattningen om naturen som symbiotisk, balanserad och 
välmenande ordnat system anses även ignorera vetenskapliga upptäckter, som att ekosystem 
karaktäriseras av störning och riktningslös förändring oavsett mänsklig inverkan. 

”Vad betyder det rent konkret att människor ska känna en koppling till en plats?  
… Vad innebär det rent politiskt att vara rotad?  

… Vilka har rätten till platsen först?” – Olsen (2000). 

Svårigheter i att vara rotad   
I ovanstående citat lyfter Olsen (2000) centrala frågor som bioregionalister sällan anses 
adressera. Meredith (2005) framhäver att det finns allt ifrån liberala till radikala 
bioregionalister. Den mest radikala lösningen är att stanna kvar på en plats, utveckla rötter 
och lära sig allt om bioregionens komponenter. Olsen (2000) relaterar detta till poeten Gary 
Snyders bioregionala uttryck: ”Real people stay put”. Meredith (2005) hänvisar till författaren 
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Kirkpatrick Sale som anser denna livsstil vara inbäddad i vår arvsmassa, och bosatt i våra 
själar som den ”sanna önskvärda konfigurationen”. Vissa bioregionala teoretiker 
argumenterar enligt Heldke (2006) för att bevara rättigheterna att stanna kvar på sina förfäders 
mark, att det handlar om ett ansvar och en skyldighet att rota sig och bilda verklig gemenskap. 

Flera författare hävdar däremot att detta radikala synsätt idag är problematiskt, och att det 
finns tvetydiga formuleringar inom bioregionalismen gällande att ”vara rotad”. Den 
beundransvärda önskan att rota sig och återta en hemkänsla i naturen kan ha oavsiktliga och 
störande politiska manifestationer. Olsen (2000) menar att ”rota sig” exkluderar lika mycket 
som det inkluderar, och kan anta en partikulär form i vilken en allmänmänsklighet utesluts. 
Flera författare nämner en mörk sida med eko-nationalism och riskerna för en patriotisk, 
etnocentrisk och nationalistisk bioregionalism (Meredith, 2005; Olsen, 2000; Aarsand, 2014; 
Evanoff, 2007; MacGregor, 2005; Heldke, 2006). Huruvida bioregionalism är inneboende 
inskränkt och inkapabel att effektivt ta itu med problem som korsar kulturella, politiska och 
naturliga gränser är enligt Evanoff (2007) legitima orosmoln att begrunda. Trots att 
bioregionalism är uttalat anti-etnocentrisk och fördömer nationalism, pekar flera författare på 
vissa filosofiska fundament och mindre likheter mellan bioregionalismen och högerextrema 
ekologirörelser, nazist- och kommunistpartiet. Detta då båda försvarar unika sociala och 
ekologiska samhällen från modernitetens homogeniserande impulser (Olsen, 2000; Meredith, 
2005; Aarsand, 2014). Likheterna ligger även i argumentet ”litet är vackert”, samt att det finns 
fördomar riktade mot städers rotlösa världsmedborgare (kosmopoliter), vars prioriteringar 
exkluderar att lära sig leva på plats. Detta radikala läge av bioregionalismen anbefaller därför 
hur man bör tänka och leva (Meredith, 2005; Heldke, 2006). Utmaningen för bioregionalism 
avseende denna aspekt ligger enligt Aarsand (2014) i att uppvisa medvetenhet om likheterna 
för att undvika att missbrukas. Samma författare belyser även att hur radikal man är påverkar 
debattens öppenhet. Att föreslå bioregionalism som den enda lösningen på miljöproblem 
anses stänga debatten snarare än att öppna den. Radikalare anti-urbana och anti-civilisatoriska 
tendenser anses därför vara de minst användbara eftersom de avsmalnar snarare än breddar 
vad som utgör en plats (Aarsand, 2014). 

”Hur mycket plats finns det i ett bioregionalt samhälle för de ”rotlösa”,  
för invandrare och kosmopoliter?” – Olsen (2000:81). 

Svårigheter med föreställningen om rotlöshet  
I citatet ovan belyser Olsen (2000) problematiken gällande bioregionalismens betoning på 
lokalism i relation till identitet och rotlöshet. Många samhällen i världen kännetecknas idag av 
en art-, etnisk- och kulturell mångfald (Heldke, 2006). Dessutom strävar många människor 
uttryckligen efter att upprätthålla rötter till andra platser, vilket Menser (2013) menar är en 
utmaning för bioregionalismen. Särskilt då en kosmopolitisk identitet med flera rötter är 
förbryllande för dem som söker en "oproblematisk trohet till en enda gemenskap" eller 
ideologi (Meredith, 2005). Enligt Williams (2014) saknar verkliga platser ofta de singulära, 
sammanhängande egenskaper som ofta tillskrivs den bioregionala känslan av plats. Istället 
anses verkliga platser vara värdar till flera identiteter. 
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Enligt Meredith (2005) är människan inte associerad till enbart ett isolerat landskap och en 
identitet. Dels för att regionerna själva inte är fristående enheter utan del av större globala 
biogeokemiska processer. Dels för att de människor som bebor regionerna inte är fristående 
enheter, och det moderna medvetandet om identitet inte är singulärt. Flertalet moderna 
människor anses idag ha en diversifierad bakgrund, bytt bostad flera gånger och leva i en 
blandad region där merparten grannar inte har någon långvarig inhemsk bakgrund i sina 
bostadsområden. Det anses snarare vara mer förekommande att individer begränsade till ett 
mindre samhälle vill komma därifrån. Författaren menar vidare att människans förfäder, 
identiteter och fästen är många och spridda över tid och rum. Platsen är aldrig den enda 
identitetsfaktorn, utan även exempelvis kön, religion, språk och generation påverkar. Både 
Meredith (2005) och Menser (2013) betonar därför att bioregionalism måste undvika en 
överdriven regional identifiering och att det kanske behövs en mer liberal form av 
bioregionalism och miljöetik, som inte nödvändigtvis är rotad i en enskild lokalitet.  

Heldke (2006) belyser vidare att vara ”rotlös” för många människor globalt sett är ett 
livsfaktum, ibland valt och ibland påtvingat. Både Aarsand (2014) och Heldke (2006) lyfter 
frågan om huruvida bioregionalism är ett privilegierat perspektiv, en kritik som riktats mot 
bioregionalt tänkande. Kritiken innebär att det utan tvekan är en lyx för människor att ”rota 
sig” och utveckla ett ”tillhörande” till en plats då många miljoner människor världen över är 
flyktingar. Även Aarsand (2014) ser detta som långsökt med tanke på de 200 miljoner 
klimatflyktingar vi möjligen ser år 2050. Enligt Meredith (2005) bör fokus vila på både 
kulturer i det förflutna, nuvarande kulturer som bebor bioregionen samt kulturer i framtiden 
som kan förväntas anlända, med tanke på nuvarande global interaktionstakt. Enligt 
MacGregor (2005) kan ambitionerna att leva väl på en plats inte heller fortgå utan frågor om 
att leva rättvist i världen, och det är här författaren anser att det bioregionala perspektivet är 
otillräckligt. Ratknić & Braunović (2013) påpekar även att fördelarna med bioregionalism är 
helt uppenbar i områden rika på naturresurser. 

Det dialektiska samspelet mellan lokalt och globalt   
Av litteraturstudien framgår att det finns delade meningar om huruvida bioregionalismen har 
en tillräcklig global ansats eller inte. Enligt McGinnis (2000) kan bioregionalism inte bli 
någon alternativ hegemoni eller någon ny etik för ett globalt samhälle, då det globala 
samhället inte är knutet till en viss plats. Istället argumenteras det för att bioregionalismen 
skulle kunna erbjuda en hållbar form av globalisering, som bevarar lokal autonomi och 
samtidigt respekterar individens behov. Globalisering skulle då ske underifrån som ett resultat 
av ”integrationen av alla lokala”8 (McGinnis, 2000; Li, 2003; Delveaux, 2005; Chew, 2008). 
Li (2003) tydliggör denna integration genom att citera aktivisten Vandana Shiva: 

 

 

                                                            
8 Ett globalt civilsamhälle grundat på ett engagemang att integrera lokal aktivism med globalt nätverkande, 
förutsatt att samarbetet utvecklas inifrån själva regionen (Li, 2003).  
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”Det globala representerar inte det universella mänskliga intresset… och måste 
ansluta sig till det lokala, eftersom det lokala existerar med naturen, medan det 
globala endast existerar i Världsbankens kontor och multinationella företags 

högkvarter. Det lokala är överallt. Det verkliga ekologiska rummet i global ekologi 

återfinns i integrationen av alla lokala” − Vandana Shiva citerad (Li, 2003:61).  

Flera författare framhäver att bioregionalism redan har en global ansats genom att den strävar 
efter att sammanlänka det lokala och globala. Bioregionalism syftar exempelvis till att ”rädda 
det hela genom att rädda delarna” och omfamnar slagordet ”agera lokalt, tänka globalt” 
(Delveaux, 2005; Ball, 2002; Evanoff, 2012b). Hensley (2013) poängterar det paradoxala i 
hur ett bioregionalt förvaltandeskap parallellt bidrar till en större form av ekologiskt 
förvaltandeskap med globala effekter. Om bioregionen exempelvis skulle uppfattas som en 
egen bakgård, så kommer varje lokalsamhälle enligt Cato (2011) att vilja skydda sin bakgård 
och visa högre nivåer av socialt och miljömässigt ansvar.  

Behov av att utveckla vidare perspektiv  
Trots bioregionalismens hävdade globala ansats menar vissa författare att begreppet ändå inte 
möter verkligheten med dess globala omfattning (McGinnis, 2000; Evanoff, 2007; 
MacGregor, 2005; Heldke, 2006; Hansson & Wackernagel, 1999; Kerridge, 2014; Dolezal, 
2008). Flera författare belyser olika aspekter kring bioregionalismens samexistens med 
globalisering och kring begreppets uppskalning till global nivå. Här uppmärksammas behovet 
av att utveckla ett vidare perspektiv inom bioregionalismen, för att kunna överskrida ett rent 
lokalt fokus samt förespråka en större tvärkulturell förståelse och samverkan. 
Bioregionalismen anses behöva utveckla mer nyanserade relationer till de faktiska 
omständigheterna av växande globala förbindelser, som genomsyrar många aspekter i 
vardagslivet (McGinnis, 2000; Evanoff, 2007; MacGregor, 2005; Heldke, 2006; Hansson & 
Wackernagel, 1999; Kerridge, 2014; Dolezal, 2008). Enligt Gillbert m.fl. (2009) behöver 
bioregionalismen konfrontera sociala och miljömässiga skillnader mellan och inom 
samhällen. 

Ett sätt att utveckla ett vidare perspektiv föreslås vara genom platsbaserad utbildning. För att 
påskynda utvecklingen av det mänskliga medvetandet menar Ratknić och Braunović (2013) 
att det krävs en ”aggressiv” befolkningsutbildning och en popularisering av den bioregionala 
och ekologiska etiken riktad mot varje individ. Enligt Li (2003) kan platsbaserad utbildning 
höja medvetandet om globala sammankopplingar. Sammanflödet av global utbildning och 
platsbaserad kunskap pekar på möjligheterna att utveckla ett globalt perspektiv som samtidigt 
tar hänsyn till varje lokalsamhälles behov. Däremot finns risk för att kunskapen globaliseras 
för privata eller kommersiella intressen, beroende på värdesystemet som besluten tas inom.  

Kosmopolitisk bioregionalism  
Urbana områden är enligt Menser (2013) platsen för de sammankopplingar som inramar 
dialektiken mellan lokalt och globalt. Utifrån argumentet att det idag finns både en 
världskultur och varierande lokalkulturer samt att de flesta människor hyser lojalitet till flera 
platser, belyser Evanoff (2007), Meredith (2005), och Aarsand (2014) miljöteoretikern 
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Mitchell S. Thomashow’s förslag om kosmopolitisk bioregionalism. Förslaget integrerar det 
lokala landskapet (platsen) med det globala systemet (rummet) och innebär att platsen och 
dess invånare inte kan förstås utan hänvisning till större ekosystem, ekonomier och 
byråkratier. Förslaget uppfattar bioregioner och dess samhällen som inneboende i större 
naturliga och sociala system (Meredith, 2005;Aarsand, 2014). Enligt Evanoff (2007) innebär 
förslaget ett erkännande av skalkomplexiteten samt av behovet att överbrygga dessa skalor 
genom olika interaktionsformer. Denna mer liberala version av bioregionalism tillåter även 
dess utövare att tillämpa en bioregional känslighet för varje plats som denne bebor (Meredith, 
2005). Aarsand (2014) ser förslaget som en strategi för att utveckla bioregionalt tänkande och 
överkomma oppositionen mellan bioregionalister och eko-kosmopoliter9. I grunden handlar 
det enligt Meredith (2005) om estetiska val av otaliga livsstilsalternativ, om att avsiktligt välja 
mellan att återbefolka en enda gemenskap eller erkänna multipla rötter till flera gemenskaper. 

Utveckla samarbetsformer    
Ett annat förslag enligt Evanoff (2012b) är att betrakta bioregionalism som ett koncept, vilket 
kan användas för att beskriva varje tendens som ger människor rätten att leva ekonomiskt 
självförsörjande och ekologiskt hållbara livsstilar baserade i lokala samhällen − oavsett om 
tendenserna är uttalat bioregionala eller inte. Exempelvis liknas omställningsrörelsen med 
bioregionalism. Evanoff (2012c) betraktar bioregionalism som en mindre del av en mycket 
större rörelse. Bioregionalisternas bidrag till denna anses vara en analys och kritik av den 
nuvarande globala situationen samt en utformning av hållbara alternativ. Hansson & 
Wackernagel (1999) framhåller även potentialen i att kombinera bioregionalism med andra 
verktyg som exempelvis ”ekologiskt fotavtryck”. MacGregor (2005) menar att bioregional 
förståelse måste utvecklas och inkapslas i en biosfärförståelse och ett globalt medvetande om 
hållbar utveckling. 

Vidare identifierades förslag för bioregionalismen som gräsrotsrörelse att bättre kunna slå rot 
som livspraxis i västvärlden. Enligt Dolezal (2008) beror rörelsens framtid på dess förmåga 
att föreställa sig hållbara ekonomiska alternativ till den politik den motsätter sig. Förslaget 
innebär att miljöaktivister skulle utveckla ett samarbete med arbetare som fallit offer för och 
också är missnöjda med globaliserade utvinningsindustrier. Författaren nämner 
bioregionalismens adaptiva evolution där ”inbördes hjälp” är kärnan i en hållbar utveckling 
och ett nödvändigt kognitivt steg i evolutionen (Dolezal, 2008). Enligt Evanoff (2012c) 
innebär en bioregional agenda att jobb baserade på en global ekonomi måste överges. Vidare 
måste varor som producerar långt borta ersättas med hållbara, reparationsbara och 
återvinningsbara varor som produceras lokalt. Även arbetstid skulle kunna reduceras och 
tillåta människor mer fritid för personliga och kulturella aktiviteter. Bioregionalismens 
möjligheter till måluppfyllelse beror däremot enligt Chew (2008) starkt på den kritiska 
tidpunkten och tillståndet i världssystemsstrukturer och processer. Enligt författaren kan dock 
sociala rörelser anses vara en del av processerna för att strukturera världshistorien. 

Behov av att erkänna lokalsamhällenivåns begränsningar  
Det dialektiska samspelet mellan det lokala och globala anses enligt Li (2003) tydliggöras av 

                                                            
9 Eko-kosmopolitism står för en ekologiskt medveten känsla för globalt medborgarskap (Kerridge, 2014). 
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svårigheterna i att dagens ekologiska problem inte kan inneslutas inom en viss region eller 
nation, samt av pågående spänningar mellan utvecklings- och industrialiseringsländer 
(gällande exempelvis ”Inte-på-min-bakgård”-argument och miljörasism). Bioregionalismens 
globala begränsning anses därför ligga i dess betoning på decentralisering och att avsäga sig 
åtagande av nationell och internationell politik och beslutsfattande. Samtidigt som 
globaliseringen av den politiska ekonomin ifrågasätts förespråkas inte någon global 
miljökoalition. Detta menar Dolezal (2008) orsakar ett ”politiskt dödläge” då bioregionalister 
knappast anser se sig själva som en beslutsfattande elit, men samtidigt konkurrerar med 
industriella lobbyister om makten att påverka. Enligt Taylor (2000) kan man inte heller 
grunda politiska antaganden om en rosenröd bild av mänsklig altruism. 
Småskalighetsuttrycket anses därför kunna avfärda potentialen i större politiska och 
ekologiska system. Skulle bioregionala identiteter förhindra uppkomsten av ett globalt 
samhälle eller en världsmedborgarpolitik, så kommer man inte att kunna adressera de största 
systemen som kräver global uppmärksamhet. Evanoff (2012b) ser därför ett ”inter-
bioregionalt” (jfr: internationellt) samarbete mellan bioregioner som nödvändigt. Däremot 
hävdar författaren att bioregionalismen är fullt kapabel att uttrycka internationell solidaritet 
med sociala rörelser världen över, förutsatt att de försöker skapa former av globalisering som 
genuint är både av och för folket. Vid behov anses exempelvis lokala gemenskaper kunna 
förbindas till större enheter för att ta itu med problem som korsar bioregionala gränser. 

Kulturell förändring  
Evanoff (2012c;2012b) hävdar att den bioregionala visionen är verkligt uppnåelig och inte 
utopisk, när folk bestämmer att det är den typ av framtid de vill skapa. Enligt författaren kan 
samhällen redan idag upprätthållas med befintlig teknik på ett sätt som möjliggör för andra 
icke-mänskliga former att blomstra. Däremot kommer ingen riktig förändring ske förrän 
medborgare själva återtar sin förmåga att vidta effektiva åtgärder. Nyckelfrågan anses därför 

 mobiliserar medborgare.  handla om hur man

5.2 Enkätstudie 

5.2.1 Urbanisering 
Motsättningar mellan urbana- och rurala livsmönster 
R3 hävdar att urbanisering är ett motsatsord till bioregionalism. Respondenten förklarar 
vidare att det är väsentligt att urbana områden gör allt i sin makt för att stödja rurala 
samhällen. Respondenten hävdar ytterligare att den högsta prioriteten för urbana områden 
borde vara att stödja rurala jordbruk. 

Svårigheter att applicera bioregionala principer på urbanisering 
R6 menar att urbaniseringen strider mot bioregionalismens fokus om ett platsspecifikt leverne 
med ett livslångt fokus på att leva med och lära av platsen. R1 menar att urbaniseringen utgör 
ett direkt hot mot naturhabitat, jordytlager samt tillgång till dricksvatten vilket strider mot 
bioregionala intressen. 

Kulturell förändring inom urbana områden 
En aspekt av utmaningen handlar om att det behövs platsspecifika ideal för varje urbant 
område. R7 hävdar generellt att urbana områden behöver byggas platsspecifikt. För att 
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åstadkomma detta krävs ett uppmuntrande mot en stolthet över den egna bioregionens unika 
egenskaper samt ett erkännande av och ett anpassande efter bioregionens naturliga 
begränsningar. Följaktligen skulle det kunna ske genom att i senare skede använda lämplig 
teknik och radikala designprinciper. R4 hävdar på motsvarande sätt att det behöver skapas 
platsspecifika policys och värderingar som är lämpliga och unika för varje urbant område. 
Respondenten poängterar dock samtidigt att det skulle kunna skapas vissa grundläggande 
principer såsom exempelvis oberoende, diversitet, självreglering och långsiktig stabilitet vilka 
skulle kunna fungera som ett generellt ramverk och gälla överallt i alla urbana miljöer. 

En annan aspekt av utmaningen handlar om att det behöver skapas nya föreställningar om 
urbana områden. Enligt R1 skulle detta kunna ske med hjälp av två medel. Dels via ökad 
decentralisering med lokala politiska strukturer och starkare arbetarkooperativ som utvidgar 
det demokratiska inflytandet i samhällen. Dels via utbildning som underlättar för ett 
bioregionalt tankesätt genom att fostra en platskänsla, utveckla ett kritiskt tänkande samt 
genom ökade kunskaper om härkomst, kulturellt arv och naturliga system. På liknande sätt 
hävdar R4 att en storskalig transformation först och främst kräver ett allmänt erkännande av 
städer som situerade inuti bioregioner och beroende av regionens förutsättningar. Därefter 
krävs ett socialt och politiskt medvetande som sätter städers framtida syften och funktioner 
som huvudfokus, en fullständigt ny uppsättning prioriteter och principer för städer samt 
administrativa förändringar av hur system och strukturer designas för städer. R5 hävdar att 
urbana områden måste omformas så att alla ekonomiska- och politiska aktiviteter bygger på 
ekologiska designprinciper utifrån lokal natur och ett helsystemstänk för hela staden. 

Respondenterna nämner även några ytterligare aspekter av utmaningen. R4 menar att det 
behöver bildas ett erkännande av och uppmuntrande kring effektiviteten med hållbara städer. 
För att uppnå detta krävs en bredare medvetenhet om att städer kräver för mycket resurser och 
överstiger bärkraftigheten av andra regioners resurser, att städer begränsar kontakten med 
naturen och förstör den samt att städer är de största konsumenterna av naturresurser och 
största producenterna av avfall. Samma respondent hävdar vidare att städer måste identifiera 
sig i balanserad växelverkan med naturliga system. Denna växelverkan skulle kunna uppnås 
genom att anpassa grundläggande mänskliga behov till lokala förutsättningar samt genom att 
återupphålla och återställa så många naturområden som möjligt.  

Strategisk och fysisk förändring inom urbana områden 
Enligt R1 krävs en fundamental transformation av hur städer traditionellt planeras och 
utformas för att kunna skydda grönytor, jordbruksmark och vattenresurser i enlighet med 
bioregionala principer. Generellt behövs en transformation mot lokala styrelseformer, 
platsbaserade ekonomier, lokal- och småskalig produktion, slutna avfallssystem samt 
ekologisk utbildning. Gällande transportsystem och energianvändning behövs en 
transformation mot miljövänliga transportsystem, fler cyklar, kollektivt ägda energiresurser, 
koldioxidneutrala byggnader samt bättre isolerade hus. Respondenten menar att det är viktigt 
att revolutionera städers transport- och energisystem för att kunna möta ökade energipriser 
och för att kunna fasa ut fossila bränslen på längre sikt. 
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Fortsättningsvis hävdar R1 att det beträffande matproduktion behövs en transformation mot 
mindre energi- och arbetsintensiva odlingsmetoder, för att kunna nå en hållbar matproduktion 
och konsumtion i urbana miljöer. Det skulle kunna ske genom att nyttja urbana ytor för 
permakultur och organisk odling samt genom att använda speciella grödor såsom hampa och 
linfrö för att producera mat, kläder och andra nödvändiga produkter. R4 hävdar på liknande 
sätt att urbana områden måste börja försörja några av sina egna resurser. För att genomföra 
detta förespråkas lokala styrelseformer, cirkulär ekonomi i all produktion och hos alla företag, 
småskalig energiproduktion, slutna avfallssystem, kontinuerliga matutbyten mellan stad och 
land samt matproduktion inom städer på exempelvis tak och övergivna ytor. 

5.2.2 Globalisering 
Bioregional mångfald och bärkraftighet  
Både R2 och R4 belyser att varje plats är unik samt har olika behov och förutsättningar 
beroende på naturlig karaktär. Däremot argumenterar R3 att en bioregion ska kunna inneha 
och erbjuda allt människan behöver för fysisk överlevnad, annars bör regionen helt enkelt inte 
befolkas. I var och en av dessa platser betonar R2 att de människor som lever inom regionen 
alltid kommer vara bäst lämpade som förvaltare, och veta vilka eventuella förändringar som 
behövs. Enligt R1 är det regionens bärkraftighet som avgränsar och avgör den fria rörelsen 
mellan bioregioner. Vidare menar respondenten att bärkraftigheten därför avgör regionens 
invandringspolitik och integrationen i samhället. R4 betonar däremot att hyllningen till en 
bioregional mångfald återspeglar betydelsen av varje bioregions individualitet, vilket anses 
vara en åsikt motsatt till xenofobi.  
Behovet av interaktions- och samarbetsformer emellan bioregioner  
Flera respondenter föreställer sig olika behov av interaktions- och samarbetsformer mellan 
bioregioner. Enligt R3 sker samarbeten och interaktioner genom utbildning om bioregional 
stolthet och medvetenhet samt genom idé- och erfarenhetsutbyten om lokalt och platsbaserat 
leverne. Även R2 menar att man måste ha konversationer med andra berörda parter för att 
lösa eventuella miljöproblem. Enligt R2 avser det egna bioregionala projektet bygga en 
modell som skulle kunna stötta ett nätverk av bioregionala rörelser över hela Nordamerika. 
Nätverket argumenteras möjliggöra för ett ömsesidigt samarbete och stöd mellan bioregioner. 
R7 argumenterar för att samarbeten bör ske utifrån allmänhetens bästa. Enligt både R1 och R7 
kommer samarbetet främst ske i form av utbyte av resurser och tjänster. Mat, material men 
också genom informationsdelning, teknologi och energi. R1 menar dock att utbytet sker först 
efter att den egna bioregionens behov har tillgodosetts. R1 föreställer sig även fri rörelse 
mellan bioregioner och därför även ett väl anslutet ”inter-bioregionalt” transportsystem. På 
liknande sätt argumenterar R4 för ett brett inter-bioregionalt samarbete, som däremot måste 
uppfylla särskilda krav: samarbetet måste visa ömsesidig hänsyn för varje bioregions 
bärkraftighet (överskott och begränsningar) så att platsens funktion som ett helt system 
bibehålls. Därutöver måste även de verkliga kostnaderna för utbytena beaktas, så att varje 
plats mångfald och individualitet kan fortsätta upprätthållas utan risk för exploatering. Även 
R5 menar att informationsmässiga, kulturella och ekonomiska utbyten måste ske under två 
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viktiga element: Lagen om subsidiaritet10 samt under riktlinjer för en granskning av ett brett 
ekologiskt spektra. R6 betonar enbart den biofysiska interaktionen emellan bioregioner.  

Det dialektiska samspelet mellan lokalt och globalt   
Utmaningarna för bioregionalism gällande globalisering liknar enligt R4 globalismens11 
utmaningar gällande bioregionalism. Respondenten menar att både bioregionalism och 
globalism uppstått från det faktum att industrisamhällen gått in i väggen. Däremot strävar den 
ena rörelsen uppåt mot ett globalt samhälle medan den andra strävar nedåt mot ett lokalt. Det 
enda sättet att känna planeten anses därför vara genom att känna till en särskild plats, först då 
blir det möjligt att jämföra och kontrastera en plats med andra. Det globala förhållningssättet 
argumenteras göra alla platser homogena utan hänsyn till platsernas närmre detaljer. 
Konsumism i dess högsta grad menar R4, och även R5 benämner globalismens ideal som 
cancerogena. Enligt R3 kan inte bioregionalism och globalisering samexistera, med undantag 
för kunskapsdelande och turism. Dels då kunskaps- och färdighetsutbyten anses ha hjälpt 
människors bioregionala existens i flera tusentals år, dels då internet och dagens globala 
informationssamhälle visar på en bra samexistens mellan det globala och lokala. Även R4 
menar att människors intelligens kan och behöver relatera globalt, men om fötterna inte är 
rotade i en viss plats så blir ens förståelse skev. 

Samtliga respondenter menar att det lokala utgör det globala, och uppfattar bioregionalismens 
förhållningssätt som ett fungerande ansvarsfullt alternativ, vilket även passar inom en global 
struktur. Samtliga respondenter menar även att det globalt är möjligt att ha ett platsbaserat 
förhållningssätt. R5 hävdar exempelvis att möjligheterna är oändliga och regenerativa överallt 
där det platsbaserade förhållningssättet tillämpas, förutsatt att det baseras på ekologisk design 
och resonans. R6 hävdar att utmaningen ligger i att på lokal nivå förstå platsens dimensioner 
och vad det innebär att leva i balans på en plats. Likt R3 anser även R6 att den bioregionala 
förståelsen kan delas genom kunskapsutbyten och resande, som kan hjälpa andra att se hur 
man kan styra liv och samhällen mot ett platsbaserat förhållningssätt. R3 hävdar vidare att 
platsbaserade-, småskaliga-, lokala handlingar och förändringar i sin tur påverkar hela 
världen, bland annat genom att vara platsbaserad och föregå med gott exempel. Även R4 
nämner att bioregionalismen strävar efter att rädda ”det hela” genom att rädda ”delarna”. 
Enligt R6 och R2 tillåter bioregionalism konstruktionen av hållbara, rättvisa och rättfärdiga 
modeller för hur människor globalt kan leva platsbaserat på ett sätt som återspeglar unika 
aspekter av partikulära platser. R2 menar exempelvis att det egna bioregionala projektet 
tillhandahåller ett ramverk för att bryta ner globala (och ofta ogripbara) frågeställningar till en 
lokal nivå. Det är på den lokala nivån både R2 och R3 anser att man effektivt kan 
sammankoppla människor med varandra och med miljöproblem.  

Behovet av en kulturell förändring  
Den största utmaningen för bioregionalism i förhållande till globalisering är enligt R2 det 

                                                            

10 Subsidiaritetsprincipen innebär att beslutsfattande sker så nära de direkt berörda som möjligt, och där 
kompetensen är som störst (Ne, u.å,c). 
11 Globalism kan förklaras som den nyliberala ideologin om världsmarknadens herravälde, vilken inskränker 
globaliseringens mångdimensionalitet till en enda ekonomisk dimension (Beck, 1998). 
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kulturella skiftet. Respondenten menar att kulturen är summan av våra personliga 
interaktioner, och genom att främja bioregionalism talar vi därför om ett kulturellt skifte. 
Utmaningen innefattar dels att bemyndiga varje person att vara aktiv om vad denne bryr sig 
om. Dels att skifta till en ny regional identitet rotad i en kärlek till plats, som tar avstånd från 
gamla identiteter om att vara exempelvis amerikan eller kanadensare. Dessa identiteter 
uppfattas som giftiga och byggda runt konsumentdrivna och kapitalistiska principer. Vidare 
menar respondenten att varje diskussion angående globalisering startar på lokal nivå. Både R5 
och R1 belyser utmaningarna i ett allmänt erkännande av det bioregionala paradigmet samt ett 
avlägsnande från existerande paradigm. Precis som för urbana områden menar R5 att den 
största utmaningen ligger i att det bioregionala paradigmet existerar men inte är allmänt 
erkänt. R1 belyser däremot att den globala oljebaserade ekonomin och det ohållbara 
industrialiseringsparadigmet ändå radikalt kommer att behöva förändras i framtiden. Dels till 
följd av utarmningen av oljeförsörjningen och icke-förnybara resurser, dels till följd av en 
politik som måste anpassas efter klimatförändringarna. 

Enligt R7 är en utmaning oförmågan i dagens globalisering och världskulturer att uppskatta 
andras metoder, synsätt och erfarenheter – oförmågan att känna empati. För att världen ska 
komma till stånd med att uppskatta och bevara unika bioregioner, föreslås därför empati vara 
just lösningen. Dessutom krävs ett omvälvande händelseförlopp för att kunna driva på ett 
skifte i människors medvetenhet om vår planetära påverkan. Respondenten menar vidare att vi 
kulturellt genomgått en stor glömska, och med den glömt idén om plats. För att ett 
platsbaserat förhållningssätt ska fungera krävs att människor stannar kvar på plats och återtar 
den platsbaserade kunskapen. Enligt respondenten handlar därför utmaningen om att hitta 
medel till att människor ska välja att stanna kvar. Bioregionalismen anses kräva att man saktar 
ner till bioregionens hastighet och rytm, ser förändringar och anpassar sig till bioregionens 
unika mikroklimat, som kanske allteftersom skiftar med klimatförändringar.  

Fyra respondenter ger även förslag på hur kulturell förändring skulle kunna genomföras. 
Enligt R1 skulle utbildning kunna hjälpa till att underlätta ett bioregionalt tänkande. 
Utmaningen ligger då i att få människor att förstå deras anor och kulturarv samt vårda en 
platskänsla. Men även i att få människor att utveckla ett kritiskt tänkande samt kunskaper om 
naturliga system, empati och kreativitet. R4 hävdar att utbildning om vart du befinner dig är 
särskilt viktig i en värld där människor ofta byter lokalisering. Finns ingen förtrogenhet till 
den plats man bebor ökar risken att man omedvetet förstör den. R6 poängterar även att allt är 
sammanlänkat, både abiotiska och biotiska miljöer, djur, vattensystem och människor. 
Platsbaserad kunskap och utbildning om vem som påverkas av vad anses därför kunna bidra 
till att skapa mer effektiva globala strategier, exempelvis gällande miljöproblem som 
bekämpningsmedel. 

R5 uppfattar “ekologisk decentralisering” som ett annat uttryck för bioregionalism. Under 
tillämpning av ekologisk design, utifrån lokal natur och som innesluten i fungerande 
ekologiska ekonomier anses ekologisk decentralisering vara lösningen på globaliseringen. 
Respondenten menar att implementering av ekologisk design kommer mildra det globala 
förhållningssättet samt motarbeta eller undanröja globalisering. Enligt R1 går bioregionalism 
hand i hand med permakulturens principer. Permakulturens etiska kod visar huruvida den 
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bioregionala teorin och praktiken samt innovationer är värda att implementera. Koden lyder 
“Earth care, people care, and fair-share”. Enligt R7 kommer vi allteftersom vi övergår till ett 
bioregionalt perpektiv att kunna och vilja uppskatta våra miljöer mer samt finna fungerande 
tekniker. Att tänka långsiktigt och hållbart menar R6 är hjärtat av bioregionalism i praktiken 
samt anledningen till att dennes eget bioregionala projekt bestått fram till idag. 

6. Diskussion 
I denna del sammanställs resultatet från analysen. Enskilda resultat från litteraturstudien och 
enkätstudien jämförs, diskuteras och konkluderas. På så vis ställs det vetenskapliga 
perspektivet gentemot rörelseperspektivet. Diskussionen delas upp i temana urbanisering och 
globalisering med kategorier av utmaningar med tillhörande åtgärder. Slutligen sammanställs 

 och aspekter i en tabell.  samtliga utmaningar

6.1 Urbanisering 
Behov av att lösa motsättningar mellan urbana- och rurala livsmönster 
Av båda studier framgår motsättningar mellan urbana- och rurala livsmönster som en 
utmaning för bioregionalismen relaterat till urbana områden. Båda studiers resultat visar att 
det finns motsättningar inom den bioregionala rörelsen. Av litteraturstudien framgår att 
författarna är eniga om att rörelsen prioriterar det rurala framför det urbana samt om att det 
finns motviljor bland bioregionalister gentemot urbana områden. Författarna har dock olika 
uppfattningar om hur motsättningen ser ut. De hävdar samtidigt att det finns en generell 
motvilja mot urbana områden samt en uppdelning mellan de som förespråkar urbana områden 
och de som inte gör det. Av enkätstudien framgår att en respondent förordar det rurala livet 
som ett bioregional idealsamhälle, medan övriga sex respondenter betraktar urbana områden 
som en del av bioregionalismen. Enkätstudiens resultat bestyrker därmed iakttagelserna i 
litteraturstudien om att det finns motviljor inom rörelsen gentemot urbana områden. 
 
Litteraturstudiens resultat visar även att det finns sådana motsättningar inom bioregionalismen 
generellt. Genom att bioregionala ideal fokuserar på rurala aspekter, att bioregional litteratur 
huvudsakligen fokuserar på rurala samhällen samt att bioregionalismen betraktar urbana 
områden som degraderade. Därutöver framgår av litteraturstudien även hur den bioregionala 
rörelsen har börjat inse att den måste adressera urbana områden. Genom att sex av sju 
respondenter betraktar urbana områden som en naturlig del av bioregionalismen, kan 
enkätstudiens resultat därmed tänkas bestyrka de argument som litterarstudien lyfter fram. 
Detta skulle kunna tolkas som ett tecken på att motsättningen håller på att försvinna, men kan 
samtidigt bero på litteraturstudiens val av kritiska artiklar. Sammanfattningsvis kan problemet 
konstateras handla om att bioregionalismen och den bioregionala rörelsen värdesätter rurala 
områden framför urbana områden samt om att det finns motviljor bland bioregionalister 
gentemot urbana områden. Utmaningen för både den teoretiska delen av bioregionalismen och 
praktiken ligger därför i att söka lösningar för värdesättningen av rurala områden samt för 
motviljor gentemot urbana områden. 
 
 
 

30 
 



Behov av att genomföra kulturell förändring inom urbana områden 
Båda studier lyfter fram kulturell förändring som en central utmaning för bioregionalismen 
relaterat till urbana områden. Båda studiers resultat visar att det behövs breda sociala, 
politiska och kulturella transformationer samt ett allmänt erkännande av konceptet kring den 
gröna och hållbara staden för att lyckas etablera platsbaserade ekologiska städer i enlighet 
med bioregionala principer. Båda studiers resultat visar även att det behöver skapas 
platsspecifika ideal för varje urbant område. Vidare framhåller litteraturstudien att det 
behöver etableras en bioregional norm på ett bredare plan i samhället, samt att det behövs en 
större medvetenhet om natur och miljö hos den urbana befolkningen. Vidare framgår av 
enkätstudien att det behövs helt nya föreställningar om urbana områden som situerade inom 
bioregionen och beroende av dess förutsättningar. 
 
Resultaten av båda studier föreslår sammantaget hur kulturell förändring skulle kunna 
genomföras via lokala politiska strukturer, utbildning, kommunikation, öppen dialog kring 
ekologiska frågor, bevarande och återställande av naturområden, nya stadsdesigner som utgår 
från helsystemsperspektiv och ekologiskt och platsspecifikt fokus, bryggor mellan privat- och 
offentlig sektor samt via omstrukturerade relationer mellan regionala, urbana- och rurala 
områden. Sammanfattningsvis kan utmaningen för både den teoretiska och praktiska delen av 
bioregionalsim konstateras handla om att det behövs ett brett erkännande kring konceptet med 
den gröna och hållbara staden, bred medvetenhet om bioregionala normer kring plats, natur 
och miljö samt platsspecifika ideal för varje urbant område. Vidare kan konstateras att 
kulturell förändring skulle kunna ske genom att fostra aktivt deltagande samt genom att 
etablera en platsbaserad och ekologisk medvetenhet hos den urbana befolkningen. 
 
Behov av att genomföra strategisk och fysisk förändring inom urbana områden 
Av båda studier framgår att det behövs strategisk och fysisk förändring av urbana områden. 
Båda studiers resultat visar att det behövs en fundamental transformation av stadsplaneringen 
i urbana områden relaterat till städers självförsörjning, den fysiska stadsmiljön, 
matproduktion, energisystem, transportsystem samt stadsplanerare. Båda studiers resultat 
visar även att det behöver etableras starkare partnerskap mellan urbana- och rurala områden 
samt en förstärkt förståelse för symbiosen mellan dem. Därutöver lyfter litteraturstudien även 
fram att det behövs en transformation av stadsbor i urbana områden relaterat till en förändring 
av medvetande och beteende gentemot naturen samt gentemot bioregionala idéer kring plats, 
natur och aktivt deltagande. 
 
Resultaten av båda studier föreslår sammantaget hur strategisk och fysisk förändring skulle 
kunna genomföras via stadsodling, ekologisk utbildning, publika diskurser kring ekologiska 
frågor, lokala styrelseformer kring ekologiska frågor, kollektivt ägda naturresurser, 
platsbaserade och cirkulära ekonomier, lokala- och småskaliga produktioner, utnyttjande av 
grönytor och urbana ytor för matproduktion, energiproduktion och minskad segregation samt 
genom platsspecifika och ekologiska designprinciper för politik, stadsplanering, infrastruktur 
och arkitektur. Sammanfattningsvis kan utmaningen för både de teoretiska och praktiska 
delarna av bioregionalism konstateras handla om att det behövs starkare relationer mellan 
urbana- och rurala områden, en transformation av stadsplaneringsprinciper mot en ekologisk 
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och platsspecifik design samt en förändring av stadsbors medvetanden om bioregionala idéer 
kring plats, natur och aktivt deltagande. Vidare kan konstateras att strategisk och fysisk 
förändring skulle kunna ske genom att fostra aktivt deltagande och kollektivt ägande samt 
genom att införa småskaliga, ekologiska och platsbaserade principer för urbana områden. 
 
Behov av att vidareutveckla principer för urbana aspekter 
Enligt båda studier behöver bioregionalismen vidareutveckla principer för urbana aspekter. 
Båda studier belyser svårigheter i att applicera bioregionala principer på urbana områden som 
en aspekt av utmaningen. Inom litteraturstudien lyfts principer kring bioregionala gränser, 
platsbaserad ekologisk kunskap och design, lokala förutsättningar och att leva tillsammans 
med naturen relaterat till urbana områden. Inom enkätstudien lyfts principer kring 
platsspecifikt leverne och att bevara lokal natur relaterat till urbanisering. En gemensam 
tolkning av samtliga principer visar att de handlar om att urbana miljöer strider mot den 
bioregionala principen om att leva efter den lokala naturen. Vilket då skulle innefatta att leva 
med och av-, designa utifrån-, värna om-, skaffa kunskap om-, konstruera gränser utifrån- 
samt leva inom ramarna för lokal natur.  
 
Enligt litteraturstudiens resultat finns även ett behov för bioregionalismen att vidareutveckla 
principer för städer som en annan aspekt av utmaningen. Det finns motsägelser mellan 
författarna kring aspekten. Å ena sidan hävdar tre författare att bioregionalismen behöver ta 
hänsyn till städer relaterat till stadsplanering, urbana människor samt till stadens kopplingar 
inom och mellan bioregioner. Å andra sidan förklarar en författare på vilket sätt 
bioregionalismen redan tar hänsyn till städer relaterat till dessa faktorer. En gemensam 
tolkning av författarna visar dels att förstnämnda författare diskuterar i ganska breda termer. 
Dels att sistnämnda författare enbart berör några aspekter där bioregionalismen tar hänsyn till 
de faktorer som övriga författare lyfter fram. Detta kan betraktas både som en motsättning 
mellan författarna men även som att författarna kompletterar varandra. Det kan därför 
uppfattas så att bioregionalismen till viss del har utvecklat principer för städer, men att dessa 
behöver vidareutvecklas. 
 
Vidare framhåller litteraturstudien även ett behov för bioregionalismen att vidareutveckla 
principer för urbanisering som en tredje aspekt av utmaningen. Författarna anser att 
bioregionalismen inte är tillräcklig i sin nuvarande form för att kunna hantera urbanisering i 
termer av urban förstörelse, rural fattigdom, ekonomiska skillnader, ökade urbana 
populationer samt allt mer diffusa gränser mellan urbant och ruralt. Sammanfattningsvis kan 
utmaningen för den teoretiska delen av bioregionalism konstateras handla om behoven av att 
omvärdera principen om att leva efter lokal natur anpassat efter urbana miljöer, 
vidareutveckla principer för städer relaterat till urbana människor, stadsplanering och stadens 
kopplingar inom/mellan bioregioner samt vidareutveckla principer för urbanisering relaterat 

ökade urbana populationer och ekonomiska skillnader. till urban spridning, 
 
6.2 Globalisering 
Beakta ideal kring syn på och känsla för plats   
Av båda studier framgår att olika syn och känsla för plats påverkar i hur stor utsträckning en 
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människa kan leva platsspecifikt och vara rotad, vilket i sin tur kan tolkas påverka i hur stor 
skala bioregionalism kan appliceras globalt. Bioregionalismens återbefolkningsprojekt kan 
därför uppfattas försvåras av att människor antas vara ”urbäddade”. Utifrån båda studiers 
resultat kan däremot bioregionalismens platskänsla uppfattas som diffus, särskilt i förhållande 
till den skalproblematik litteraturstudiens resultat uppmärksammat. Sammanfattningsvis kan 
problemen konstateras röra svårigheterna i att utveckla ett platsbaserat förhållningssätt 
beroende på vilken syn man har på världen, platsen, naturen och andra människor. 
Utmaningen för både den teoretiska och praktiska delarna av bioregionalism kan konstateras 
ligga i att beakta och adressera det diffusa i vad som utgör en plats och vad en konkret 
samtida platskänsla innebär. 

I relation till vad litteraturstudien lyfter fram angående platsbaserad kunskap, kan flera 
respondenter uppfattas understödja en mer ekologiskt vetenskapligt grundad syn på vad som 
utgör denna sorts kunskap. Möjligen implicerar detta även att nutida bioregionalister mer 
sällan överbetonar de begrepp motkulturs-bioregionalister gjorde tidigare? Dessa ontologiska 
och epistemologiska aspekter kan i sin tur anses påverka synen och känslan för plats, såväl 
som utmaningen i att leva platsbaserat. 

Beakta överbetonande av lokalism och bioregional identitet  
Båda studier lyfter fram att utvecklandet av en ny syn och känsla för plats även skapar en ny 
platsbaserad identitet. Sammantaget framgår att det finns mer radikala bioregionalister som 
förespråkar en mer föreskrivande och moralisk ståndpunkt, samt ett mer liberalt 
förhållningssätt som förespråkar en bredare, kosmopolitisk bioregionalism. Litteraturstudiens 
resultat visar på en djupare problematik med risker för inskränkthet och förtryck kring 
visionen om det decentraliserade lokalsamhället och den bioregionala identiteten. Utmaningen 
i att visa en medvetenhet om detta problem kan därför anses styrkas i det att en respondent 
uppvisar exempel på att göra just detta. 

I relation till litteraturstudiens resultat om problematiken kring kosmopolitisk, pluralistisk och 
flerrotad identitet belyser enbart en respondent hur människor flyttar på sig ofta, och att det 
därför blir särskilt viktigt att känna till de platser man bebor för att inte omedvetet förstöra 
dem. Att vara rotad framhävdes även i litteraturstudien som ett privilegium. Enkätstudiens 
resultat visar på liknande aspekter i det att en bioregions bärkraftighet avgör bioregionens 
invandringspolitik. Utifrån detta argument skulle många samhällen, som säkerligen innehåller 
”frivilligt” rotlösa, troligtvis kunna antas som slutna för ”påtvingat” rotlösa? Hur formerna av 
rotlöshet bör hanteras och mobiliseras vidareutvecklas däremot inte. Däremot belyser 
McGinnis (2005) att människor exempelvis har mycket att lära av migrerande arter när det 
gäller att leva på olika platser. Det kan därför även vara relevant att fråga sig: Hur många 
människor skulle idag acceptera att leva utefter grundläggande bioregionala principer? 
Sammanfattningsvis behöver bioregionalismen tydliggöra tvetydiga formuleringar. 
Utmaningen för både de teoretiska och praktiska delarna av bioregionalism handlar om att 
uppvisa en medvetenhet om riskerna med argumenten kring att ”vara rotad” och ”leva 
platsspecifikt”. Även tendenserna att idealisera bioregionala mänskliga samhällen behöver 
beaktas.  
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Behovet av att beakta dialektiken mellan begreppsparet lokal/global  
Resultaten av båda studier belyser dialektiken mellan det lokala och globala. Däremot 
identifierades olika uppfattningar om samexistensen mellan globalisering och bioregionalism. 
Där man å ena sidan antyder att bioregionalism kan stå för en egen ny form av hållbar 
globalisering, och å andra sidan menar på att globalisering och bioregionalism inte bör 
samexistera. Inom enkätstudien visas dels att konkurrerande begrepp som globalism och 
konsumism är ett problem, dels att globalisering och bioregionalism inte kan samexistera, 
undantaget kunskapsdelande och turism. Global turism kan därför tolkas berika 
bioregionalism, däremot vidareutvecklas inte resonemangen huruvida global mobilitet och 
rörelsefrihet är ett problem eller en rättighet.  

Bauman (2000) tar däremot denna analys ett steg djupare genom att belysa de sociala 
klyftorna mellan rika och fattiga delar av världen. Enligt författaren har tillgången till global 
rörlighet blivit samhällets viktigaste stratifieringsfaktor. Frågan kan därför omvandlas till att 
beröra vem resenären är och varför man valt att resa. Författaren menar att det finns en topp 
(de globalt mobilas värld) och en botten (de lokalt bundnas värld) på den framväxande 
mobilitetshierarkin. Resenärer tillhörande toppen är i rörelse för att de vill resa och ”för att de 
finner världen inom deras (globala) räckvidd oemotståndligt attraktiv” medan resenärer 
tillhörande botten är i rörelse (ofta i smyg och illegalt) för att de inte har något annat val och 
”för att de finner världen inom deras (lokala) räckvidd outhärdligt ogästvänlig”. Global 
rörelsefrihet signalerar enligt författaren ”socialt avancemang, framåtskridande och 
framgång” medan global orörlighet utsöndrar den ”frånstötande stanken av nederlag, 
misslyckat liv och att lämnas på efterkälken”. Det blir därför intressant att sätta 
bioregionalismens betonande av det platsbaserade ”goda livet” i kontrast till resonemangen 
om ett liv i rörelse. Är det ett tecken på social degradering att vara lokal i dagens 
globaliserade värld? Globalisering och global turism skulle därför kunna anses vara anpassat 
till den ”globala eliten” på toppen av mobilitetshierarkin och deras begär. 

Samtliga respondenter styrker litteraturstudiens resultat om att bioregionalismen har en 
tillräcklig global ansats. Utmaningen för både de teoretiska och praktiska delarna av 
bioregionalism kan därför sägas ligga i att förverkliga ansatsen samt uppnå hållbara former av 
globalisering som är skapade både av och för folket. Ytterligare en utmaning kan sägas ligga i 
att utveckla modeller och ramverk för att dels bryta ner globala frågeställningar som 
klimatfrågor på en lokal nivå. Dels för att forma en bioregionalism på en hållbar global skala. 
Bägge studier framhåller att kunskapsutbyten och det globala informationssamhället visar på 
en bra samexistens mellan det globala och lokala. Det är däremot tydligt att bägge studier 
förespråkar det lokala framför det globala. Sammanfattningsvis kan den övergripande 
utmaningen konstateras handla om att bioregionalism både som begrepp och praktik behöver 
beakta dialektiken då det finns motviljor mot globalism och globalisering, samt att förverkliga 
ett globalt bioregionalt förvaltandeskap. 

Beakta begränsningar i en bioregions bärkraftighet  
Av båda studier framgår att begränsningar i en bioregions förutsättningar och bärkraftighet är 
en utmaning för den teoretiska delen av bioregionalism. Båda belyser att platsers olika 
naturgivna förutsättningar påverkar fördelaktigheterna med bioregionalism. Däremot belyser 
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enkätstudien mer radikala perspektiv genom hänvisningar till att fri rörelse, invandringspolitik 
och samhällsintegration avgörs av bioregionens bärkraftighet, och att inte alla bioregioner är 
lämpliga att befolka. Detta kan i sin tur anses bestyrka det som framkom under 
litteraturstudien om den identifierade problematiken kopplat till att vara rotad eller rotlös. 
Begränsningarna i en bioregions bärkraftighet skulle utifrån en sådan radikalare ståndpunkt 
antas kunna innebära just ett privilegierat perspektiv och en lyx att utveckla ett tillhörande till 
en plats, i kontrast till framtida förväntade ökade folkrörelser, strömningar och 
klimatflyktingar.  

Behovet av att vidareutveckla principer för globala aspekter  
Litteraturstudiens resultat poängterar ett behov av att utveckla en form av världsmedborgar-
politik då de största systemen kräver gemensam storskalig uppmärksamhet. Utmaningen 
innefattar därför dels att beakta de bioregionala tendenserna att avsäga sig åtagande med 
nationell och internationell administrativ beslutsfattandepolitik. Dels att utforma en form av 
beslutsfattande elit eller global miljökoalition, för att kunna ge en entydig definition av 
bioregionalism samt konkurrera om makten att påverka. Bara för att en bioregion adresserar 
miljöproblem lokalt, betyder det att andra också kommer att göra det? Enligt Forsberg och 
Hagberg (2003) verkar exempelvis inte småskaliga lokala lösningar kunna garantera 
solidaritet och ansvarstagande i förhållande till samhällen långt bort.  

I förhållande till en bioregions bärkraftighet uppmärksammar båda studier behovet av olika 
interaktions- och samarbetsformer mellan bioregioner. Däremot visar enkätstudiens resultat 
en mer nyanserad och specifik bild av hur dessa kan se ut och vilka kriterierna är. Båda 
studier belyser även behovet av ett inter-bioregionalt samarbete, i form av nätverksmodell, 
transportsystem och politisk interaktion. Dock förklaras inte djupare hur man exempelvis 
konkret ska avgöra och hantera en bioregions överskott och begränsningar. 
Sammanfattningsvis kan denna utmaning för både de teoretiska och praktiska delarna av 
bioregionalism konstateras handla om att det anses vara omöjligt för en bioregion att vara 
totalt självständig. Därför kommer olika former av vertikala och horisontella interaktions- och 
samarbetsformer behövas.  
 
Behovet för bioregionalism att beakta näraliggande koncept 
Båda studier identifierade ett behov av att beakta andra konkurrerande begrepp och koncept. 
Är bioregionalism idealt i sin nuvarande form, eller behövs ett tvärkonceptuellt samarbete? 
För att riktigt kunna möta verkligheten med dess globala omfattning, erkänna skalkomplexitet 
och mångfalden av lokalkulturer och världskultur, föreslår bägge studier kombinationer 
mellan bioregionalism och andra koncept och verktyg (kosmopolitisk bioregionalism, hållbar 
utveckling, permakultur och ekologiskt fotavtryck). Det råder konsensus bland flera författare 
och respondenter om att bioregionalism både som teoretiskt begrepp och praktik behöver ta 
steget längre, bredda perspektiven och utveckla det bioregionala tänkandet. Skulle 
bioregionalismen uppfattas som en mindre del i en mycket större rörelse blir det lättare att tala 
om ”ekologisk decentralisering” samt att jämföra konceptet med omställningsrörelsen. Eller 
som exempelvis Bauman (2013) som liknar bioregionala rörelsen med den internationella 
Slow Food rörelsen. Det överensstämmer även med förslagen om att samarbeta med 
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likasinnade och stärka ”bottom-up”-inriktningen. Vidare framgår av litteraturstudien även ett 
behov för bioregionalismen att beakta radikalitetsfaktorn. Faktorn kan därför tolkas beröra 
konceptets möjligheter att kombineras med andra. Sammantaget kan dessa förslag anses stå 
för en mer liberal tolkning av bioregionalism. Sammanfattningsvis kan utmaningen för både 
de teoretiska och praktiska delarna av bioregionalism konstateras handla om att finna 
näraliggande koncept med liknande värderingar, initiativ och avsikter att bryta ny mark 
tillsammans med. 
 
Behovet av en global kulturell förändring 
Båda studier lyfter fram global kulturell förändring som en övergripande och mångfacetterad 
utmaning relaterat till globalisering. Ett kulturellt skifte anses behövas för att överhuvudtaget 
kunna åstadkomma en förändring utifrån bioregionala principer. Av båda studierna framgår 
även att återbefolkande i grunden handlar om estetiska val av olika livsstilsalternativ. 
Utmaningen ligger därför i att få människor att vilja engagera i att återta platsbaserad 
kunskap, bemyndiga varje person att vara aktiv om vad denne bryr sig, uppskatta och bevara 
unika bioregioner samt skifta till en ny regional identitet rotad i en kärlek till plats. En andra 
aspekt som båda studier belyser är behovet av att överskrida ett rent lokalt fokus och 
förespråka en större tvärkulturell förståelse och samverkan. Precis som konstaterats för 
urbanisering så framhäver båda studier som en tredje aspekt att det behövs ett allmänt och 
brett erkännande av det bioregionala paradigmet. Utmaningen ligger därför i att åstadkomma 
en förändring bland medborgarna att vilja vidta effektiva åtgärder.  

Resultatet av båda studier visar sammantaget förslag på hur detta kulturella skifte kan 
möliggöras genom att popularisera platsbaserad utbildning. Utmaningen innefattar därför att 
utveckla en platsbaserad förståelse hos befolkningen, både avseende platsens dimensioner och 
vad det innebär att leva på platsen. Att få folk förstå deras anor, kulturarv och vårda en känsla 
för plats, men även utveckla ett kritiskt tänkande, kunskap om naturliga system och empati. 

Vidare framgår av enkätstudien även behovet av ett omvälvande händelseförlopp som anses 
krävas för att driva på det kulturella skiftet. Ett sådant skeende skulle tänkas vara den 
avgörande faktorn om kritisk tidpunkt och tillstånd i världssystemets strukturer i relation till 
att den globala oljebaserade ekonomin ändå radikalt anses behöva förändras i framtiden. 
Sammanfattningsvis kan den absolut största utmaningen för både de teoretiska och praktiska 
delarna av bioregionalism i förhållande till globalisering konstateras handla om att möta 
verkligheten med dess globala omfattning, samt att få det bioregionala paradigmet erkänt 
globalt. 
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6.3 Sammanfattande tabell 

Utmaningar  Aspekter 

Lösa motsättningar mellan urban‐
rural 

– Värdering av ruralt framför urbant 
– Motviljor gentemot det urbana 

Beakta dialektiken mellan  
lokal‐global 

– Förverkliga ett globalt bioregionalt förvaltandeskap 

Genomföra kulturell förändring 
inom urbana områden 

– Brett erkännande kring konceptet med gröna och hållbara staden 
– Bred medvetenhet om normer kring plats, natur och aktivt  
   deltagande 
– Platsspecifika ideal för varje urbant område 

Genomföra kulturell förändring 
globalt 

– Brett globalt erkännande av det bioregionala begreppet och praktiken 
– Bred medvetenhet om normer kring plats, natur och aktivt deltagande 

Vidareutveckla principer för 
urbana aspekter 

– Omvärdera principen att leva efter lokal natur 
– För städer relaterat till urbana människor, stadsplanering  
   och stadens kopplingar inom och mellan bioregioner 
– För urbanisering relaterat till urban utspridning, ökade urbana  
   populationer och ekonomiska skillnader 

Vidareutveckla principer för 
globala aspekter 

– Utforma global bioregional miljökoalition och  
    världsmedborgarpolitik 
– Vertikala och horisontella samarbeten och interaktioner 
– För världen relaterat till globaliserade världsmedborgare  

Genomföra strategisk och fysisk 
förändring av urbana områden 

– Starkare relationer mellan urban‐rural 
– Stadsplanering efter ekologiska och platsspecifika designprinciper 
– Medvetenhet om normer kring plats, natur och aktivt deltagande 

Beakta ideal kring syn och känsla 
för plats 

– Svårigheter i att utveckla platsbaserat förhållningssätt beroende på  
   världs‐, människo‐, natur‐ och platssyn.  

Beakta överbetonande av 
lokalism och bioregional identitet 

– Visa medvetenhet om risker med att vara rotad och leva  
    platsspecifikt 
– Tydliggöra tvetydiga formuleringar 

Beakta begränsningar i en 
bioregions bärandekraftighet  

– Bioregioners naturgivna förutsättningar påverkar fördelaktigheterna  
    med bioregionalism 

Beakta näraliggande koncept  – Bryta ny mark med koncept vilka delar liknande värderingar  
– Utveckla bioregionalt tänkande genom tvärkonceptuellt samarbete 
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7. Sammanfattande diskussion 
Denna studies resultat visar på att den mest omfattande problematiken för bioregionalism 
kopplat till urbanisering och globalisering anses ligga i dialektiken mellan rural/urban 
respektive lokal/global. Resultatet visar att den största svårigheten relaterat till urbanisering är 
att bioregionalismen värdesätter det rurala framför det urbana samt att det finns motviljor 
gentemot det urbana. Studiens resultat visar även att den största svårigheten relaterat till 
globalisering är globaliseringens egna urbäddningsprocess i sig självt samt svårigheterna i att 
möta verklighetens globala omfattning samtidigt som man är lokal.  

Den största identifierade utmaningen för bioregionalism kopplat till urbanisering och 
globalisering kan konstateras vara att åstadkomma en kulturell förändring. Den kulturella 
förändringen berör även många andra identifierade problem och utmaningar. Både 
respondenter och författare belyser att det behövs en storskalig förändring av människors 
uppfattningar, beteenden och normer. Städer och världen behöver betraktas på helt andra sätt 
till skillnad från idag. Varje stad och plats behöver sina egna lösningar.  Sammantaget kan den 
absolut största utmaningen konstateras handla om att få det bioregionala paradigmet erkänt. 

Vår samlade bild är att bioregionalism i sin ursprungliga form inte är tillräcklig för att kunna 
förstoras upp på en urban och global skala. För att kunna hantera de pågående och växande 
trenderna av urbanisering och globalisering skulle en mer liberal form av bioregionalism 
behövas för att vidareutveckla principer anpassade till nuvarande och framtida förhållanden. 
Förslagsvis kan bioregionalism utvecklas och synkroniseras med andra näraliggande koncept. 
Däremot, för att inte riskera att bli för reformistisk eller tappa kärnbudskapen, så behöver 
bioregionalismen även fortsatt bibehålla grundläggande principer och värderingar i 
synkroniseringen med andra koncept.  

Trots de utmaningar denna studie identifierat för bioregionalism i förhållande till urbanisering 
och globalisering kan förhoppningsvis bioregionalismens utopiska tänkande och kritiskt 
granskande samhällsanalys bidra till att tända diskussionen om möjliga framtider. I likhet med 
Isaksson (2014) argumenterar även vi för att gräsrotsinitiativ såsom bioregionalism bär en 
stark utopisk energi, vilken borde utforskas och transformeras vidare. För att citera Bradley 
och Hedrén (2014): ”den upplevda omöjligheten i det utopiska är inte en anledning till att inte 
försöka”.  

Avslutningsvis kan nämnas att med andra databaser, andra studier och annan litteratur hade 
resultatet kunnat bli annorlunda. Därför rekommenderar vi att ytterligare studier utförs på 
området av andra studenter och forskare vid andra lärosäten med andra möjligheter. Det är 
uppsatsens och författarnas yttersta förhoppning att denna studie kan bidra till forskningsfältet 
samt att den kan användas som underlag för framtida studier på området. 
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Bilaga 2  Webbenkät 
 

 Web survey on Bioregionalism  

This survey is completely anonymous and contains eight questions. The questions are posed to obtain 
a better understanding of how members from different bioregional projects perceive bioregionalism in 
relation to globalization and urbanization.  

Themes:  
• Globalization - the relationship between the bioregion and the world 
• Urbanization - the relationship between the urban (large scale) and rural (small scale) 

Please complete and submit the survey before April 7th 2016. 
Thank you for your participation! 

For questions, contact: 
Robert Petersen robpe089@student.liu.se  
Louise Thoren louth559@student.liu.se 
Students at the Environmental Science Program, Linköping University 
 

1. What bioregional projects are you involved in? 
What is your position within the project?  
 

2. What do you think are the most significant elements of the bioregional community?  
 

3. How do you define a bioregion? 
 

4. How do you envisage interaction and cooperation between bioregions? 
  

5. Reflect on your perception on the challenges for bioregionalism regarding urbanization. 
What do you consider to be the most significant obstacles, problems or difficulties linked to these 
challenges? In what way? 
 

6. How can bioregional communities operate in urban environments?  
For example regarding self-sufficiency, various conditions/differences among bioregions and 
population movements? 
 

7. Reflect on your perception on the challenges for bioregionalism regarding globalization. 
What do you consider to be the most significant obstacles, problems or difficulties linked to these 
challenges? In what way?  
 

8. How do you regard the possibilities of a place-based approach in a world that is global? 
Concerning for example global environmental problems, global cooperation and global 
migration? 
 

9. If there is anything else you would like to add on the subject, please fill in below 
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Bilaga 3  Följebrev till webbenkät 
 

 Hi! 
We are two students from the Environmental Science program at Linköping University in Sweden 
named Robert Petersen and Louise Thoren. Currently we are writing our bachelor thesis on 
bioregionalism, and are reaching out to various bioregional projects like yours about a web survey 
we’re conducting. We would therefore like to invite you to participate in our brief survey as we would 
greatly value your thoughts and perceptions. 

The study aims to analyze bioregionalism in relation to globalization and urbanization.  
What is the significance of Bioregionalism? And what answers can bioregionalism give to today's 
major challenges? Themes: 

• Globalisation - the relationship between the bioregion and the world 
• Urbanization - the relationship between the urban (large scale) and rural (small scale) 

The survey is part of our data collection that will constitute a qualitative basis. The survey is a web-
based survey with one page containing 8 questions with open-ended answering options. You choose 
which questions to answer while remaining anonymous. Any information that you share with us will be 
kept strictly confidential. The summary of information that we obtain from this study will be shared 
through our thesis. By responding, you have agreed to participate and also given your consent that 
your answers are compiled with others and then used in our study. 
 
Your participation is voluntary, but because your opinion is most valuable and the answers from you 
cannot be replaced by someone else, we hope that you are willing to participate and that you respond 
as completely as possible. We are aware of the narrowed time frame, but estimate that the survey 
should only take a short time to complete. 
 
Please complete and submit the survey before April 7th 2016 
 
To access the survey click on the below enclosed URL link or you may copy and paste this address 
into your web browser. [länk]  
 
Many thanks in advance for your help and support! 
 
With kind regards 
// Robert Petersen and Louise Thorén 
 
For further information or questions about the study please contact us on: 
Robert Petersen [e-mail]  
Louise Thoren [e-mail] 
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