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Bilderna av vad det innebär att bo och leva på landsbygden varierar. Somliga 
ser en idyll med gemenskap och starka nätverk. Andra ser en landsbygd som 
avfolkas och förtvinar. Klart är att samtida geografiska och samhälleliga 
förändringar har stor betydelse för landsbygden och för de människor som bor 
där. Hur ser livsvillkor och livsformer ut på landsbygden idag? Vilka utmaningar 
och möjligheter står landsbygden och dess invånare inför? Och vad betyder 
det att leva som äldre och att åldras i glesa miljöer? 

I denna kunskapsöversikt görs ett försök att samla nordisk forskning som under 
perioden 2000-2013 studerar landsbygd som kontext för människors liv. Detta 
innebär att översikten spänner över ett flertal discipliner och vetenskapliga 
miljöer i Norden.  Ambitionen är att spegla den bredd av ingångar som 
forskningen rymmer samt reflektera kring dess innehåll och den bild av 
landsbygden som olika vetenskapliga perspektiv förmedlar. En förhoppning är 
att översikten kan bidra till att bryta ner stereotypa bilder av landsbygden och 
av dess invånare, för att istället visa på den variation av förhållanden och 
livsvillkor som landsbygden och dess platser rymmer. Huvudfokus ligger vid att 
nå ökad förståelse för äldres livsbetingelser i en landsbygdsmiljö.  

Vid NISAL pågår 2013-2015 ett forskningsprojekt om landsbygdens äldsta och 
hur landsbygdens formella och informella nätverk förändras. Denna översikt är 
framtagen inom det projektet.  

Vid NISAL studeras åldrandets kulturella, sociala och politiska 
innebörder. Projekt bedrivs inom tre breda forskningsområden:
• Äldrepolitik, kulturella och sociala diskurser
• Livslopp, åldrande, välfärd och omsorg
• Åldrandets tid och rum: hem, boende och tekniklandskap.
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Förord 

Flera forskningsprogram vid Nationella institutet för forskning om 

äldre och åldrande (NISAL) behandlar åldrandets geografi och vad 

platser betyder för äldre människors livsvillkor under olika faser av 

åldrandet. Denna del av forskningen undersöker bl.a. hur äldres 

vardag, sociala relationer och delaktighet i samhällslivet formas av 

den omgivning i vilken man bor eller vistas mer tillfälligt. I ett 

program undersöks åldrande i landsbygdsmiljöer. Empiriskt har 

forskningen genomförts i södra Östergötland där många kommuner är 

små och till största delen består av landsbygd. 

Äldreforskningens huvudintresse har länge varit riktat mot det urbana 

åldrandet; frågeställningarna har tagit sin utgångspunkt i städernas 

livsformer, värderingar och materiella villkor. Det säger sig självt att 

om stadslivet betraktas som norm och som det moderna sättet att leva 

riskerar kunskapen om äldre som lever på landsbygden eller i mindre 

orter att bli dåligt underbyggd och ibland präglad av stereotypa och 

generaliserande bilder av landsbygdens förhållanden. Det är 

emellertid lätt att peka på en rad skillnader mellan städer och 

landsbygd som kan ha särskild betydelse för just äldre. 

Bostadsbeståndet är mer begränsat, serviceutbudet är mindre och 

många vardagsärenden kräver längre förflyttningar vilket leder till ett 

större bilberoende. Skillnaderna mellan stad och land tenderar att öka 

i takt med att landsbygden avfolkats allt mer och den kvarvarande 

befolkningen blir äldre. Samtidigt finns flera förändringsprocesser 

som kan utjämna skillnader eller kanske mer korrekt uttryckt kan 

upphäva eller motverka vissa av de geografiska hinder som 

förknippas med landsbygden. Genom nya medier kan exempelvis 

daglig kommunikation lättare upprätthållas trots geografiska avstånd 

och möjligheterna att ta del av evenemang på distans har vuxit 

närmast explosionsartat.  

Sedan några år har intresset att undersöka åldrandets villkor på 

landsbygden ökat i den internationella forskningen. Det finns flera 

motiv för detta. Ett närliggande är en växande oro för att många 

landsbygdsområden riskerar att bli så glest befolkade att de äldre som 

lever där får svårt att tillgodose sina behov av omsorg och service och 
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att landsbygdskommunerna får svårt att upprätthålla den kommunala 

servicen. Ett annat och delvis motsatt skäl är att landsbygden 

förknippas med ett hälsosammare liv och ett kvalitativt gott åldrande, 

bl.a. genom närheten till naturen och förekomsten av stabila sociala 

nätverk. Ett tredje skäl är att det behövs forskning som undersöker 

variationen mellan olika grupper av äldre – olika sätt att åldras. 

Forskning som tar upp frågor om den lokala kontextens betydelse 

under åldrandet kan således bidra till mer utvecklade teoretiska 

modeller om åldrandets innebörder för olika individer och grupper. 

Forskning om landsbygdens livsvillkor är inget nytt; det finns 

exempelvis en lång tradition som behandlar landsbygdens livsformer. 

Även forskningen om glesbygdsutveckling har varit omfattande. Som 

denna översikt av nordisk forskning visar finns det även flera 

avslutade eller pågående projekt som gäller äldre på landsbygden. 

Forskningsöversikten har gjorts vid NISAL som ett led i den 

pågående forskningen om åldrande i olika geografiska kontexter. Den 

tar i första hand upp samhällsvetenskapligt inriktad forskning. 

Översikten gör inte anspråk på att vara en fullständig kartläggning 

men sammanfattar en del av den forskning som bedrivs om 

landsbygden i Sverige och övriga Norden. 

Översikten är gjord av Anna Elmqvist. Arbetet med översikten har 

letts av Eva Jeppsson Grassman och Jan-Erik Hagberg. 

 

Norrköping i december 2013 

Elisabet Cedersund och Jan-Erik Hagberg  
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Landsbygdsforskning i Sverige med exempel 
från övriga Norden. En kunskapsöversikt 

Introduktion 

Landsbygden som miljö för människors liv och leverne har 
under senare tid tilldragit sig allt större intresse hos verksamma 
forskare i Norden. Inom en rad discipliner och forskningsmiljöer 
ställs frågor om på vilka sätt landsbygden och förutsättningarna 
att leva där påverkas av samtida samhällsförändringar. 
Internationalisering, migration, ökad turism, förändrade 
rörelsemönster, accelererande urbanisering, snabb teknisk 
utveckling och värderingsförskjutningar är exempel på 
företeelser som kastar om förutsättningarna för hur ett 
samhälle kan byggas och utvecklas.  Ambitionen i föreliggande 
kunskapsöversikt är att spegla den bredd som nordisk forskning 
om landsbygd rymmer och synliggöra inom vilka vetenskapliga 
miljöer som landsbygd studeras, vilka ingångar till ämnet som 
finns och vilka forskare som ägnar sig åt fältet.  
     
Mot bakgrund av en helhetsorientering på fältet är det för Nisals 
verksamhet av särskilt intresse att nå ökad förståelse för vad det 
innebär att leva som äldre och att åldras i mindre samhällen och 
på landsorter. Här har bilderna av livet som äldre på 
landsbygden ofta varit tydliga, men motstridiga. Somliga 
skildrar en landsbygd som avfolkas med övergivna hus, tomma 
lokaler, förfallna bygdegårdar och stagnerande ekonomier - 
företeelser som anses lämna landsbygden både ansatt och 
utsatt. Kvar blir äldre landsbygdsbor som får allt längre till 
service, allt mindre kontakter med yngre generationer och som 
bor ensamma i sina hus och gårdar. Andra berättar om för 
landsbygden traditionella och unika värden - starka sociala 
nätverk förankrade i den närhet mellan människor som ett glest 
boende ofta kräver och ett nyskapande eller bevarande av gamla 
näringar som bär och när en livskraft och kulturell identitet som 
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anses rymma både flexibilitet och handlingsberedskap. Man ser 
äldre som har relationer till sina grannar och ett socialt 
skyddsnät som gör deras ålderdom tryggare. En behållning med 
att sammanställa nordisk landsbygdsforskning är här att den 
variation av ingångar till fältet som forskningen rymmer bryter 
ner förenklade eller stereotypa bilder av landsbygden, samtidigt 
som enskilda projekt ger pusselbitar till en mer nyanserad och 
flerdimensionell förståelse av platsens betydelse för människors 
livsvillkor under olika förhållanden och i olika skeden av livet. 
 
Till grund för översikten ligger en kartläggning av 
forskningsprojekt om landsbygden som är genomförda eller 
pågår på olika håll i Norden under tidsperioden 2000-2013. 
Denna kartläggning återfinns som en bilaga. Själva syftet med 
kunskapsöversikten är tvådelat. För det första att ge Nisal och 
institutets forskare en orientering inom fältet samt 
bakgrundsmaterial för att identifiera inom vilka områden ett 
äldreperspektiv kan bidra till kunskapsbildningen om 
landsbygden. För det andra är översikten tänkt att ligga till 
grund för etablerandet av ett nordiskt nätverk av forskare som 
intresserar sig för landsbygdsfrågor. En grundläggande tanke är 
att kunskapsbildningen inom fältet gynnas av erfarenhetsutbyte 
och samverkan över såväl disciplinära som nationella gränser.      
 

Kunskapsöversiktens ramar 

Nisal är en forskningsmiljö som bedriver samhällsvetenskaplig 
forskning om äldre människor, äldrelivet och åldrande. För att 
anknyta till Nisals verksamhet, är den forskning som översikten 
kartlägger av samhällsvetenskaplig art eller av sådan karaktär 
att människors livsvillkor och livsbetingelser beaktas. Detta 
innebär att renodlat ekonomiska eller näringslivsorienterade 
projekt inte har tagits med i kartläggningen. Ytterligare en 
avgränsning är att kartläggningen har koncentrerat sig på 
nordisk forskning som behandlar landsbygd i en inomnordisk 
kontext. Till Norden räknas Sverige, Norge, Danmark, Finland 
och Island. Avseende språk har enbart projekt på svenska, 
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norska, danska eller engelska tagits med av praktiska skäl. Detta 
har medfört att kartläggningen har färre exempel hämtade från 
Finland och Island än från övriga nordiska länder. Tidsmässigt 
innefattar kartläggningen projekt som avslutats eller pågår 
under perioden 2000-2013. Undantaget dessa avgränsningar 
har ett relativt öppet förhållningssätt anlagts med ambition att 
fånga varierande aspekter av ruralitet och ruralt liv. Ett öppet 
förhållningssätt har även använts när det gäller att definiera 
begreppet landsbygd. Utifrån tanken att låta insamlat material i 
sig självt beskriva hur landsbygd kan definieras och förstås i 
forskningssammanhang, har ingen snäv avgränsning gjorts på 
förhand. Vad som definieras som landsbygd eller glesbygd 
skiljer sig även åt mellan de nordiska länderna, vilket skulle göra 
en begreppsbestämning svårhanterlig. ”Landsbygd” har således 
utgjort en grundläggande sökterm, med en öppensinnad 
hållning till de sätt på vilka begreppet används.  

Kartläggning av forskningsprojekt 
För att hålla kartläggningen överskådlig har fokus riktats mot 
landsbygdsforskning i Sverige, med exempel hämtade från 
Norge, Danmark, Finland och Island. Primärt har forskning som 
bedrivs vid universitet kartlagts, med undantag för ett par på 
förhand kända forskare inom fältet vid svenska högskolor. 
Sökningen efter projekt har huvudsakligen skett via 
universitetens hemsidor. I somliga fall har kontakt med verksam 
forskare upprättats för att komplettera eller kontrollera 
insamlade uppgifter. En annan väg har varit att följa upp 
referenser som förekommit i redan kartlagt material.  Vid 
vägvalet att prioritera en överblick av forskningsfältet 
respektive erbjuda mer detaljerad information går 
kunskapsöversikten på förstnämnd linje. Denna prioritering har 
gjorts med hänvisning till den huvudsakliga uppgiften att vara 
Nisal behjälplig i att orientera sig inom fältet och finna relevanta 
utgångspunkter för vidare forskning. Att kartläggningen 
redovisas i en bilaga sker också det i enlighet med önskan att 
åstadkomma överblickbarhet.  
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Totalt listar kartläggningen över hundra studier runt om i 
Norden som behandlar landsbygd som kontext för människors 
levnadsformer. Insamlade projekt sorteras efter land, 
universitet och institution eller centrumbildning i nämnd 
ordning. En kortfattad beskrivning av varje projekt ges med 
uppgift om projektets titel, huvudsaklig forskare, ämnesområde 
samt ett kortare abstract. I de fall sådan uppgift stått att finna 
redovisas även mer detaljerad projektperiod. 
Projektbeskrivningarna återger den information som erhållits 
via hemsida eller av aktuell forskare. Omskrivningar har endast 
skett i syfte att skapa enhetlig formalia och ändringar i texten är 
av redaktionell art.  

Analys av insamlat material 
När kartläggningen bedömdes tillräckligt omfattande för att 
åstadkomma en överblick av forskningsläget, vidtog arbetet med 
att reflektera över den kunskap som inhämtats. Här 
sammanställer översikten olika forskningsmiljöers 
huvudsakliga intresseområden och försöker återge den 
problematik som behandlas. Eftersom de exempel som hämtats 
skiljer sig åt i antal, de nordiska länderna emellan, har 
jämförelser mellan länder avseende forskningens innehåll gjorts 
med försiktighet. Skillnader som framträder särskilt tydligt har 
dock noterats.  
 
Analysen av insamlat material mynnade ut i fyra olika 
temaområden. Dessa samlar projekt efter de forskningsfrågor 
som står i centrum och tillåter även vissa jämförelser olika 
discipliner emellan. Ett första tema rör frågor kring 
landsbygdsutveckling och regionalpolitik, ett andra tema samlar 
studier kring vardagsliv och livsvillkor i landsbygdsmiljöer medan 
ett tredje tema behandlar lokal identitet och kulturella 
representationer av landsbygden och dess befolkning. Härutöver 
samlas forskning kring äldre och landsbygd i ett fjärde tema. Att 
så görs är inte för att skilja ut äldreperspektivet från övrig 
forskning som något i grunden annorlunda, utan för att lyfta 
fram de frågor som är av primärt intresse för Nisals verksamhet.  
Dessa fyra teman strukturerar arbetsrapportens disposition och 
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presenteras i nämnd ordning. Avslutningsvis görs en 
övergripande reflektion av huvudsakliga iakttagelser avseende 
forskningens innehåll och karaktär.   
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Landsbygdsforskning i Norden 

Ett sätt att förstå det ökade intresset för landsbygden som 
forskningsområde kan vara att sätta det i ljuset av senare 
decenniers geografiska och samhällsmässiga 
förändringsförlopp. Inte minst ställer utglesningen av många 
landsbygdskommuner krav på kunskap om hur mindre 
samhällen kan anpassas till nya sociala villkor, familjemönster 
och kommunikationssystem. Samtidigt är det intresseväckande 
att många landsorter och mindre kommuner fungerar 
förhållandevis väl och att det tycks finnas motkrafter till den 
utveckling som pågår. Förändring som omskapande kraft bildar 
också en bakgrundskontext och kan sägas utgöra den ram inom 
vilken studerade fenomen i nordisk landsbygdsforskning förstås 
och tolkas. I mångt och mycket kretsar forskningen kring att 
beskriva och förstå kontinuitet och förändring på landsbygden 
utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Nedan presenteras de 
fyra temaområden vilka avser att spegla såväl dominerande 
inslag som mindre belysta frågeställningar i den variation av 
perspektiv som nordisk landsbygdsforskning rymmer.  
 

Tema I: Landsbygdsutveckling och regionalpolitik 
En betydande del av landsbygdsforskningen i Norden 
intresserar sig för och behandlar olika modeller, ramprogram 
och strategiplaner för regional landsbygdsutveckling. 
Utmärkande är en vision om hållbar utveckling. Studierna rör 
sig på såväl mikro- som makronivå och anlägger något skilda 
tidsmässiga perspektiv. Huvudsakligen riktas fokus mot vad 
landsbygden kan vara, varför ett framtidsorienterat perspektiv 
dominerar. Den problematik som beskrivs är relativt likartad de 
nordiska länderna emellan. I Norge beskrivs dock 
landsbygdspolitik inneha en traditionellt stark ställning varför 
ett statligt ansvar för landsbygdens utveckling ter sig något 
starkare här. Jämfört med Danmark beskriver Sverige, Norge 
och Finland också större regionala skillnader mellan norr och 
söder avseende landsbygdens förutsättningar och utveckling. 
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Ett ekonomiskt perspektiv 

Utvecklingsfrågor engagerar i hög grad forskare inom ekonomi, 
en forskningsmiljö som här representeras av nationalekonomi, 
företagsekonomi, ekonomisk geografi och ekonomisk historia. 
Situationen för landsbygden förstås ofta som kritisk inom dessa 
vetenskapsmiljöer mot bakgrund av en svag ekonomisk och 
befolkningsmässig utveckling i många landsbygdsregioner. 
Majoriteten av studierna inom fältet har således till syfte att 
genom kunskapsbildning bidra till en mer hållbar utveckling för 
landsbygden. Begreppet ”hållbar utveckling” definieras i regel 
utifrån sin ekonomiska aspekt och förstås i termer av att främja 
entreprenörskap, företagande och innovation i glesa miljöer. 
Hur landsbygdens resurser kan nyttjas effektivt och skapa 
tillväxt blir vägledande spörsmål. Projekten vänder sig till 
regionala och politiska beslutsfattare, till näringsidkare och till 
enskilda företagare. I förstnämnda fall behandlas frågan om det 
är möjligt att genom politiska beslut skapa en ekonomisk 
struktur som är gynnsam för glesbygden. I kulisserna beaktas 
här en förskjutning av styrning från statlig till regional nivå. Ett 
större antal studier riktar sig dock mot näringsidkare och 
företagare, varför huvudansvaret för landsbygdens ekonomiska 
utveckling ofta härleds till olika marknadsaktörer. Huruvida 
minskad statlig inblandning har medfört ökat inflytande för 
rurala samhällen tycks omtvistat, vilket har lett till något skilda 
diskurser kring vad regional utvecklingspolitik bör handla om. 
En skiljelinje som kan dras är att somliga projekt argumenterar 
för en regional utvecklingspolitik som tar avstamp i rurala 
regioners inneboende potential medan andra i högre grad utgår 
från vetenskapligt eller urbant formulerade modeller. 
Ytterligare en skiljelinje kan iakttas, mellan projekt som inriktar 
sig på en avgränsad faktor av betydelse för 
landsbygdsutveckling och projekt med ambition att ta ett 
helhetsgrepp och betrakta landsbygden som en multifunktionell 
arena. Begreppet ”ruralt kapital” har inom sistnämnda 
inriktning utvecklats för att beskriva landsbygdens resurser i ett 
bredare perspektiv, där inte enkom fysiska förhållanden utan 
även sociala och ekonomiska möjligheter inkluderas.  
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En iakttagelse som återkommer i forskningen inom ekonomiska 
discipliner är att det föreligger relativt stora regionala skillnader 
avseende utvecklingen på landsbygden. Detta medför att ett 
särskilt fokus i många studier riktas mot att identifiera 
framgångsfaktorer i strävan efter hållbar utveckling. Med andra 
ord handlar det om att undersöka hur det kommer sig att 
somliga platser är socialt och ekonomiskt dynamiska medan 
andra är mer marginaliserade. En uppgift för forskningen blir 
här att urskilja vad som har med förändringsbara lokala och 
regionala villkor att göra och vad som kan kopplas till mer 
svårpåverkade globala förhållanden eller platsens geografiska 
läge. Generellt sett menar forskare inom forskningsmiljön att 
det ur ett ekonomiskt perspektiv går bättre för det som kan 
kallas stadsnära landsbygd och sämre för de glesa delarna av 
landsbygden som utmärks av långa tidsavstånd och få 
pendlingsmöjligheter. En bärkraftig ekonomi beskrivs tillika ofta 
som en förutsättning för en attraktiv livsmiljö också ur sociala 
och kulturella aspekter.   
 

Ett socialt och kulturellt perspektiv 

Frågor kring landsbygdsutveckling intresserar i stor 
utsträckning även forskare inom bl.a. kulturgeografi, sociologi, 
etnologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa 
discipliners bidrag är ett beaktande av sociala och kulturella 
förhållandens betydelse för landsbygdens utveckling. 
Ekonomiska och politiska faktorer kan enligt dessa forskare inte 
ensamma förklara variationer i förutsättningar olika regioner 
emellan. Framförallt utpekas sociala nätverk som ett 
nyckelbegrepp för att förklara skillnader i rurala miljöers 
utveckling. Exempelvis når en kulturgeografisk studie på 
området slutsatsen att sociala relationer betyder mer än 
chansen till ett nytt jobb för människors val av bostadsort, 
varför en regionalpolitik som enbart bygger på ekonomiska 
drivkrafter riskerar att misslyckas. Ett flertal studier inom 
nämnda discipliner riktar vidare ett kritiskt öga mot de 
premisser på vilka många utvecklingsmodeller vilar. Eftersom 
landsbygden delvis anses inneha kulturella och sociala mönster 
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som är specifika för miljön, lyder resonemanget att 
utvecklingsmodeller som är urbant formulerade tenderar att gå 
om intet. Istället efterfrågas perspektiv som ser de kulturella 
och sociala mönstren som utgångspunkt för utveckling snarare 
än som hinder. Det uppmärksammas även att olika typer av 
utvecklingsmodeller i många fall stöter på värdekonflikter. Ur 
ett ekonomiskt perspektiv betraktas turism i regel som ett 
gynnsamt sätt att stimulera näringsverksamheter och generera 
tillväxt och arbetstillfällen. Genom turismen görs landsbygden 
attraktiv, som en plats för rekreation samt natur- eller 
kulturupplevelser och dess kvaliteter och värden fylls delvis 
med ny mening. Samtidigt riskerar en utökad turismverksamhet 
att kollidera med andra värden och intressen i landskapet, så 
som naturskydd eller landsbygdsbefolkningens preferenser. 
Strävan att på olika sätt ”sälja” lokal charm kan också tära på 
den fridfullhet och genuinitet som är vad marknaden efterfrågar, 
varför turismen ofta rymmer ett inneboende dilemma.  
 
Medan ekonomiska discipliner tenderar att fokusera på 
strukturella faktorer avseende landsbygdsutveckling, kan 
forskare inom bl.a. kulturgeografi, etnologi och 
socialantropologi sägas anlägga ett mer individnära perspektiv. 
Att betrakta rurala förändringsprocesser ur lokalsamhällets och 
enskilda individers synvinkel framhålls här som väsentligt. Hur 
människor som omfattas av olika utvecklingsmodeller eller 
förändringsprocesser upplever desamma och vilka anpassnings- 
och överlevnadsstrategier som de själva utvecklar är föremål för 
ett flertal studier. Härutöver undersöks vilken betydelse och 
funktion föreningsliv, grannskap och sociala nätverk fyller för 
graden av kontinuitet i lokalsamhället. En hypotes som 
presenteras inom ett tvärvetenskapligt projekt från bl.a. 
socialantropologi, ekonomisk historia, kulturgeografi och 
etnologi är att den kulturella identiteten i många mindre 
landsbygdsorter och perifera regioner historiskt sett har rymt, 
och ännu rymmer, en stor flexibilitet och handlingsberedskap 
för att med egna medel ställa om och klara sin fortsatta 
försörjning. Utifrån förståelsen att gles- och landsbygd tenderar 
att betraktas som ”svagare” än storstadsregionerna, ur en 
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ekonomisk aspekt, granskar forskare inom statsvetenskap 
vidare relationen mellan tillväxt och demokrati och dess 
betydelse för olika gruppers möjligheter till inflytande i 
lokalsamhället. 
 

Ett historiskt perspektiv 

Inom ämnesområdet historia återfinns ett par projekt som 
relaterar till frågor om landsbygdsutveckling. Dessa anlägger ett 
tidsmässigt bredare perspektiv jämfört med andra discipliner 
inom temaområdet. Särskild vikt läggs vid bevarandet av 
kulturlandskapet i modeller för landsbygdsutveckling. En metod 
till framställning av utvecklingsmodeller som inte bara 
tillgodoser en bärkraftig arealanvändning utan även bevarar och 
utvecklar landskapets kulturhistoriska värden och 
naturkvaliteter eftersöks av disciplinen. Genom att kartlägga 
såväl natur- som kulturhistoriska värden i landskapet, är 
ambitionen att tillhandahålla beslutsunderlag för politiska och 
administrativa prioriteringar i förvaltningen av landskapet.  
 

Tema II: Vardagsliv och livsvillkor i landsbygdsmiljöer 

Ett annat sätt att närma sig landsbygden är att undersöka hur 
livet gestaltar sig för dess befolkning. Boende och 
bostadsmarknad, livsvillkor för specifika grupper, medicinska 
praktiker och teknikens möjligheter samt begränsningar i en 
rural miljö utgör här frekventa ingångar till fältet. Temaområdet 
domineras av forskning inom kulturgeografi, sociologi, etnologi 
och socialantropologi med kompletterande bidrag från ekonomi, 
historia, socialt arbete, medicin och folkhälsovetenskap. Jämfört 
med föregående tema handlar det inte så mycket om vad 
landsbygden skulle kunna vara, utan mer om vad landsbygden 
är och kontinuerligt görs till, varför ett mer deskriptivt och 
samtidsskildrande perspektiv antas. Forskningen berör i hög 
grad relationen mellan människa och miljö, individ och struktur. 
Jämförs de nordiska länderna sticker Sverige ut med forskning 
kring teknologins möjligheter i rurala miljöer samt med 
forskning som berör gruppen samer, medan Norge särskiljer sig 
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något med studier kring lantbruk och medicinska praktiker på 
landsbygden.   

Boende och flyttmönster 

Boende och bostadsmarknaden på landsbygden kan ringas in 
som ett relativt välstuderat område inom främst geografi och 
kulturgeografi. Boendemönster, motiv till landsbygdsboende 
och förutsättningar för boendet i skilda geografiska kontexter är 
områden som upptar forskningen. Bostadsmarknaden beskrivs 
överlag som relativt ojämn och obalanserad. ”Hotspots” myntas 
som ett begrepp för att beteckna platser som utmärks av en 
större andel inflyttning och av en demografisk transition, vilket 
innebär att nya grupper av hushåll och individer flyttar in. 
Generellt förväntas de inflyttande hushållen ha ungefär samma 
inkomst som de redan boende, medan utbildningsnivåerna ofta 
är högre hos inflyttarna. I förlängningen kan trenden innebära 
att landsbygden blir alltmer urbaniserad till sin struktur, men 
också segregerad. En ökad grad av fritidshusboende och så 
kallade ”second home users” lyfts vidare fram som en märkbar 
trend, vilken har förändrat befolkningssammansättningen och 
mobiliteten på landsbygden, dock utan att detta ger något 
märkbart avtryck i statistiken. Att det har blivit vanligare att 
leva och verka på mer än en plats är något som 
uppmärksammas överlag. Fler människor rör sig över 
kommungränserna och forskningen studerar vilka möjligheter 
och utmaningar som detta medför avseende bl.a. offentliga 
tjänster, arbetsmarknad och markanvändning. Här efterfrågar 
forskningen en kommunal planering som anpassas till den nya 
rörligheten samt en ökad förståelse för olika preferenser och 
behov av markanvändning. En ofta förbisedd aspekt avseende 
befolkningssammansättning beskrivs enligt svensk forskning 
vara en ökad grad av multikulturalitet på den svenska 
landsbygden. Vad detta betyder för landsbygden i termer av 
influenser från andra kulturer, liksom hur utländskt födda 
människor uppfattar livet i sin nya miljö, är frågor som lyfts 
fram.  
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Kopplat till frågor om boende undersöker framförallt 
kulturgeografiska forskare flyttmönster på landsbygden. Motiv 
till flyttningar, vilka grupper det främst handlar om och vilka 
platser som utmärks av inflyttning respektive utflyttning utgör 
centrala frågor. Studier från Finland visar här ett samband 
mellan avstånd och kategori av inflyttare. Generellt sett är 
kortdistansflyttningar mer vanligt hos unga barnfamiljer medan 
långdistansflyttningar tenderar att göras av äldre personer eller 
hemvändare. Så kallad ”counterurbanisation” lyfts vidare fram i 
ett mindre antal studier. Begreppet betecknar en liten men 
märkbar trend av människor som flyttar från stads- till 
landsbygdsmiljö och den övergripande frågan kretsar kring hur 
denna trend ska förstås och tolkas. Mot bakgrund av att den 
framtida befolkningsutvecklingen förstås vara beroende av den 
ekonomiska utvecklingen och vice versa undersöks faktorer 
kopplade till inflyttning också inom ekonomiska discipliner. De 
fysiska förutsättningarna för mobilitet och rörelse på 
landsbygden, d.v.s. frågor kring infrastruktur, förekommer mer 
sällan i det material som har kartlagts. Ett fåtal studier tar dock 
avstamp i att analysera behovet av bättre framtida 
transporttäckning i landsbygdsmiljöer. Framförallt efterfrågas 
mer flexibla lösningar framför fastlagda strukturer med få 
avgångar.  

Vardagsliv och livsvillkor för specifika grupper 

Avseende specifika gruppers livsvillkor i rurala miljöer 
framträder kvinnor (men också män i somliga studier), samer 
och äldre som fokuserade kategorier. Detta inom främst 
etnologi, kulturgeografi, socialt arbete och historia men även i 
forskning kopplat till folkhälsovetenskap och mer specifikt 
genusvetenskap och äldreforskning. Etnologiska studier 
anlägger i regel ett individnära fokus och ett kvalitativt 
angreppsätt för att studera landsbygdsbors livsvillkor och 
vardagsliv. Innehållsmässigt spänner disciplinens forskning från 
att studera sågverksarbetares liv och leverne till att öka 
kunskapen om kvinnors och mäns skilda resande- och 
aktivitetsmönster i glesa miljöer. Inom kulturgeografi och socialt 
arbete använder sig forskningen även av kvantitativa data och 
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relaterar större strukturer, som exempelvis bosättningsmönster 
eller förändringar på arbetsmarknaden, till enskilda individers 
upplevelser och livsvärldar. Dessa erfarenheter och upplevelser 
representeras i regel av en specifik grupp snarare än att tolkas 
utifrån den individuella vardagen. Inte sällan anläggs ett 
genusperspektiv. Utifrån detta analyseras alltifrån kvinnors 
nätverk och föreställningar om hälsa och ohälsa till att beröra 
vad som händer med lokala genuskontrakt, när en traditionellt 
manlig arbetsmarknad i form av lantbruk och primärnäringar 
krymper och den offentliga sektorn byggs ut.  För gruppen 
samer kan frågor kring livsvillkor och vardagsliv sägas vara 
koncentrerad till kategorin äldre samer. Huruvida svenska 
samer har haft bättre förutsättningar än andra människor i 
landet att bli gamla är en fråga som belyses inom etnologi och 
historia, liksom synen på äldre samers ställning i det svenska 
samhället ur ett historiskt perspektiv. Boendemönstret i det 
arktiska området studeras även inom historieämnen under ett 
gemensamt projekt i Sverige, Norge och Finland (samt USA och 
Canada). En närmare presentation av forskning kring gruppen 
äldre på landsbygden återfinns i rapportens fjärde temaområde. 

Hälsa och medicin 

Förhållandet mellan plats och medicinska praktiker är en 
infallsvinkel som det medicinska området intresserar sig för. 
Miljömässiga faktorers inverkan på graden av fysisk aktivitet i 
stads- och landsbygdsmiljö studeras, liksom jämförelser mellan 
medicinska verksamheter i rurala respektive urbana kontexter. I 
sistnämnda fall identifierar studier inom medicin och sociologi 
en skillnad som anges bestå i att rurala medicinska 
verksamheter präglas av en mer stabil och transparant 
interaktion mellan vårdpersonal och patient. Globalisering har 
enligt dessa forskare inte nämnvärt förändrat de specifika 
kvaliteter som urskiljs i lokalsamhället, under vilka läkare och 
övrig vårdpersonal beskrivs ha gynnsamma förutsättningar att 
se sina patienter som hela och unika personer. Det åligger dock 
vårdpersonalen att tillvarata dessa möjligheter och vidkänna 
sociala relationers kliniska relevans för att den lokala miljön ska 
vara av betydelse för kvaliteten i vården. En mer negativ aspekt 
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som också behandlas är att många landsbygdsdistrikt har svårt 
med nyrekrytering. Medicinsk forskning på uppdrag av 
landsbygdskommuner i Norge har till syfte att förbättra 
framtidsutsikterna på fältet. I sökandet efter svar på 
förekomsten av hälsoskillnader olika regionala områden 
emellan undersöks vidare betydelsen av individuella faktorer i 
relation till betydelsen av kontextuella och sociala 
omständigheter av forskare inom sociologi. 
 

Teknik och teknisk utveckling  

Ett i sammanhanget mindre omfattande område, som i gengäld 
understryks som ett kommande och viktigt ämne för 
landsbygden, rör den tekniska utvecklingens innebörd och 
möjligheter för livet i olika landsbygdsmiljöer. Forskningen 
bedrivs huvudsakligen inom data- och informationsvetenskap 
samt medie- och kommunikationsvetenskap. Här förstås och 
framställs teknik som ett sätt att möta de behov som finns i glesa 
miljöer. Tilläggas bör dock att ämnet tangeras som ett 
betydande element även i studier inom andra vetenskapliga 
miljöer, där forskningen ter sig något mer försiktig i sin 
bedömning av teknologins förtjänster och en mer 
problematiserande hållning anläggs. Härmed sträcker sig 
forskningen från en pragmatisk kunskapssyn som koncentrerar 
sig på att utveckla fungerande system för rurala miljöer, såsom 
högkvalitativa trådlösa bredband, till en mer meningsskapande 
kunskapssyn som belyser vilken betydelse teknologin fyller för 
att etablera sociala nätverk och upplösa geografiska avstånd. På 
makronivå motiveras studier kring teknik som ett sätt att 
fördjupa demokratiska processer och utjämna skillnader i 
medborgerligt inflytande mellan rurala och urbana miljöer, 
medan studier på mikronivå fokuserar teknikens betydelse i 
enskilda landsbygdsbors vardagsliv. Hur digitala medier 
används i olika sociala grupper och hur teknik kan möjliggöra 
utbildning på distans är exempel på studerade områden. I likhet 
med forskning på andra områden noteras emellertid att 
utvecklingen har varit ojämn över landet. Somliga rurala miljöer 
är infrastrukturellt marginaliserade medan andra har erfarit en 
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vitalisering till följd av teknikens möjligheter. Mot bakgrund av 
detta kan den digitala teknologins potential för landsbygden 
som helhet vara svårbedömd.  

Lantbruk och lanthushållning 

Som nämnts inledningsvis innefattas inte strikt ekonomisk eller 
näringslivsorienterad forskning i föreliggande översikt.  
Förutsättningar och livsvillkor för de människor som bedriver 
lantbruk är dock ett ämne som utmärker sig framförallt i norska 
studier inom sociologi. Förändringar och omläggningar i denna 
typ av verksamhet och dess innebörd för lantbrukare samt med 
verksamheten relaterade riskfaktorer undersöks på strukturell 
nivå, medan sociala dynamiker avseende exempelvis succession 
av lantbruk inom familjen eller äktenskapliga 
överenskommelser inom densamma behandlas på en mer 
individnära nivå.  
 

Tema III: Lokal identitet och kulturell representation 
Hur lokal identitet och kollektiva självbilder kan se ut för 
landsbygdens befolkning samt vilken bild landsbygden får 
representera utåt i olika sammanhang är frågor som behandlas 
inom detta temaområde. Ingången till fältet upptar inte någon 
större plats i kartlagt material som huvudfokus för forskningen, 
men återfinns i desto högre grad som bakgrund när andra 
fenomen ställs i centrum.  Huruvida en landsbygd stadd i 
förändring också förändrar den kulturella identiteten hos dess 
befolkning och de representationer som landsbygden tillskrivs 
utgör centrala frågeställningar. Forskningen sker främst inom 
etnologi, socialantropologi, historia och kulturhistoria. Intresset 
riktas mot såväl enskilda individers och gruppers 
meningsskapande processer i det lokala, som mer storskaliga 
processer där populärkultur, politik och vetenskap bidrar till 
konstruktionen av stad och landsbygd. Förenklat handlar det om 
vad landsbygden kan sägas vara för olika grupper och i olika 
tider. 
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Lokal identitet och kollektiva självbilder 

Inom etnologi, socialantropologi, historia och kulturhistoria 
återfinns studier som intresserar sig för människors menings- 
och identitetsskapande processer i förhållande till geografisk 
plats. Plats förstås i detta sammanhang inte enbart som en 
bakgrund för mänsklig aktivitet utan som bärare av kulturella, 
ekonomiska, sociala och politiska koder och innebörder. Mer 
specifikt kan forskningen röra relationen mellan människors 
attityd och förhållningssätt till sin närmiljö, de sätt på vilka en 
lokal identitet är knuten till landskapet eller skiften i 
värderingar och uppfattningar om landsbygden över tid. Ett 
analytiskt grepp i sistnämnda fall är att jämföra vilken mening 
landskapet fyller för nyinflyttade respektive redan rotade 
landsbygdsbor. Andra frågor som beaktas är vad den nya 
mobiliteten, att allt fler rör sig över kommungränser, och den 
förändrade befolkningssammansättningen bestående i en ökad 
andel fritidsboende kan tänkas betyda för känslan av 
samhörighet i lokalsamhället och för den kollektiva självbilden.  

Representationer av landsbygden 

Historiska och samtida bilder och representationer av 
landsbygden studeras och jämförs inom ämnesområdena 
geografi och historia utifrån dess kopplingar, (re)produktioner, 
omarbetningar och återuppföranden sinsemellan. Granskningen 
av samtida och historisk populärkultur, politik och vetenskap 
indikerar en reproduktion av maktstrukturer vilka bidrar till en 
konstruktion av geografiska skillnader. Ytterligare ett projekt 
inom bl.a. historia och etnologi har som studieobjekt att granska 
kulturgränser utifrån frågor kring stabilitet och förändring. 
Samtidigt som kulturgränser i somliga fall utgör stabila och 
tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom ett geografiskt 
rum utsätts de för krafter som i somliga fall kan utradera en 
kulturgräns men i andra lämnar dem opåverkade. Vad gäller 
representationer av landsbygden på ett övergripande plan kan 
två synpunkter urskiljas i forskningen. Den första är att 
forskning kring landsbygden traditionellt har tenderat att utgå 
från ett urbant perspektiv. En ambition inom fältet är således att 
fylla en kunskapslucka och tillhandahålla underlag för 
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beslutsfattare som grundar sig i ett ruralt perspektiv. En andra 
synpunkt är att typologier av stad och landsbygd som finns att 
hämta på europeisk nivå är alltför vida och grovhuggna för att 
tillämpas på nationell eller regional nivå. Forskning från 
Danmark ägnar sig åt att minska skalan till nationell nivå i syfte 
att åstadkomma en skarpare bild av den urban-rurala 
strukturen som kan ge ett bättre underlag till analyser av 
utvecklingen i stads- respektive landsbygdsmiljö.     
 

Tema IV: Äldre på landsbygden 
Trots att forskning kring landsbygd har rönt större 
uppmärksamhet i nordisk forskning på senare tid, tycks 
kunskap om äldres livsbetingelser i en rural kontext överlag 
vara relativt begränsad. Mot bakgrund av den demografiska 
utvecklingen och landsbygdens förändrade förutsättningar att 
tillhandahålla god välfärd för sina invånare, beskrivs ämnet 
dock vara högst relevant inom de miljöer som bedriver 
forskning kring äldre och landsbygd.  Ämnet engagerar främst 
forskare inom socialt arbete, etnologi och kulturgeografi samt i 
viss mån sociologi, psykologi, hälsovetenskap och medicin. 
Äldres livssituation i rurala miljöer studeras utifrån faktorer 
kopplat till bl.a. sociala relationer, identitet, hälsa, boende, 
ekonomi, livsstil och familjeförhållanden. I somliga fall används 
regionala databaser som underlag för att följa människor under 
lång tid medan andra studier anlägger ett mer individnära samt 
tids- och rumsligt avgränsat angreppssätt. Sammantaget kan 
forskningen inom temaområdet i mångt och mycket sägas kretsa 
kring vad som utmärker ett gott äldreliv på landsbygden.  

Landsbygdsutveckling ur ett äldreperspektiv 

Vilken innebörd landsbygdens omvandling för med sig för 
gruppen äldre är något som forskningen inom temaområdet 
förhåller sig till. Studier från Finland gör gällande att den 
arktiska regionens äldre är en utsatt grupp till följd av sociala, 
kulturella, miljömässiga och ekonomiska försämringar, varför 
gruppen anses vara exkluderad i flera avseenden. Fullt lika 
problematisk beskrivs inte situationen vara i andra delar av 
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Norden, men tendenserna känns igen om än i mindre skala. 
Sviktande service och färre mötesplatser anses vara en 
utmaning för äldre människors välbefinnande och livskvalitet. 
Vilken konkret roll och funktion teknologin kan spela för 
distribueringen av välfärdstjänster i avlägsna byar och regioner, 
är en fråga som behandlas i sammanhanget. Ett perspektiv är att 
informationsteknologin erbjuder nya möjligheter att lösa 
förmedlingen av välfärdstjänster till äldre i rurala miljöer. En 
avgörande fråga framhålls vara hur äldre kan motiveras att ta 
till sig och använda teknologibaserade välfärdstjänster. Vid 
sidan av innovationer och den offentliga sektorn som aktör för 
äldres välfärd, visar forskning inom socialt arbete att 
föreningslivets verksamheter i lokalmiljön fyller en viktig roll. 
Här finns det enligt forskningen behov av fler mötesplatser av 
ett flertal skäl, såsom ett utglesat samhällsliv i kombination med 
att många äldre har behov av social samvaro. Jämsides med 
denna bild återfinns även forskning som pekar i motsatt 
riktning. Etnologiskt forskningsresultat från Sverige går 
exempelvis stick i stäv med uppfattningen att äldre kvinnor i 
glesbygden skulle vara isolerade och ensamma. Tvärtom 
indikeras att denna grupp ofta utgör centralpersoner, både i 
lokalsamhället och i det egna släktnätverket. En variation och 
mångfald av livssituationer och omständigheter ter sig återigen 
utmärkande för det vida fält som landsbygden utgör.  

Vardagsliv och livsvillkor ur ett äldreperspektiv 

När det gäller studier som kan kopplas till äldres vardagsliv och 
livsvillkor på landsbygden, utmärker sig äldres hälsa och 
omsorgsbehov samt äldres boende som välstuderade områden. 
Inom framförallt socialt arbete och främst gällande gruppen 
äldre äldre (75-85 år) är begreppet omsorg centralt. Detta 
förstås ofta i vid mening och den informella omsorgen tillskrivs 
stor betydelse för äldre i rurala miljöer. Att nyttja lokala 
resurser och mobilisera frivilliga organisationer, beskrivs som 
innovativa och helhetsorienterade lösningar för att tillgodose 
äldre landsbygdsbors omsorg och välbefinnande.  Inom 
hälsovetenskapliga discipliner undersöks även hur 
hemmaboende äldre betraktar sig själva i termer av 
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självhälsovård. Hälsa förstås här som nära knutet till 
livsåskådning och identitet varför begreppet används i holistisk 
mening snarare än att beteckna frånvaro av sjukdom. 
Självhälsovård och hälsa bland hemmaboende äldre, i såväl 
rural som urban kontext, sätts inom dessa studier i relation till 
livssituation och den fysiska och psykosociala miljön. Härmed 
syftar forskningen till att nå kunskap om hur en god och 
ändamålsenlig omsorg kan utformas. Vad gäller bostad och hem, 
kretsar kulturgeografiska studier i stor utsträckning kring 
bosättningsmönster, flyttningar och motiv till att flytta eller bo 
kvar. Här pekar forskningsresultaten på såväl stabilitet som 
dynamik. Stabiliteten uppges bestå i att flertalet av dem som är 
65 år eller äldre inte flyttar, medan dynamiken syftar på de 
effekter som en flyttning har för den mindre grupp som trots allt 
genomför en flytt. Utöver omsorg och boende kan studier som 
anlägger ett genusperspektiv iakttas i kartlagt material. Främst 
studeras äldre kvinnors situation, med fokus bl.a. på kvinnors 
levnadsberättelser, nätverk och roll i glesa miljöer. Situationen 
för äldre män tycks mindre belyst, med undantag för forskning i 
ämnet inom Nisals verksamhet. Även samer studeras som 
tidigare nämnts ur ett äldreperspektiv, med fokus på äldre 
samers levnadsberättelser och ställning i det samiska samhället. 

Lokal identitet och kulturell representation ur ett 
äldreperspektiv 

På tvärs med generaliserande föreställningar om äldre som en 
homogen grupp framhålls i ett flertal studier att gruppen äldre 
är heterogen och rymmer en mångfald av erfarenheter och 
upplevelser. Än mer så förutspås bli fallet i framtiden då en ökad 
variation av livssituationer och livshistorier följer på ökad 
kulturell mångfald. Att finna balans mellan individuellt åldrande 
och sociala omgivningar för att främja äldres livskvalitet blir 
således en central fråga. Forskning i Norge undersöker 
exempelvis orsaker till skilda nivåer av socialt deltagande, hälsa 
och livskvalitet bland äldre i olika geografiska kontexter. Vad 
gäller representationer av landsbygden indikerar en studie inom 
etnologi att äldre kvinnor ofta utgör symboler för regional 
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identitet men också står för en kontinuitet bakåt i tiden och för 
tillhörighet till en släkt eller till lokalsamhället.  
 

Avslutande reflektion 

Rapportens sammanställning av landsbygdsforskning i Norden 
har syftat till att ringa in och tillhandahålla en överblick av de 
frågor och den problematik som upptar olika vetenskapliga 
miljöer.  Tidsmässigt spänner forskningen över landsbygdens 
historiska, samtida och framtida situation, vilka inte sällan 
länkas till varandra. Förändring som omskapande kraft beaktas 
genomgående. Det är dock ingen entydig process. Beroende på 
vad som beaktas framstår landsbygden som stark eller svag, 
gynnad eller missgynnad, hållbar eller ohållbar. Inom 
forskningen återfinns en variation av aspekter och perspektiv 
som sammantaget resulterar i en mer mångbottnad och 
komplex bild än de två schematiska föreställningar som 
omnämndes inledningsvis och som beskriver antingen en 
utarmad och utmanad landsbygd eller en idyll med kvarvarande 
potential och livskraft. En viktig insikt som översikten förmedlar 
är att landsbygden inte är enhetlig utan rymmer en uppsättning 
av förhållanden, livsvillkor, intressen, erfarenheter och 
upplevelser.  
 
I förhållande till jämförbara studiefenomen i urban miljö ter sig 
stadscentrerad forskning dock mer diversifierad, nyanserad och 
specialiserad än den rurala. Mycket av forskningen kring 
landsbygd ter sig i dagens läge göra mer generella 
beskrivningar, medan de projekt som nischar sig endast står för 
en del av alla tänkbara aspekter att fokusera. Att landsbygden 
ofta beskrivs och förstås i kontrast till staden indikerar 
möjligtvis också att landsbygdsforskningens underlag inte är 
tillräckligt för att stå på egna ben. Jämförelser mellan olika 
rurala regioner vore ett annat angreppssätt. Alternativt handlar 
det, som kartlagd forskning i somliga fall gör gällande, om en 
tradition att utgå från ett urbant perspektiv. Reflektioner inom 
respektive temaområde som på detta vis kan kopplas både till 
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forskningen i sig och till forskningens innehåll får här avrunda 
rapporten.     
 

Landsbygdsutveckling: en mångbottnad fråga 

Forskning kring landsbygdsutveckling och regionalpolitik utgår 
i regel från en beskrivning av landsbygden som utmanad och 
ansatt av yttre förändringsprocesser, framförallt en svag 
ekonomisk och befolkningsmässig utveckling. Även om så kan 
vara fallet i somliga landsbygdsregioner kan denna 
dominerande beskrivning riskera att förmedla en något 
onyanserad bild av landsbygden. Dels som utarmad överlag, 
trots en mängd exempel på motsatsen. Dels framstår 
landsbygden som oförändrad och passiv.  En annan förståelse 
kan läggas vid att landsbygden inte utgör vare sig en enhetlig 
eller avskild del av världen utan av egen kraft förnyas samt ingår 
i och anpassar sig till de omskapande samhällsförändringar som 
äger rum. Jämförelser av studier kring landsbygdsutveckling 
inom olika discipliner påvisar också att landsbygden kan 
tillskrivas olika värden beroende på vilka intressen, preferenser 
och behov knutna till markanvändningen som beaktas. Inte 
sällan resulterar detta i uppkomsten av värdekonflikter. Synen 
på ansvar och aktörskap löper i sammanhanget från att betona 
betydelsen av näringsliv och entreprenörskap till att 
understryka vikten av sociala nätverk, föreningsliv och civilt 
engagemang.  
 
En stark ekonomi förstås dock som en förutsättning för en 
socialt och ekologiskt attraktiv livsmiljö på landsbygden inom i 
stort sett alla discipliner. Turism, fritidsaktiviteter samt natur- 
och kulturupplevelser är således inte frånskilt ekonomiska 
aspekter utan kan snarare ses som ersättningar för jordbruket 
och de gamla primärnäringarna. Turismverksamhetens 
inneboende dilemma, att en framgångsrik verksamhet riskerar 
att urholka själva källan till näringen samt övertrumfa andra 
värden och kvaliteter i landskapet, kan dock peka på vikten av 
att hållbar utveckling innefattar såväl ekonomiska som sociala, 
kulturella och naturmässiga värden.  Den regionala 
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utvecklingspolitiken tycks således ha att förhålla sig till olika 
intressen och värden i landskapet samt vara i behov av att 
rymma lyhördhet, flexibilitet och situationsanpassade modeller 
för utveckling.  

Vardagsliv och livsvillkor: stabilitet och förändring 

Forskning kring vardagsliv och livsvillkor på landsbygden 
anknyter i hög utsträckning till frågor om lokal välfärd, så som 
förutsättningar till boende, hälsa, arbete och utbildning. Här 
återfinns påtagliga skillnader mellan stad och landsbygd men 
också inom olika rurala kontexter. Att anlägga ett 
genusperspektiv är förhållandevis vanligt, medan andra 
analytiska perspektiv så som etnicitet eller ålder är mindre 
förekommande. Generellt sett tycks det finnas utrymme för mer 
diversifierade studier av olika grupper på landsbygden. En 
intressant iakttagelse som kan lyftas fram ur materialet är 
frågan huruvida dikotomin mellan stad och landsbygd har blivit 
mindre tillämpbar i och med senare decenniers 
samhällsförändringar. Det är mot bakgrund av ökad rörlighet, 
ökad grad av fritidsboende samt ökad användning av rumsligt 
upplösande teknik som frågan kan ställas huruvida gränsen 
mellan stad och landsbygd kan vara på väg att luckras upp. Dock 
talar forskning samtidigt för att det parallellt med denna 
utveckling upprättas symboliska gränser, exempelvis mellan 
hem och fritidsboende, samtidigt som kulturella föreställningar 
om skillnader mellan stad och landsbygd tycks relativt 
seglivade. För vetenskapens del aktualiserar resonemangen 
kanhända en förnyad reflektion kring vad som skiljer rural 
forskning från andra forskningsfält.   

Lokal identitet och kulturell representation: bilder av 
landsbygden 

Huruvida omskapande förändringar av landsbygden som miljö 
också förändrar den kulturella identiteten hos dess befolkning 
och de representationer som landsbygden tillskrivs, behandlas 
inom detta temaområde. Några entydiga svar som visar om 
processer av globalisering och urbanisering har gjort livsstilar, 
värderingar, sociala och kulturella strukturer alltmer lika 
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oavsett geografisk kontext eller om skillnader mellan stads- och 
landsbygd snarare ökar till följd av detsamma, står dock inte att 
finna i materialet. En viktig behållning med forskningen kan 
dock sägas vara ett självreflekterande beaktande av den roll som 
forskning, politik och populärkultur har i skapandet av olika 
diskurser om landsbygden. Dessa diskurser rymmer inte sällan 
maktstrukturer och konstruktioner av geografiska skillnader, 
vilka i sin tur får reella konsekvenser för hur olika aktörer 
resonerar och agerar i landsbygdsfrågor. Ytterligare en 
behållning med forskningen är den vikt som läggs vid 
människors förhållande till naturen och värderingar knutna till 
den lokala miljön som ett sätt att förstå landsbygdens egenart. 
Genom ett sådant beaktande ökar kanhända möjligheterna att 
utgå från ett ruralt perspektiv i studier kring landsbygden.  

Äldre på landsbygden 

Inom den forskning som översikten har kartlagt kring äldre och 
landsbygd återfinns en del kopplingar till den verksamhet som 
bedrivs vid Nisal. Vid högskolan Väst återfinns en studie som 
undersöker levnadsförhållandena i Ydre kommun i södra 
Östergötland. Invånarna intervjuas om varför de vill bo i Ydre, 
vilka prioriteringar de gör samt vilka för- och nackdelar de ser 
med att bo i en glesbygdskommun. Här kan det finnas 
jämförelser att göra då Ydre är en kommun inom vilken också 
Nisal har förlagt ett antal projekt.  Avseende äldres boende i 
rurala miljöer återfinns även nordiska studier i form av mer 
kvantitativt inriktad forskning. Detta kan tänkas utgöra ett 
komplement till de kvalitativt inriktade metoder som ofta 
präglar Nisals forskning.  Informell omsorg är ytterligare ett 
studerat fenomen vid såväl Nisal som inom övrig nordisk 
forskning. Trots att forskning inom området överlag poängterar 
att det finns en stor variation i sättet att leva på landsbygden 
och i sättet att åldras, så speglas detta kanhända inte fullt ut i 
forskningen. Aspekter så som betydelsen av etnicitet, sexualitet, 
ekonomisk eller social status förekommer exempelvis mer 
sällan. Härvid tycks forskningen ännu något begränsad i sitt 
kunskapsomfång. För att förstå vad det innebär att åldras och 
leva som äldre på landsbygden sker i regel jämförelser med 
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staden. En reflektion är att de skillnader som kan finnas inom 
landsbygden, respektive vilka likheter som kan finnas i att 
åldras och leva som äldre mellan stads- och landsbygd, därmed 
tenderar att hamna i skymundan. Tyngdpunkten i forskningen 
tycks vidare läggas vid de utmaningar som en åldrande 
befolkning på landsbygden kan innebära, där äldres och 
civilsamhällets inneboende kraft och aktörskap främst utgör en 
motbild. Vilka möjligheter som samma utveckling kan tänkas 
medföra framstår som ett mindre belyst område.  

Mer forskning! 

Kunskapsöversikten har visat att det försiggår en uppsjö av 
intressant och viktig forskning kring landsbygd runt om i 
Norden och att mycket kunskap om fältet finns att hämta inom 
och över disciplinära gränser. Samtidigt ter det sig också vara 
fallet att det finns utrymme att både bredda och fördjupa 
befintlig forskning med fler aspekter och perspektiv för att nå en 
än mer nyanserad och djupgående förståelse för landsbygdens 
förutsättningar. Andra områden åter ligger ännu relativt 
outforskade. På det hela taget tycks fortsatt forskning om 
landsbygden och ett ökat utbyte och samverkan över discipliner 
vara behövligt, för att bättre förstå och hantera den framtid som 
väntar landsbygden och dess befolkning. Översikten indikerar 
också att mer kunskap behövs för att mer specifikt fånga äldres 
situation och livsvillkor i glesa samhällen. Emedan intressant 
och gedigen forskning kring äldre och landsbygd bedrivs, ligger 
många aspekter ännu outforskade. 
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Bilaga. Landsbygdsforskning i Sverige med exempel 
från övriga Norden. En kartläggning 

SVERIGE 

Umeå universitet 
Centrum för befolkningsstudier 

Forskningsprogram: Åldrande och livsvillkor (ALC) 
Forskare inom ALC: Sören Edvinsson (prof.), Lena Karlsson (post dr.), 
Marianne Liliequist (prof.), Anna Hjälm (post dr.), Emma Lundholm (univ. 
lekt.), Gunnar Malmberg (prof.), Margareta Norberg (univ. lekt.)  
Ämnesområden: Samhällsvetenskap, Kulturgeografi, Etnologi, Medicin  
Abstract: I Norrlands inland finns mängder av småkommuner. Många har en 
åldrande befolkning och kallas kriskommuner. Dessa orter utgör likväl ett 
slags demografiska framtidsmallar. Utvecklingen i Europa går mot allt fler 
andel äldre i befolkningen, vilket har kastat om förutsättningarna för hur ett 
samhälle ska byggas. Den grundläggande frågan inom forskningsprogrammet 
är vad som utgör det framgångsrika åldrandet. Med hjälp av material ur den 
unika Linnédatabasen – med uppgifter om bl.a. hälsa, boende, livsstil, minne, 
familjeförhållanden och arbete - kan människor följas under en lång period, 
för att synliggöra hur olika faktorer i en människas liv påverkar varandra. 
 

Centrum för samisk forskning 

Projektets titel: Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området  
Forskningsledare: Per Axelsson, universitetslektor 
Projektperiod: 2007-01-01 - 2009-12-31 
Ämnesområden: Historieämnen 
Abstract: Trots ett århundrade av statliga efterforskningar i det arktiska 
området finns en undermålig bild av demografiska mönster bland familjer i 
norr. BOREA är ett projekt som utgörs av fem delprojekt från Canada, USA, 
Norge, Finland och Sverige. Det huvudsakliga syftet för projektet är att belysa 
boendemönstret i norr. 
 
Projektets titel: Ett åldrande urfolk – äldre och deras villkor i det samiska 
samhället 
Forskningsledare: Peter Sköld, professor 
Projektperiod: 2007-04-01 - 2009-03-31 
Ämnesområden: Historia, Etnografi, Demografi, Epidemiologi, 
Folkhälsovetenskap  
Abstract: Har svenska samer haft bättre förutsättningar än andra människor 
i landet att bli äldre? I det historiska källmaterialet finns åtskilliga uttalanden 
om att så skulle ha varit fallet men någon egentlig undersökning har aldrig 
blivit gjord. De svenska kyrkböckerna kan ge oss svaret. I projektet studeras 
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samers förutsättningar till åldrande, med hjälp av befolkningsstatistik över 
hela Sapmi – från Karesuando längst upp i norr ner till Jämtland och 
Härjedalen. 
 

Institutionen för kultur och ekonomisk historia 

Projektets titel: Landsbygdens ”osynliga” befolkning: en analys av 
fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden   
Forskningsledare: Dieter K. Müller, professor 
Projektperiod: 2008-01-01 - 2011-12-31 
Ämnesområden: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi 
Abstract: Projektets syfte är att analysera de relationer som fritidsboende 
har till sitt fritidshus och till den omgivande landsbygden. 
Befolkningsminskningen har länge varit ett dominerande inslag i bilden av 
den svenska landsbygden, men det finns tecken på ett ökande intresse för 
fritidsboende.  Sådana förändringar avslöjas dock inte i den offentliga 
statistiken, eftersom tillfällig mobilitet inte registreras i större utsträckning 
och fritidsboende i allmänhet inte räknas. På så vis är fritidsboende en 
"osynlig" befolkning på landsbygden. 
 
Projektets titel: Reproducing and reenacting geographies of difference 
Forskare: Madeleine Eriksson, postdoktor 
Projektperiod: Avhandling klar 2010 
Ämnesområde: Geografi, Ekonomisk historia 
Abstract: This dissertation seeks to encounter historical and contemporary 
representations of northern Sweden; their interconnections, (re)productions, 
reworkings and reenactments. By way of juxtaposition contemporary 
popular culture, politics and science with historical accounts the aim is to 
show the enduring reproduction of structures of power that contribute to the 
construction of geographies of difference within Sweden.  
 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper 

Projektets titel: Äldre kvinnors roll i glesbygden  
Forskningsledare: Marianne Liliequist, professor 
Ämnesområde: Etnologi 
Abstract: Genom deltagarobservationer studeras äldre kvinnors roll i 
Frostviksfjällen i Jämtland. Den offentliga diskussionen i media kan ge intryck 
av att kvinnor i glesbygden är ensamma och bortglömda personer. 
Föreliggande studie indikerar att så inte är fallet. Äldre kvinnor är ofta 
centralpersoner, både i lokalsamhället och i släktnätverket, som håller ihop 
en vitt utspridd släkt och de blir ofta symboler för regional identitet, 
kontinuitet bakåt och tillhörighet i släkten och i lokalsamhället. 
 
Projektets titel: Äldre samer och livskvalitet. En studie av äldre samer och 
ändrade levnadsförhållanden i Sverige under 1900-talet  
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Forskningsledare: Marianne Liliequist, professor 
Ämnesområden: Etnologi 
Abstract: Projekt består av tre delstudier: a) Äldre sydsamers ställning i det 
samiska samhället b) Synen på äldre samer i det norrländska bonde- och 
nybyggarsamhället under tiden 1850 – 1920 och c) Äldre samers 
levnadsberättelser. 
 

Institutionen för socialt arbete 

Projektets titel: GERDA – med fokus på åldrande och äldres livssituation 
Forskningsledare: Stina Johansson, professor  
Projektperiod: 2004-11-01 - 2008-03-31 
Ämnesområden: Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap, Geriatrik och 
medicinsk gerontologi, Samhällsmedicin, Vårdvetenskap, Omvårdnad 
Abstract: GERDA – GErontologisk Regional DAtabas och resurscentrum – 
fokuserar på äldres aktiviteter, sociala relationer och hälsa i Västerbotten och 
Österbotten. Databasen innehåller information om t ex livsstil, identitet, 
intressen, ekonomi, existentiell mening och ensamhet. Den centrala 
målsättningen är att skapa en regional databas om äldres livssituation i 
Västerbotten och Österbotten. Databasen kan användas av t ex kommuner 
och andra forskare. 
 
Projektets titel: Det är ju inte hela tiden bara lycka heller: äldre kvinnors 
berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö 
Forskare: Marie-Louise Snellman, universitetslektor 
Projektperiod: Avhandlingen klar 2009 
Ämnesområde: Socialt arbete 
Abstract: Avhandlingen fokuserar äldre kvinnor (75 -85 år) i 
landsbygdsmiljö och deras livsberättelser. Ofta betraktas äldre som en 
homogen grupp individer, medan studien visar på den mångfald av 
erfarenheter och upplevelser som finns bland äldre kvinnor. De villkor och 
förutsättningar som kvinnorna levt sina liv under i en specifik kontext och 
under en viss tidsperiod belyses och analyseras, med särskilt fokus på 
begreppet omsorg i vid mening. 
 

Institutionen för språkstudier 

Projektets titel: Kulturgräns norr: förändringsprocesser i tid och rum 
Forskningsledare: Lars-Erik Edlund, professor 
Projektperiod: 1996-2005 
Ämnesområden: Historia, Etnologi, Nordiska språk 
Abstract: I detta tvärvetenskapliga forskningsprogram är basbegreppet 
gräns. Dels granskas kulturgränser som utgör sega, tidsmässigt djupt 
förankrade strukturer inom ett geografiskt rum, dels krafter som på olika sätt 
sveper fram över rummet och ibland förmår utradera en kulturgräns, men 
ibland lämnar en gammal gräns helt orubbad. Programmet har samlat 
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forskare från åtta ämnen vid främst Umeå universitet och Sveriges 
Lantbruksuniversitet.   
 

Umeå centrum för genusstudier 

Projektets titel: Mot en ny demokratisk ordning?  
Forskningsledare: Malin Rönnblom, universitetslektor 
Projektperiod: 2004-01-01 - 2008-12-31 
Ämnesområden: Statsvetenskap, Etnicitet, Genus 
Abstract: Den regionala utvecklingspolitiken sätter upp hållbar tillväxt som 
övergripande mål. Alla regioner, och dess aktörer, ska tillsammans arbeta för 
att bli ”hållbara”. Men vilka är de utgångspunkter som den regionala 
utvecklingspolitiken bygger på?  I politiken (re)produceras maktrelationer 
och skillnader. Gles- och landsbygd betraktas ofta som ”svagare” än 
storstadsregionerna. Det övergripande syftet med projektet är att granska 
relationen mellan tillväxt och demokrati och dess betydelse för olika 
gruppers möjligheter till inflytande i lokalsamhället. 

Mittuniversitetet 
Forum för Genusvetenskap 

Projektets titel: Att gå över gränsen: Genusförhållanden på landsbygden i 
Jämtlands län 1900-1960 
Forskare: Catarina Lundström, filosofie doktor 
Ämnesområden: Genusvetenskap, Historia 
Abstract: Studien ingår i publikationen ”Skilda världar. Kvinnligt och manligt 
i Jämtland och Härjedalen under 350 år” (Östersund 1999)och berör genus 
och kulturarv.   
 
Projektets titel: Health perceptions of local community works: Network 
women describe how flows of energy and space of action generate health and 
ill health  
Forskare: Susanne Gustafsson, filosofie doktor 
Ämnesområden: Folkhälsovetenskap, Socialt arbete, Genusvetenskap 
Abstract: Studiens empiri utgörs av kvinnogrupper och nätverk i Jämtland. 
Genus används som ett analytiskt verktyg för att granska föreställningar om 
hälsa/ohälsa. Detta utifrån tanken att i det tillsynes självklara ofta döljer sig 
bakomliggande förhållanden som enbart kan ”ses” med maktteoretiska 
utgångspunkter.  

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Projektets titel: Vocational Rehabilitation of unemployed sick-listed People 
in a Swedish rural area: An individual-level study based on social insurance 
data 
Forskare: Sven-Uno Marnetoft, docent 
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Projektperiod: Avhandlingen klar 2000 
Ämnesområde: Rehabiliteringsvetenskap 
Abstract: Avhandlingen (genomförd vid Karolinska institutet) syftar till att 
undersöka arbetslösa långtidssjukskrivna personers yrkesrehabilitering på 
den Jämtländska landsbygden. 
 

Institutionen för Samhällsvetenskap 

Projektets titel: Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för 
regional och lokal utveckling i glesa miljöer 
Forskningsledare: Yvonne von Friedrichs, docent 
Projektperiod: 2010 - 2013 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap, Företagsekonomi 
Abstract: Projektets syfte är att samordna och koncentrera resurser för att 
utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar 
utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer. Ett 
samarbete mellan Mittuniversitetet, Länsstyrelserna i Jämtland och 
Västernorrland, stiftelsen Entreprenörskapsforum samt EUs strukturfonder i 
Mellersta Norrland. 
 
Projektets titel: Ruraland Development Players 
Forskare: Yvonne von Friedrichs, docent 
Projektperiod: 2009 - 2012 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap, Företagsekonomi 
Abstract: The projects main objective is to reinforce efficiency and 
innovation in regional rural development policies which have the economic 
diversification of the rural areas as their objective by means of regional 
cooperation towards a greater degree of cohesion and balance between the 
European regions. The Ruraland partnership is made up by 10 regional 
authorities, from 9 countries (Belgium, Bulgaria, Spain, Finland, France, Italy, 
Portugal, Romania and Sweden).  
 
Projektets titel: Kvinnliga tillväxtentreprenörer  
Forskare: Yvonne von Friedrichs, docent  
Projektperiod: 2010-2013 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap, Företagsekonomi 
Abstract: Kvinnliga tillväxtentreprenörer är ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt där näringsaktörer och forskningsaktörer samarbetar för 
att skapa mer kunskap om tillväxt i kvinnors företag. Projektet ska främja 
tillväxt och utveckling hos kvinnliga entreprenörer i Tröndelag och Jämtland. 
Forskare från Högskolan i Nord-Tröndelag, Mittuniversitetet, Tröndelag 
Forskning och Utveckling, och Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim deltar i projektet. 
 

  



 38 

Institutionen för teknik och hållbar utveckling 

Projektets titel: Hållbara utvecklingsprocesser 
Forskare: Paul van der Brink (doktorand), Inga Carlman (prof.) m.fl. 
Ämnesområden: Miljövetenskap, Ekoteknik  
Abstract: Projektet är avsett att genomföras av forskare i byggnadsteknik 
och ekoteknik vid Mittuniversitetet i Östersund i samverkan med näringslivet 
och kommunerna i regionen. Resultatet av projektet förväntas bli ökad 
kunskap om hur hållbara utvecklingsprocesser bör utformas och användas i 
regionen samt att skapa ett kunskapscentrum för hållbara 
utvecklingsprocesser vid institutionen Teknik och hållbar utveckling som kan 
nyttjas av kommuner, företag och andra aktörer. Projektet har tre 
temaområden: Hållbart byggande, Hållbar samhällsplanering i landsbygd och 
Den hållbara campusstaden.  
 

Turismforskningsinstitutet ETOUR 

Projektets titel: Protected areas as attractions  
Forskare: Sandra Wall-Reinius, lektor 
Ämnesområden: Kulturgeografi, Turismvetenskap 
Abstract: Studien behandlar turism och friluftsliv i perifera och rurala 
landskap, främst i skyddade områden och i områden med vildmarkskänsla. 
Bland annat studeras motiv till resande, upplevelser av turistattraktioner och 
av olika värden i landskapet samt positiva och negativa effekter av turism och 
friluftsliv. 

Sveriges Lantbruksuniversitet 
 
Projektets titel: PLURAL – att leva och verka på flera platser 
Projektledare: Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap 
Forskare inom PLURAL: Svante Karlsson (fil.dr.), Örjan Pettersson (fil.dr.), 
Kerstin Westin (prof.) m.fl.  
Projektperiod: 2011 - 2016 
Ämnesområden: Kulturgeografi, Geografi, Ekonomisk historia, Skoglig 
resurshållning  
Abstract: Projektet utgår ifrån att det blivit mer och mer vanligt att leva och 
verka på fler platser, och att kommunal planering behöver anpassas till dessa 
nya förhållanden. Detta kan också stödja lokal utveckling och utöka länkarna 
mellan kommunen och dess utbor, samt öka förståelsen för olika preferenser 
och behov av markanvändning. 
 
Projektets titel: När kartan inte stämmer med verkligheten: Sociala och 
kulturella förutsättningar för landsbygders hållbara utveckling 
Forskare: Ann-Kristin Ekman, professor 
Projektperiod: 2010-2012 
Ämnesområde: Socialantropologi, Etnologi  
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Abstract: Det finns i Hälsingland en framträdande men förbisedd landsbygd 
som utgör rester av Sveriges industrialisering. För dessa samhällen och 
landsbygder fungerar inte rådande, urbant formulerade, utvecklingsmodeller 
byggda på entreprenörskap och innovationer. Det som ofta får förklara 
motståndet är kulturella och sociala mönster, sammanfattade i ord som 
bruksmentalitet och bakåtsträvande. Det nya kunskapssamhället kräver en 
annan anda och flexibilitet och därmed lämnas de som” blev kvar” åt sitt öde. 
Frågan som projektet ställer sig är: Vad händer om vi vänder på perspektivet 
och börjar se de kulturella och sociala mönstren som utgångspunkt för 
utveckling istället för hinder? Detta utan att anamma de exkluderande 
begreppen, för att se till vilka strategier som finns för försörjning i dessa 
bygder. 
 
Projektets titel: Det rurala kittet – en analys av sociala nätverk på den 
svenska landsbygden 
Forskare: Ann-Kristin Ekman, professor  
Projektperiod: 2007-2012 
Ämnesområde: Socialantropologi, Sociologi 
Abstract: Forskningen om lokal och regional utveckling har länge intresserat 
sig för varför vissa regioner är socialt och ekonomiskt dynamiska, medan 
andra tycks alltmer marginaliserade.  Ekonomiska och politiska faktorer kan 
inte ensamma förklara dessa skillnader. Forskningen pekar mot att sociala 
nätverk är ett nyckelbegrepp för att förklara olikheten i landsbygders 
utveckling. Men trots insikten om de sociala nätverkens betydelse för att 
åstadkomma utveckling, vet vi i själva verket förhållandevis lite om vad olika 
nätverk betyder för kontinuitet och förändring på svensk landsbygd. Genom 
att identifiera olika typer av sociala nätverk i olika sektorer och sammanhang 
bidrar projektet till en mer djupgående förståelse av utvecklingsprocesserna 
på landsbygden och kan bli ett användbart bidrag till svensk regionalpolitik. 
 
Projektets titel: Flexibilitet som tradition: kulturmönster och näringar i 
norrländsk skogsbygd under tusen år 
Forskare: Ann-Kristin Ekman (prof.) m.fl. 
Projektperiod: 1998-2002 
Ämnesområde: Socialantropologi, Ekonomisk historia, Kulturgeografi, 
Etnologi, Arkeologi, Vegetationsekologi  
Abstract: I projektet studerar ca femton forskare i tretton delprojekt 
överlevnads- och anpassningsstrategier i Härjedalens glesbefolkade 
skogsbygd från tidig medeltid till nutid. Samtliga delprojekt arbetar med de 
tre aspekterna resursutnyttjande, social organisation och kulturella värden. 
En hypotes är att den kulturella identiteten i många skogsbygder och perifera 
regioner rymt - och rymmer - en stor flexibilitet och handlingsberedskap.  
 
Projektets titel: Från arbetsgemenskap till fritidsgemenskap: Den svenska 
landsbygdens omvandling ur Locknevis perspektiv 
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Forskare: Yvonne Gunnarsdotter, filosofie doktor 
Projektperiod: 2000-2005 
Ämnesområde: Kulturantropologi  
Abstract: The imprint on rural areas from social change since the 1950s is a 
decline in population, farming and other local working places, services, 
political platforms and meeting places. The aim of the thesis is to understand 
how these changes have affected the interrelations between people, place 
and history. The fieldwork was conducted in Locknevi, a parish in Småland. 
Interviews and participant observation were undertaken for four months, 
during a span of five years. 

Uppsala universitet 
Institutionen för kulturantropologi och etnologi 

Projektets titel: Livet äger rum: Försörjning och platstagande bland 
sågverksarbetare  
Forskare: Håkan Berglund Lake, filosofie doktor 
Ämnesområde: Etnologi  
Abstract: Forskningen är både historisk och samtida, och avgränsad till 
miljöer där människor är och har varit beroende av skogsindustrin och 
skogsbruket för sin försörjning. Huvudsakligen rör det sig om 
industrisamhällen och skogsbygdernas byar i mellannorrland. 
  

Kulturgeografiska institutionen 

Projektets titel: Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv: Intention och 
handling i lokalsamhället 
Forskare: Susanne Stenbacka, universitetslektor  
Projektperiod: Avhandlingen klar 2001 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Avhandlingsprojektet behandlar counterurbanisation i Sverige och 
har som huvudsakligt syfte att syntetisera motiven till landsbygdsboende, 
boendeform och inflyttarnas praktik. 'Action in context' är ett central 
begrepp då en stor del av studien belyser inflyttarnas vardagliga praktiker. 
 
Projektets titel: Women leave – men remain: Issues of gender and welfare in 
the Northern periphery 
Forskare: Susanne Stenbacka, universitetslektor 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Forskningen handlar om förändringar på arbetsmarknaden och 
vad som händer med de lokala genuskontrakten när den traditionellt manliga 
arbetsmarknaden krymper och den offentliga sektorn byggs ut. Studien 
handlar bland annat om vilka strategier som utvecklas av arbetslösa män för 
att hantera vardagen och vilken betydelse existerande genusrelationer har, 
samt hur dessa relationer förändras.  
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Projektets titel: RESTRIM - Restructuring Rural Marginal Areas in Europe 
Forskare: Susanne Stenbacka, universitetslektor  
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Studien behandlar begreppet socialt kapital utifrån ett 
genusperspektiv. Fallstudier i Leksand och Rättvik utgör grunden till en 
diskussion om idrottens och kulturens betydelse för lokal utveckling samt 
dess kopplingar till arbetsmarknaden. 
 
Projektets titel: Samtida bosättning på svensk landsbygd 
Forskare: Jan Amcoff, universitetslektor 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Projektperiod: Avhandlingen klar 2000 
Abstract: This study has two main aims. First, to describe population change 
and the growth of housingstock in the Swedish countryside. Secondly, to find 
possible explanations for these changes. The countryside is understood as the 
livingmilieu outside the builtup cities and localities (urban places). 

Karlstad universitet 
Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap 

Projektets titel: Rurala nätverk: Nya medier, deltagarkultur och 
medborgerliga gemenskaper i svensk landsbygd 
Forskare: André Jansson (prof.), Magnus Andersson (lektor vid Malmö 
högskola)  
Projektperiod: 2008-07-01 - 2011-12-31 
Ämnesområde: Medie- och kommunikationsvetenskap 
Abstract: This project explores the position of the Swedish countryside in 
network society, and aims to clarify how new digital media are used in 
different social groups, and what significance these technologies have for the 
establishment of civic communities and for the representation of the 
countryside as a social milieu. In extension the project aims to deepen the 
democratic processes in society, closing the gap between urban and rural 
areas. The point of departure is that the digital revolution so far has had an 
ambivalent impact upon Swedish countryside development, where many 
areas are becoming infrastructurally marginalized, while others show a 
vitalization through the new potentials of global communication. 
 

Centrum för forskning om regional utveckling 

Projektets titel: GRESS - Att göra regionala skillnader till styrka 
Projektledare: Eva Olsson, universitetslektor 
Projektperiod: 2009-04-01 - 2011-12-31 
Ämnesområden: Kulturgeografi, företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi 
och folkhälsovetenskap 
Abstract: En generell problematik för Inre Skandinavien, trots delvis olika 
förutsättningar på norsk och svensk sida, är en svag befolknings- och 
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ekonomisk utveckling. Det övergripande målet med GRESS är att bidra till 
kunskapsbyggande och samverkan över gränsen i avsikt att utveckla Inre 
Skandinavien till en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. 
 
Projektets titel: Utvärdering av värmländsk landsbygdsutveckling 
Forskare: Susanne Nordström, doktorand 
Projektperiod: juni 2004 - december 2004 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Centrum för forskning om regional utveckling har fått i uppdrag av 
länsstyrelsen att utvärdera ramprogrammet "Samverkan för 
landsbygdutveckling i Värmland", vilket genomfördes under åren 2002-2004. 
Programmet bestod av entreprenörsfrämjande åtgärder med tyngdpunkt 
mot personer och företagare med utvecklingsidéer samt lokalt 
utvecklingsarbete med tyngdpunkt mot ideella sektorns möjligheter att bidra 
till den lokala utvecklingen. Utvärderingen inriktades huvudsakligen på 
ramprogrammet som metod för samverkan kring småskaligt lokalt 
utvecklingsarbete. 
 
Projektets titel: Förstudie till strategiplan för skärgårdsutveckling i 
Karlstads kommun 
Forskare: Emanuel Sahlin 
Ämnesområde: Regional utveckling, Turismvetenskap 
Abstract: Centrum för forskning om regional utveckling har av Karlstads 
kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen och Teknik- och 
fastighetsförvaltningen fått i uppdrag att i en förstudie ge ett förslag till en 
strategiplan för Skärgårdsutveckling i Karlstadsregionen. Utgångspunkten är 
att tillgängliggöra Vänerns norra skärgård dels för invånarna i 
Karlstadsregionen och dels för besökare. Uppdraget har bestått i att utifrån 
befintlig kunskap ta fram en redovisning på vilka öar i Karlstads kommun 
som kan vara lämpliga för skärgårdsutveckling och hur detta ska gå till. 
 

Stockholms universitet 
Institutionen för data- och informationsvetenskap 

Projektets titel: Rural wings 
Forskare: Henrik Hansson, universitetslektor 
Projektperiod: 01-01-2006 – 31-12-2009 
Ämnesområde: Data- och informationsvetenskap 
Abstract: In recent years there have been several initiatives in the field of 
satellite telecommunications applications, in order to address the needs of 
rural communities. This indicates the unique advantages of satellite 
technologies for providing high quality wireless broadband connection to any 
type of population within large geographical areas. Rural Wings is an 
ambitious project that proposes to develop an advanced learning platform 
through satellite DVB-RCS access technologies, promoting a user-centred 
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methodological approach, which constitutes its major innovation. The main 
aim of the proposed approach is to support the creation of a new culture in 
rural communities promoting digital literacy and reducing resistance to the 
use of new technologies.  
 

Institutionen för etnologi 

Projektets titel: Resande i glesa bygder: livsförutsättningar för kvinnor och 
män 
Forskare: Kjell Hansen, universitetslektor 
Projektperiod: 01-01-2007 – 2010-12-31 
Ämnesområde: Etnologi 
Abstract: Utifrån befintlig kunskap om kvinnors och mäns skilda resande- 
och aktivitetsmönster vill projektet fördjupa analysen av villkoren och 
förutsättningarna för kvinnors och mäns resande i olika glesa miljöer, samt 
relatera detta till transportpolitikens nuvarande praktik. Studiens bidrag är 
att i ett mångvetenskapligt perspektiv knyta samman struktur och individ; att 
belysa hur samhällets mål för kollektivtrafiken och transportutbudet är mer 
eller mindre konstant, medan individen och hennes livsförutsättningar är 
föränderliga. Nära kopplat till detta är pågående regionförstoring och 
effekter av detta ur regionalt perspektiv likaväl som ur ett genderperspektiv. 
En studie av glesa bygders förutsättningar blir dock intressant först när de 
glesa bygderna kan relateras till något annat; vad är unikt, vad är likartat 
med andra miljöer? Som en referens till de glesa bygderna görs därför en del 
jämförelser med ett större ortspar; Linköping och Umeå. 
 

Kulturgeografiska institutionen 

Projektets titel: Gender and Rural Life: Creating Gendered Ruralities 
Forskare: Gunnel Forsberg, professor 
Projektperiod: 01-01-2007 – 31-12-2009 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: This project focus on new femininities and masculinities in rural 
areas. The hypothesis is that the changing gender relations can be 
understood as new forms of femininities and masculinities and a re-
negotiated gender contract. We interpret the spatial as conditions formed by 
social and material restrictions. Our intention is to map and analyse 
constructions and transformations of male and female, and their implications 
for every-day life in rural environments.  
 
Projektets titel: When the World goes Rural: International Migration Flows 
changing Swedish Countryside? 
Forskare: Gunnel Forsberg, professor 
Projektperiod: 2008-01-01 –2010-12-31   
Ämnesområde: Kulturgeografi 
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Abstract: Since the 1970s there has been migration flows (in waves) from 
urban areas to specific parts of the countryside. The gross migration figures 
show an increased tendency of downsizing in relation to living preferences 
among various groups of people. The figures also show a deficit of 
multiculturality in rural areas and countrysides. This project aims at 
analysing the underexamined aspects of international migration to rural 
areas. The overall research question for this project is two folded: A) How are 
Swedish rural areas influenced by international migration in terms of 
transnational networks, demography, entrepreneurship and gender? and B) 
How do foreign born people perceive life in rural Sweden?  
 
Projektets titel: Hunting for hotspots: Unequal urbanisation in the Swedish 
countryside 
Forskare: Eva Andersson, docent  
Projektperiod: 2009-01-01 – 2010-12-31 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: The dichotomy urban-rural has become less obvious. 
Counterurbanisation has opened up for mobility from urban to rural areas. It 
is not about large flows of movers. Often it implies a marginal increase in 
some population groups. Several reasons have been put forward to explain 
counterurbanisation but there are still no satisfactory explanations. A 
burning question is the effects of an unbalanced housing market in urban 
areas. This memorandum proposes a study on counterurbanisation and how 
it can be understood and explained by a focus on housing market conditions. 
Results will add knowledge to countryside development at a geographical 
level where people live their everyday life. 
 
Projektets titel: 'Invisible' populations in the countryside: Assessing 
relationships of second home users to rural areas in Sweden 
Forskare: Urban Nordin, universitetslektor  
Projektperiod: 2008-07-01 – 2011-06-30 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: This project highlights second home users in the Swedish 
countryside, a group that is 'invisible' in public statistical accounts. The 
purpose of this project is to analyze how second home users relate to their 
rural properties and the countryside. A theoretical point of departure is that 
rural restructuring does not only influence population figures and economy, 
it also implies new roles for the countryside, for example, as arena for 
temporary dwelling. This development entails the creation of new spatial 
partnerships between urban and rural areas.  
 
Projektets titel: Hållbar utveckling i ett barnperspektiv: Studier av barns 
användning och föräldrars värdering av barns närmiljö i storstad och på 
landsbygd 
Forskare: Maria Nordström, docent  
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Projektperiod: 2007-01-01 – 2009-12-31 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Den täta staden har blivit ett planeringsideal för en urban livsstil. 
Men hur gestaltar sig barns rörelsemönster, platserbjudande och 
miljökompetens i en modern förtätad stadsmiljö och hur är det för barn på 
landsbygd? I projektet studeras barns erfarenheter av sin fysiska närmiljö i 
stad och på landsbygd genom att uppmärksamma samspelet mellan barn, 
föräldrar och platser. 
 

Psykologiska institutionen 

Projektets titel: Sustaining Acoustic Pleasantness within Rural and 
Community Development 
Forskare: Mats E Nilsson, docent 
Projektperiod: 2008-07-01 – 2010-06-30 
Ämnesområde: Psykologi 
Abstract: Rural development is a viable and necessary concern for local 
government. In order to make rural areas more economically viable, 
development of infrastructures in rural areas is necessary. The purpose of 
such developments is to attract city dwellers and tourists to spend their 
leisure times in these areas. However, the mission of rural development is to 
increase economic opportunity and improve the quality of life in rural areas 
but such developments contradict with the environmental factors like noise 
and quietness. The main purposes of this project are to mask the unwanted 
noise using natural ambient noise and also to determine noise induced 
guidelines in rural areas in order to develop an innovative mitigation 
technique based on the source identification and masking effects.  

Linköpings universitet 
Nationella institutet för forskning kring äldre och åldrande 

Projektets titel: Äldre ensamstående män på landsbygden 
Forskare: Magnus Nilsson, filosofie doktor 
Projektperiod: 2009-2011 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap 
Abstract: Studien belyser boende- och livssituationen för äldre män på 
landsbygden. Fokus riktas mot livet som ensamstående man utifrån normer 
om maskulinitet och heterosexuell tvåsamhet samt den betydelse som 
landsbygdsmiljön har och har haft genom livet. 
 
Projektets titel: Förändrade livs- och boendemönster bland äldre 
Forskare: Jan-Erik Hagberg (docent), Marianne Abramsson (univ. lekt.), 
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (fil.dr.), Magnus Nilsson (fil.dr.), Eva Jeppson 
Grassman (prof.) 
Projektperiod: 2009-2011 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap, Kulturgeografi, Socialt arbete, Etnologi 
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Abstract: Syftet med projektet är att studera äldre människors boende och 
livsvillkor i olika geografiska kontexter, med empiriskt material från tätorter 
och städer. Kunskapsutvecklingen om livet på landsbygden har ofta hamnat i 
skymundan, det urbana fungerar normerande och livet på landsbygden 
uppfattas ofta i termer av vad som saknas i förhållande till livet i staden. 
 
Projektets titel: Boende, åldrande och livslopp på landsbygden 
Forskare: Jan-Erik Hagberg (docent), Eva Jeppson Grassman (prof.), 
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (fil.dr.), Magnus Nilsson (fil.dr.) 
Projektperiod: 2009-2011 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap, Socialt arbete, Etnologi 
Abstract: I ett antal delstudier undersöker forskningsprojektet hur äldre 
som lever på landsbygden ser på sitt eget och andras åldrande. En 
utgångspunkt är att det finns en stor variation i sättet att leva och därmed att 
åldras. Äldreforskningen behöver undersöka denna variation för att kunna 
ifrågasätta de schabloner som finns om vad åldrande innebär för individer 
och samhälle – schabloner som ofta utgår från studier av ett ”normalt” 
åldrande i stadsmiljöer.  
 

Tema kultur och samhälle 

Projektets titel: När långt borta blir nära: Om rörlighet och lokalsamhällets 
framtid 
Forskare: Helena Kåks (doktorand), Erik Westholm (prof., högskolan i 
Dalarna) 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Frågan om hur och varför människor flyttar är aktuell i olika 
sammanhang, så som inom demografi, globalisering, urbanisering, regional- 
eller arbetsmarknadspolitik. Studien syftar till att ta ett mer samlat grepp och 
se hur de olika diskussionerna hänger ihop. Ett resultat är att sociala 
relationer betyder mer än chansen till ett nytt jobb för människors val av 
bostadsort. Den regionalpolitik som bygger på enbart ekonomiska 
drivkrafter riskerar således att misslyckas. 

Högskolan Väst 
Institutionen för ekonomi och IT 

Projektets titel: Utveckling av svensk glesbygd  
Forskare: Per Assmo (univ. lekt., Högskolan Väst), Elin Wihlborg (univ. lekt., 
Linköpings universitet) 
Projektperiod: Januari 2009 - december 2011 
Ämnesområde: Kulturgeografi, Statsvetenskap, Ekonomisk geografi 
Abstract: Projektet handlar om att hitta nya vägar att göra glesbygden 
attraktiv så att den kan överleva och utvecklas. Forskarna undersöker 
förhållandena i Ydre kommun i södra Östergötland, den enda 
glesbygdskommunen i södra Sverige. Invånarna intervjuas om vad det är som 
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gör att de väljer att bo i Ydre. Vilka prioriteringar gör de? Vilka för- och 
nackdelar finns det med att bo i glesbygd? Också företagarna i Ydre 
intervjuas. Forskarna ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att 
skapa en ekonomisk struktur som är mer gynnsam för glesbygden. 
 

Institutionen för individ och samhälle 

Projektets titel: Mötesplatser på landsbygden: Om äldre människor, 
gemenskap och aktiviteter 
Forskare: Lars A. Svensson, universitetslektor 
Projektperiod: Avhandlingen klar 2006 
Ämnesområde: Socialt arbete 
Abstract: Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå betydelsen av 
föreningslivets verksamheter för äldre på landsbygden. Studiens resultat 
visar att det finns ett behov av fler mötesplatser på landsbygden av en rad 
olika skäl, så som att landsbygden har blivit alltmer utarmad samtidigt som 
många äldre är friska och har behov av social samvaro.  

Göteborgs universitet 
Institutionen för kulturvård 

Projektets titel: Landscape care paradoxes: Swedish landscape care 
arrangements in a European context 
Forskare: Katarina Saltzman (univ. lekt.), Anders Wästfelt (forskarassistent, 
SLU), Elisabeth Gräslund Berg (fil.dr., Stockholms universitet), Annika 
Dahlberg (fil.dr., Stockholms universitet) 
Ämnesområde: Natur- och landskapsvård, Kulturgeografi, Etnologi, 
Humanekologi 
Abstract: Contemporary European agriculture has a number of additional 
aims beside of food production, such as safeguarding environmental services 
and conservation values. Substantial efforts at official levels are aimed 
towards sustainable development but also towards maintaining values of 
what may be termed vanishing landscapes. This paper sheds light on some 
paradoxes inherent in official policies in relation to land use practices 
concerning the management of rural landscapes in Sweden, and relates the 
Swedish situation to a contrasting example of landscape practice in Romania. 
We discuss the concept of landscape care in relation to the construction and 
perception of landscape values and valuable landscapes through the lenses of 
rural realities and official policies. 
 

Historiska institutionen 

Projektets titel: Hur bonden blev industriföretagare  
Forskare: Lars Nyström, universitetslektor 
Projektperiod: Avslutat 2006 
Ämnesområde: Historia, Lantbruksvetenskap 
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Abstract: Forskningen kretsar kring agrar- och industrihistoria under 1800- 
och 1900-talen och industrialiseringsprocesser på landsbygden i västra 
Sverige under efterkrigstiden. Föreliggande studie handlar om 
Kvänumbygden och den industriella expansionen på västra Sveriges 
landsbygd under efterkrigstiden. 
 
Projektets titel: Handlare Dahlbom och hans ombud 
Forskare: Anna Brismark, universitetslektor 
Projektperiod: Avslutat 2007 
Ämnesområde: Historia  
Abstract: Forskningen rör handel och konsumtion under 1800-talets första 
hälft och studien belyser hur varudistributionen mellan stad och landsbygd 
organiserades under 1840-talet. 

Högskolan i Jönköping 
Hälsohögskolan 

Projektets titel: Needs and care of older people living at home in Iceland 
Forskare: Sigurveig Sigurdardottir, doktorand  
Ämnesområde: Gerontologi 
Abstract: The Icelandic old-age care system is universal and the official goal 
is to support older people to live independently for as long as possible. The 
aim of this study is to analyse living conditions and use of formal and 
informal care of older people in Iceland. The study shows that for 
hypothetical future long-term care, older people wish to be cared for in their 
homes, but those already in need of assistance prefer to be cared for in 
institutions. Caring relatives are the main providers of support to older 
people in their homes and it is important to provide them with suitable 
formal support when the care responsibility increases. A conclusion of the 
study is that as the care system in Iceland is now under reconstruction, the 
important contribution of informal carers must be recognized and taken into 
account when planning the care of older people. 
 
Projektets titel: Anhörigomsorgen i Mullsjö - en uppföljning 2010 
Forskare: Bo Malmberg (prof.), Gerdt Sundström (prof.) 
Ämnesområde: Gerontologi, Socialt arbete 
Abstract: År 2008 gjordes för Socialstyrelsens räkning en 
tvärsnittsundersökning  med 69 % av alla Mullsjöbor 55 år och äldre. År 
2010 återintervjuades 911 personer. Studien visar att många partnervårdare 
är instabila i synen på de egna insatserna. Makars (inbördes) hjälp och stöd 
tolkas ibland som omsorg, ibland inte, av samma personer. Detta får 
konsekvenser för vår syn på hur man med självrapportering kan identifiera 
omsorgsgivare, hur man bör organisera stöd för anhöriga och vad omsorg är. 
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Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics 

Projektets titel: Kunskap om landsbygdens utveckling 
Forskare: Johan Klaesson, docent 
Ämnesområde: Nationalekonomi, Regionalforskning 
Abstract: Nyföretagande är viktigt för landsbygden och studien undersöker 
vad som påverkar entreprenörskap med koppling till jobb och ekonomisk 
tillväxt. Forskningen visar mycket tydligt att landsbygden inte är en enhetlig 
del av landet. Det är stor skillnad på olika landsbygdsområden. Generellt sett 
går det bättre för det som kan kallas stadsnära landsbygd och sämre för de 
glesa delarna av landsbygden som utmärks av långa tidsavstånd och få 
pendlingsmöjligheter.  

Högskolan på Gotland 
Etnologi 

Projektets titel: Öar och öbor i Östersjön: kulturella representationer och 
tänkta framtider  
Forskare: Owe Ronström, professor 
Ämnesområde: Etnologi 
Abstract: Östersjöregionen hör till världens hetaste tillväxtregioner. Men för 
befolkningarna på öarna i dess mitt går det fortsatt dåligt. Avfolkning, 
transportproblem, stagnerande ekonomier, snabb förvandling av gamla 
produktionslandskap till senmoderna konsumtionslandskap är gemensamma 
problem. Dessa kan ha med lokala och regionala förhållande att göra, medan 
andra är globala och har med själva öbelägenheten att göra. Med minskande 
fast befolkning och ökande antal besökare följer ett spänningsfält mellan 
föreställningar om öar och öbor och öbornas egna livsvärldar. Studien vill 
med utgångspunkt från skärningspunkten mellan regionalt och globalt, 
historia och samtid belysa samspelet mellan kulturella representationer och 
livsvillkor på Östersjöns öar. 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för humaniora 

Projektets titel: DERAL Guidelines: Distance Education in Rural Areas via 
Libraries 
Forskare: Brigitte Kühne, gästprofessor 
Projektperiod: Avslutat 2001 
Ämnesområde: Biblioteks- och informationsvetenskap 
Abstract: DERAL was undertaken at a time when lifelong learning was 
promoted. However, in many parts of Europe there is a substantial 
proportion of the population who have difficulty in following conventional 
formal education and who are interested in different routes to skills and 
qualifications. People living in rural or remote areas, the unemployed, 
elderly, economic weak, disabled or with social problems, may be far away 
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from a university, a college or high school, or the opening hours may be 
unsuitable or they might just be “afraid” of participating in whatever kind of 
education etc. Distance education, particularly while using the Internet, can 
provide a solution to such problems, but not everyone can afford the latest, 
expensive technology. It is here that especially the public library system can 
play a role. 
 

Institutionen för kulturvetenskapen 

Projektets titel: Åldrande änkor och ogifta kvinnor: Landsbygdskvinnors 
strategier inför ålderdomen runt sekelskiftet 1900 
Forskare: Ulla Rosén, docent 
Projektperiod: Avslutat 1999 
Ämnesområde: Historia 
Abstract: Studien handlar dels om agrarsamhällets omvandling utifrån 
jordägandets förändrade villkor i en tid när andra produktionsmedel blev 
mer betydelsefulla än jord, dels hur både den privata och den offentliga 
äldreomsorgen påverkades i och med att jord inte längre hade funktion som 
”pensionsförsäkring”, och dels sambanden mellan kvinnors obetalda arbete 
och utformningen av deras medborgerliga rättigheter i det framväxande 
välfärdssamhället. 

Lunds universitet 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia 

Projektets titel: Commercialising the Countryside: Towards a Political 
Ecology of Leisure 
Forskare: Erik Jönsson, filosofie doktor  
Ämnesområde: Kulturgeografi, Ekonomisk historia 
Abstract: This project concerns the political ecology of leisure as this can be 
understand in studying the development of two high-end golf developments 
in Sweden (Bro Hof Slott Golf Club) and Scotland (Trump International Golf 
Links Scotland). Focus is on how developers ‘discover’ previously unseen 
potential in rural landscapes, and how the land’s inclusion in plans for leisure 
developments causes it to be radically revalued and resituated. Through 
becoming subject new plans landscapes become entangled in discussions and 
struggles over issues ranging from what the significance of specific species of 
plants and animals are to whether golf tourism is a feasible base for rural 
economies. 
 
Projektets titel: Rural Future Networks (RUFUS)  
Forskare: Ann-Katrin Bäcklund (docent) m.fl. 
Projektperiod: Februari 2008 – april 2011 
Ämnesområde: Kulturgeografi, Ekonomisk historia 
Abstract: RUFUS sets out to provide policy makers and stakeholders with a 
better theoretical and practical understanding of public intervention in rural 
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development; and how policy regimes can be combined to ensure a more 
sustainable development. RUFUS therefore investigates how rural 
development policy can be targeted at the specific endogenous potential of 
rural regions to encourage multiple functionalities which go beyond physical 
landscape potentials to include social as well as economic activities and 
opportunities. 
 

Institutionen för service management 

Projektets titel: Natur, kultur, turism och näringslivsutveckling i Skåne 
Forskare: Erika Andersson Cederholm (fil.dr.), Johan Hultman (fil.dr.) och 
Tom O'Dell (doktorand) 
Ämnesområde: Service management, Kulturgeografi, Sociologi 
Abstract: Turism är en stor och växande industri som i allt högre grad 
formar levnadsvillkoren på landsbygden. Bland annat har turismen givit de 
värden som är speciella för landsbygden ny mening. Det finns nu ett fokus på 
att man vill konsumera upplevelser i olika sammanhang, speciellt på fritiden. 
Turismen blir därmed allt viktigare för hur landsbygdens natur- och 
kulturvärden förvaltas och används. Projektet syftar till att undersöka hur 
entreprenörer som arbetar inom turismnäringen eller berörs av den arbetar 
med varandra och i relation till andra aktörer. Speciellt studeras hur 
entreprenörer använder natur- och kulturvärden i sitt arbete. På så sätt ökar 
förståelsen för vilken roll turismen kan spela i framtiden för landsbygden ur 
näringslivs-, hållbarhets- och förändringsperspektiv. 
 

NORGE 

Universitetet i Tromsø 
Institutt for samfunnsmedisin 

Projektets titel: Rural Doctors on a Global Stage: Do Local Communities 
Make a Difference? 
Forskare: Olaug S. Lian, professor 
Ämnesområde: Sociologi, Samhällsmedicin 
Abstract: In an age of globalization, do places matter for medical practices? 
Rural doctors throughout the world seem to think so, as they strive to 
understand the nature of rural practice as something different from urban 
practice. This essay presents some sociological reflections on this subject. 
Based on a discussion of theories of local communities in modern societies, it 
is argued that globalization has not altered the distinct qualities of social 
relations in local communities: the interaction is stable and transparent, and 
it takes place between total persons. Through these characteristics of the 
place of practice, distinctive features of rural medicine appear: a local 
community is a social place in which doctors are offered particularly 
favorable conditions for recognizing their patients as total and unique 
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persons. This feature is a constituent element of the practice form of rural 
doctors. Each doctor, however, has to obtain this knowledge and 
acknowledge its clinical relevance in order for the local community to make a 
difference. 
 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

Projektets titel: Bushmedisin på vidda 
Forskare: Helen Brandstorp, doktorand 
Projektperiod: 2000 - 2002 
Ämnesområde: Medicin 
Abstract:  Legene i Deatnut/Tana ønsker å være med å lage et godt 
stabiliserende og nyrekruterende miljø for leger i Finnmark. Med kommuner 
i Finnmark, Troms og Nordland ble oppfordret til å drive forsking eller 
fagutvikling i primærhelsetjenesten. Denne innbydelsen var mulig på grunn 
av at Helse og sosial departementet ønsket å gjøre noe med de langvarige 
problemene en har hatt med å få stabile leger i distriktene. 
 

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 

Projektets titel: Rural Futures? Finding one’s place within changing labour 
markets 
Forskare: Unn-Doris K. Bæck (prof.), Gry Paulgaard  (prof.) 
Ämnesområde: Utbildningsvetenskap, Pedagogik 
Abstract: Rural Futures? Finding one’s place within changing labour markets 
is a result of an extensive research project highlighting the situation of young 
people in relation to labour market, education and place of residence in the 
High North. It documents young people’s actions and choices – or the lack of 
choices – in this regard. Empirically the studies are located in the northern 
parts of Russia, Finland, Sweden and Norway, but the questions addressed 
are highly relevant irrespective of geographic location. The project shows 
that even though local labour markets are a!ected by overall economic 
fluctuations, global changes affect regions differently, leading to uneven 
regional development and thus uneven opportunities for young people. 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim 
Geografisk institutt 
 
Projektets titel: Tourism’s role in negotiations on rurality 
Forskare: Svein Frisvoll, doktorand 
Projektperiod: 2007-2013 
Ämnesområde: Geografi 
Abstract: Rural policy across Europe addresses rural tourism as one saviour 
in the regional turmoil left behind by modernity and agricultural 
restructuring. Hopes for rural tourism as a provider of sustainable growth in 
a countryside, in which traditional production (primary industries and 
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secondary industries) is replaced with a consumption-based economy, are 
partly rooted in postmodern ideas on cultural consumption; rural tourism 
entrepreneurs commercialise rural representations to satisfy tourists’ 
demand for rural experiences. However, ”touristification” is rarely part of the 
myths and rural representations traded in rural tourism. One of the chief 
rural representations at the heart of most rural tourism products, that of the 
rural idyll, with its foundation in beliefs about the authentic tranquillity of 
the countryside, are not necessarily compatible with the realities of tourism, 
which often are adhered to be the rural idyll’s antonyms, such as 
inauthenticity and bustle.  This PhD-project investigates the negotiations that 
take place between different representations of ruralities in spaces 
commercialised and consumed by rural tourism. 
 

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse  
 
Projektets titel: Culturally grounded tourism and local food in rural 
development (CULTOURFOOD) 
Forskare: Magnar Forbord, doktor ingeniør 
Projektperiod: 2007-2010 
Ämnesområde:, Ekonomi, Geografi 
Abstract: Food, culture and tourism is a strategic institute program at Centre 
for Rural Research funded by the Norwegian Research Council and running 
four years. The main goal of the program is to develop a knowledge and 
competence base regarding culturally grounded tourism and local food. This 
can serve as a knowledge base for rural and regional development. 
 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning  

 
Projektets titel: Structural changes in agriculture, rural communities and 
cultural landscapes 
Forskningsledare: Hilde Bjørkhaug, filosofie doktor 
Projektperiod: 2010-2013 
Ämnesområde: Sociologi, Geografi 
Abstract: The overall aim of the project is to build new knowledge on 
structural changes in agriculture, rural communities and cultural landscapes 
in the modern past, at present and discuss future structures in agriculture. 
From case studies of three regions of Norway the multidisciplinary team of 
applicants aim to build new knowledge about structural change in 
agriculture. The project emphasizes the classic topic of agricultural and rural 
research: agricultural structures, how they change over time, and the causes 
and effect of these changes. 
 
Projektets titel: Challenges for succession in family farms and small family 
firms in rural areas 
Forskningsledare: Hilde Bjørkhaug, filosofie doktor 
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Projektperiod: 2010-2012 
Ämnesområde: Sociologi, Geografi 
Abstract: In rural areas with nature-based resources and few other work 
opportunities successful successions can be seen as sustainable value 
creation and industry policy. The project will examine the dynamics and 
challenges for family farm and family firm succession. The study will provide 
novel insights into the characteristics, and processes of succession in farms 
and small family firms. The research team uses an interdisciplinary approach 
where they combine case studies in different regions and a national survey. 
Emphasises is on the importance of a holistic perspective in order to 
understand the interaction of factors related to the firm/farm, 
family/household/gender, and locality/place in succession processes. 
 

Institutt for sosiologi og statsvitenskap  
 
Projektets titel: Love on the farm: A risky business? Marital settlements, 
cohabiting agreements and divorces in family farms 
Forskningsledare: Marit S. Haugen, filosofie doktor 
Projektperiod: 2009-2012 
Ämnesområde: Sociologi, Antropologi 
Abstract: The main objectives are to explore, a) whether and how farm 
couples arrange contracts regulating their economic relationships (i.e. 
marriage settlement or cohabitation contract) and b) what happens in case of 
a divorce or a cohabitation break-up. A gender perspective is of particular 
interest in order to explore both whether there are differences between 
women's and men's experiences and whether these differences, in turn, 
impact upon the handling of break-up situations and the economic 
consequences of these. 
 
Projektets titel: Safety culture, occupational health and accidents in 
Norwegian agriculture: analysis of state and future challenges 
Forskningsledare: Oddveig Storstad, filosofie doktor 
Projektperiod: 2011-2014 
Ämnesområde: Sociologi 
Abstract: Agriculture is a high-risk sector, but research regarding Norwegian 
agriculture and the frequency of disabling and fatal injuries and related risk 
factors in this sector has been almost absent in Norway the last 20 years. This 
project is divided into four work packages, with independent research 
questions for each work package. These four WP's will be targeted 
specifically towards describing the situation within Norwegian agriculture, 
exploring aspects related to safety culture and to establish knowledge about 
causes of accidents in agriculture and efficient ways to prevent them. 
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Universitetet i Bergen 
Institutt for sosialantropologi 

Projektets titel: Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks 
Forskare: Mary Bente Bringslid, docent  
Projektperiod: 2009-2012 
Ämnesområde: Socialantropologi 
Abstract: For mange norske bygder er framtida eit spørsmål om utvikling 
eller avvikling. Staten stør talrike bygdeutviklingsprosjekt for å stimulere 
næringsverksemd og «bulyst», med utgangspunkt i alt frå museum og 
landskapsvern til spa-verksemd og gammal matkultur. Dette inneber jakt på 
lokal eigenart og strev for å bli synleg i ein marknad for «lokal 
sjarm».Prosjektet rettar eit kritisk lys mot nokre av premissa for 
bygdeutvikling och diskuterer dei paradoksa bygdeutviklinga lett havnar i: 
Iscenesetjinga av det lokale med tanke på å bli sett utanfrå, tærer på den 
autentisiteten som blir etterspurt. 
 
Projektets titel: Class, migration and mobility in Norwegian rural 
communities 
Forskare: Eldar Bråten, docent 
Projektperiod: 2010 - pågående 
Ämnesområde: Socialantropologi 
Abstract: Prosjektet studerer folks bevegelser i det geografiske og sosiale 
rommet. Et sentralt spørsmål er hvordan likhetsprinsippet - den velkjente 
påstanden om at Norge (og Norden) har en særegen form for «egalitet» - kan 
formidle mellom ulike typer lokalt fellesskap, dvs. bryte ned eksklusivitet slik 
at folk enkelt kan delta i mange ulike fellesskap samtidig eller over tid. Et 
annet viktig spørsmål er hvordan bevegelse bort fra lokalsamfunnet, både 
daglig mobilitet og mer permanent utflytting, henger sammen med 
reproduksjonen av de lokale fellesskapsformene. Hva har deltakelse i ikke-
lokale fellesskap å bety for sosial kontinuitet i lokalsamfunnet? 

Universitetet i Oslo 
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

Projektets titel: Rural Landscape Perceptions in Norway and in Scotland 
Forskare: Karen V. Syse, stipendiat 
Ämnesområde: Kulturhistoria, Etnologi 
Abstract: The aim of this project is to explore the shift in values and 
perceptions with regard to selected landscapes in Scotland and Norway from 
1950 – 2005. The study will focus on the rural population’s identity and the 
way it is connected to landscapes at an individual and local level. The 
investigation is qualitative, emphasising an historical and comparative 
perspective. In both countries, landscapes are in transition, and the working 
hypothesis is that the cultural identity of people in the selected areas is also 
in transition. Previous research in the field of landscape perception has 
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predominantly been conducted from the perspective of urban or suburban 
users. The present investigation is intended to fill a gap in current research 
and provide guidelines for policy-makers. 

 

Sosialantropologisk institutt 

Projektets titel: Identity and Social Change Among  Elderly Men in Rural 
Botswana 
Forskare: Frank Jarle Bruun, doktorand  
Projektperiod: Avslutat 2004 
Ämnesområde: Socialantropologi 
Abstract: Eldre menns opplevelse av store sosio-økonomiske  endringer er 
tema for avhandlingen. Her studeres hvordan en gruppe eldre menn i en 
landsby i Botswana presenterer seg selv i en tid der de opplever at 
dramatiske, men i stor grad positive samfunnsendringer rokker ved 
grunnleggende kulturelle verdier. Undersøkelsen viser store forskjeller i 
forventninger til alderdommen og hvordan det faktisk ble. Målet er å vise 
hvordan de i denne situasjonen skaper en meningsfull sammenheng mellom 
det som skjer og hvordan kulturelle symboler brukes for å vedlikeholde 
rollen som aktverdige patriarker selv om de i stor grad har mistet økonomisk 
og kunnskapsmessig kontroll over kvinner og yngre menn. I analysen 
benyttes begrepet sosial identitet. Dette er en tilnærming som presenteres 
som en modell som skal gjøre det mulig å analysere aldring som en sosial 
konstruksjon. Altså at de gamle er aktive skapere av sin egen identitet 
innenfor visse strukturelle rammer. 
 
Projektets titel: En fornemmelse av støl: om meningsdannelse av sted og 
moderne stølsliv i Hallingdal, Norge 
Forskare: Anne-Katrine Brun Norbye, doktorand 
Projektperiod: Avslutat 2010 
Ämnesområde: Socialantropologi 
Abstract: The thesis is an ethnographic and culture-historical document of 
contemporary life at the summer mountain dairy farms. It thus adds new 
insight to the scant anthropological literature about living conditions and 
values held by modern rural Norwegians. The thesis further adds to the 
anthropology of place. It highlights relationships between people and their 
natural environments, and adds insight to anthropology of meaning-making. 
The aim of the thesis is threefold; to illuminate the processes of place-making 
and relationships between human’s attitudes to and practices with their 
natural environments, as well as to give a thick description of contemporary 
life at summer mountain dairy farms.   
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Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA) 

 
Projektets titel: På jakt etter hotspots: Den svenska landsbygdens ojämna 
urbanisering 
Forskare: Lena Magnusson Turner, professor  
Projektperiod: 2011-01-01 – 2011-12-31 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Denna studie handlar om landsbygdens urbanisering i norra 
Sverige. Syftet är att analysera förekomsten av så kallade lokala hotspots och 
besvara följande frågor: Finns det hotspots i Norrland? Vilka 
förklaringsfaktorer finns till hotspots? Vilken stabilitet finns i utvecklingen av 
hotspots i svaga regioner? Eller är de dagsländor? Analysen i 
forskningsprojektet utgår från att hotspots, och potentiella hotspots, 
karakteriseras av en demografisk transition - nya grupper av hushåll och 
individer flyttar in. Eftersom hotspots utmärks av en större andel inflyttning 
än andra platser, så är det på dessa orter som den stora demografiska 
transitionen äger rum. Förenklat kan en hypotes formuleras som att 
framgång förutsätter, och bärs upp av, en inflyttning som i grund ändrar de 
ekonomiska och sociala förutsättningarna för dessa orter. Negativt kan det 
uttryckas som att positiva förändringar är knappast möjliga att åstadkomma 
utan en injektion av nya människor. Genom den demografiska transitionen 
blir landsbygden alltmer urbaniserad. 
 
Projektets titel: Bo bra på äldre dar 
Forskare: Lena Magnusson Turner (prof.), Marianne Abramsson (univ. lekt., 
Linköpings universitet) 
Projektperiod: 2012-01-23 – 2012-06-31 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Studien handlar om den äldre befolkningen i Sverige, dess 
bosättningsmönster, flyttningar och motiv till att flytta eller att bo kvar. 
Analysen av bosättningsmönster och flyttning bland dem som är 65 år och 
äldre uppvisar både en stabilitet och en dynamik över tiden. Stabiliteten 
består i att flertalet inte flyttar och att det fortsatt är en hög andel som bor i 
ägt småhus, även högt upp i åren. Dynamiken består i de effekter som 
flyttningen har för den grupp som flyttar. Det är effekter som har stor 
betydelse för dem som flyttar men marginella effekter för ålderskohorten 
totalt. 
 
Projektets titel: NorPan - The Norwegian Life-course, Ageing and 
Generation Panel Study 
Forskningsledare: Britt Slagsvold, doktor 
Projektperiod: 2009-01-01 – 2012-12-31 
Ämnesområde: Sociologi, Psykologi, Geografi 



 58 

Abstract: Aldring av befolkningen byr på så vel muligheter som problemer. 
Gruppen av eldre vi vil få fremover vil trolig være mer heterogene enn 
tidligere eldre har vært, og deres livssituasjon og livshistorie vil være mer 
variert. Å finne en optimal tilpasning mellom individuell aldring og sosiale 
omgivelser kan fremme livskvalitet for eldre. Dette prosjektet vil bygge på et 
unikt data sett, NorLAG, for å søke ny kunnskap om variasjon i 
aldringsmønstre. Oppmerksomheten vi særlig rettes mot variasjonen i eldres 
sosiale deltagelse, helse og livskvalitet, hvor vi søker å forstå årsaker til 
denne variasjonen. Et nøkkelspørsmål vil være betydningen av kontekst for 
ulike nivå av deltagelse, helse og livskvalitet.  
 
Projektets titel: Enigmatic geographical differences: A study of contextual 
determinants of health inequalities in Norway 
Forskare: Jon Elstad, doktor 
Projektperiod: 2006-08-01 – 2011-02-28 
Ämnesområde: Sociologi 
Abstract: Det overordnete målet er å bidra til forståelsen av hva slags 
prosesser og determinanter det er som ligger bak de geografiske ulikhetene i 
helse som er observert i Norge. Prosjektet vil basere seg på allerede 
eksisterende datakilder, intervjuundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå, og 
Kommunedatabanken. Særlig vil prosjektet prøve å analysere betydningen av 
individuelle karakteristika og kontekstuelle og område-baserte sosiale 
determinanter for den høyere dødeligheten blant lavstatus-personer i Oslo-
området, sammenlignet med det rurale Vest-Norge.  

Universitetet i Agder 
Helse- og idrettsvitenskap 

Projektets titel: Self-care and health among older home dwelling people in 
southern Norway 
Forskningsledare: Olle Söderhamn, professor  
Ämnesområde: Hälso- och idrottsvetenskap, humaniora, pedagogik 
Abstract: Focus in this project is the potential of older home dwelling people 
and how they perceive themselves in terms of self-care and health. The 
overall thesis is that older people do not consist of a homogenous group of 
individuals and that their perception of health is closely related to their 
perceptions of life and personal identity. Health is in this connection 
considered to be a holistic concept and not the opposite of disease, but rather 
a continiously changing process of human growth or becoming. Both 
quantitative and qualitative approaches will be applied in the research 
project which aims at producing knowledge about the potentialities of older 
people in both rural and urban areas of southern Norway. By investigating 
self-care and health among older home dwelling people in relation to life 
situation and perceptions of physical and psychosocial environment, it is 
possible to obtain valuable knowledge for improving care. 
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Regional innovasjon og governance/Welfare research 

Projektets titel: Regionalisation and rurality: Regionalisation from above 
and discourses in opposition in Norway 
Forskare: Jørn Cruickshank (fil.dr.), Knut Hidle (fil.dr.)  
Ämnesområde: Samhällsplanering, Kulturgeografi 
Abstract: Norwegian regional policies are being subject to a process where 
the ambition is to regionalize the traditional state-driven rural policies. 
Endogenous approaches have replaced exogenous approaches. This, of 
course, is part of a more general regionalization process where we can 
witness the transition from government to governance, from state-driven 
rural policies to public-private partnerships on the regional level. However, 
the withdrawal of the State to the benefit of the market and networks does 
not necessarily bring along more influence for rural communities. This 
development is part of and produces competitive discourses of what regional 
policy is about. This study investigates those competitive discourses and how 
regional policy agents must pragmatically manoeuvre in these discoursive 
fields. 
 
Projektets titel: Rural mobilitet 
Forskare: Jørn Cruickshank (fil.dr.), Knut Hidle (fil.dr.)  
Ämnesområde: Samhällsplanering, Kulturgeografi 
Abstract: Utgangspunktet for prosjektet er den utvidede mobiliteten i fritida 
som for store del av den norske befolkningen innebærer reiser på tvers av 
kommunegrenser. Samtidig utviskes og utfordres symbolske grenser mellom 
by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig. Et formål med prosjektet er å 
fremskaffe kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter denne 
mobiliteten innebærer for perifere kommuner med tanke på offentlig 
tjenesteyting, arbeidsmarkeder og arealbruk. Videre er vi interessert i lokale 
strategier for involvering og deltakelse av fritidsbefolkningen. Av sentral 
betydning for undersøkelsen er hvordan det kan utformes former for 
medvirkning som tar hensyn til den nye mobiliteten. 
 

DANMARK 

Aalborg Universitet  
Institut for Planlægning 

Projektets titel: Mobility in rural Denmark 
Forskare: Maria Quvang Lund Vestergaard, filosofie doktor  
Projektperiod: 2011-03-01 -2014-02-28 
Ämnesområde:  Samhällsplanering 
Abstract: This project seeks to investigate the mobility challenges in the 
Danish region of Northern Jutland in the tension field between physical and 
virtual mobility and global and local perspectives. The Region of Northern 
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Jutland is placed in the periphery of the national territory, and on top of that, 
large parts of the region can be denoted outskirt rural areas placed within the 
periphery of the region. This gives the region a number of challenges 
concerning mobility e.g. the regions large sparsely populated territory makes 
it difficult to provide sufficient public transport to the residents, who also 
have large distances between home and work, and the opportunities for job 
changes are declining. In this respect, the project inscribes itself in the 
ongoing debate during the last decades within social science on development 
opportunities in so-call peripheral areas. 
 
Projektets titel: Hvilken rolle spiller de små landsbyer i den danske 
landdistriktsudvikling? 
Forskare: Jørgen Møller (lektor), Jan K. Staunstrup (assistent)  
Projektperiod: 2010-08-01 – 2011-08-01 
Ämnesområde: Samhällsplanering  
Abstract: Når forskningsprojekt skriver om små landsbyer i den danske 
landdistriktsudvikling, menes primært landsbysamfund og bosættelser som 
har mellem 25 og 199 indbyggere. Disse mange småsamfund spiller i dag en 
væsentlig rolle i landdistrikternes udvikling, og de vil også spille en væsentlig 
rolle i udviklingen af fremtidens landdistrikter. Håndteringen af dem i en 
fremadrettet, planlægningsmæssig sammenhæng kræver en viden, som ikke 
findes i dag, og for at forstå den fulde dynamik i landdistriktsudvikling bør 
disse små landsbyer/bosættelser derfor undersøges nærmere.  
 
Projektets titel: Ny dynamik i landets yderområder 
Forskare: Jørgen Møller, lektor 
Projektperiod: 2005-09-01 – 2006-06-30 
Ämnesområde: Samhällsplanering  
Abstract: Landdistrikterne og landsbyerne uden for vækstområderne står 
overfor store udfordringer. Den tiltagende globale arbejdsdeling medfører en 
væsentlig skævvridning af Danmarkskortet, hvor nogle områder klarer sig 
godt, medens andre steder i landet oplever 0- vækst eller lige frem 
tilbagegang. Dertil kommer udfordringerne fra landbrugets ændrede 
produktionsvilkår, som betyder mange utidssvarende og funktionstømte 
landbrugsbygninger og et grundlæggende behov for at nytænke 
produktionsaparatet. Målet med projektet har været at skabe et overblik, 
som kan danne grundlag for at arbejde med ideer til en ny dynamik i 
Danmarks yderste områder.    
 
Projektets titel: Landsbytransformationer 
Forskare: Jørgen Møller, lektor 
Projektperiod: 2004-09-01 -2008-07-01 
Ämnesområde: Samhällsplanering  
Abstract: Projektet handler om at dokumentere og analysere det tiltagende 
fysiske forfald samt den snigende forarmelse i det fysiske miljø, som i stadig 
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stigende grad rammer en lang række landsbyer og landdistrikter. Projektet 
indeholder også en handlingsdimension, hvor der undersøges  hvad der så 
kan gøres ved problemerne, primært gennem den fysiske planlægning og en 
moderne landdistriktspolitik, som bygger på et samspil mellem de offentlige 
myndigheder og landsbybeboerne , herunder er det af særlig interesse at 
undersøge, om der i Danmark kan være eller vil blive brug for en 
"tilbagetrækningsplanlægning", hvor landsbyer brydes ned eller 
indskrænkes i væsentlig grad eller om udviklingen inden for turisme, 
oplevelsesøkonomi, økologisk produktion med videre kan bringe ny dynamik 
tilbage til landsbyerne og landdistrikterne. 
 
Projektets titel: Forsøgs- og udviklingsprojektet "Landsbyer i 
Storkommunen" 
Forskare: Jørgen Møller, lektor 
Projektperiod: 2008-01-02 – 2009-12-31 
Ämnesområde: Samhällsplanering  
Abstract: Formålet med projektet er at gennemføre en kortlægning af 
landsbyer og mindre bysamfund i Randers Kommune for at skabe et godt 
udgangspunkt for at tilrettelægge en prioriteret og målrettet 
planlægningsproces. Ved at klassificere bysamfundene med udgangspunkt i 
kvantitative statistiske registerdata, opnås et objektivt udgangspunkt for den 
mere fokuserede planlægningsproces, hvor evt. fordomme og stigmatisering 
ikke bringes i spil. 
 
Projektets titel: Samarbejdet mellem amter og kommuner om det åbne 
lands planlægning og regulering (SAMAMKO) 
Forskare: Jørgen Møller, lektor 
Projektperiod: 2002-08-01 -2003-05-01 
Ämnesområde: Samhällsplanering  
Abstract: Projektet tager udgangspunkt i behovet for erfaringsopsamling i 
forbindelse med det forestående arbejde i regionplanudvalget, hvor der er 
behov for at analysere samarbejdet mellem amter og kommuner om det åbne 
land, blandt andet også i konsekvens af ændringerne i Planloven i efteråret 
2002. Projektets omdrejningspunkt er samarbejdsformer mellem regionplan, 
kommuneplan (strategi) og landzoneadministration. 
 
Projektets titel: Landdistrikternes Transportbehov 
Forskare: Niels Agerholm (adjunkt), Jørgen Møller (lektor) 
Projektperiod: 2009-05-01 – 2010-05-31 
Ämnesområde: Samhällsplanering  
Abstract: Formålet med projektet er at undersøge og analysere behovet for 
en bedre transportdækning i landdistrikterne. Hvorledes kan dette behov 
fremover dækkes bedre, blandt andet ved brug af moderne elektronisk 
teknik, teletaxier, telebusser, nabo- og fælleskørsel. Disse tiltag vil formentlig 
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langt henad vejen bedre kunne dække morgendagens transportbehov i 
landdistrikterne end store rutebiler med få faste afgange. 
 
Projektets titel: De små landsbyer udvikling og rolle i den regionale 
geografi- med særlig henblik på geografisk-statistiske indikatorer for Region 
Nordjylland 
Forskare: Jørgen Møller (lektor), Jan K. Staunstrup (assistent) 
Projektperiod: 2010-01-01 – 2010-12-31 
Ämnesområde: Samhällsplanering, Geografi  
Abstract: Små og mindre landsbyer i udkantsområderne har ofte problemer i 
form af funktionstømning, fraflytning af erhverv og borgere samt manglende 
vedligeholdelse af eksisterende boliger. Samtidig findes der også en lang 
række mindre landsbyer, hvor udviklingen går i den rigtige retning, og 
landsbyerne fremstår som smukke, velpassede og tiltrækkende for tilflytning 
og bosætning. Alligevel kan forskningen i dag ikke give et præcist svar på, 
hvor denne udvikling finder sted, og hvor den eventuelt ikke gør. Dermed kan 
det være svært at få introduceret de mest hensigtsmæssige virkemidler i 
planlægningen af den regionale udvikling. Ved hjælp af geografiske og 
statistiske analyser af allerede eksisterende data, samt køb af nye data, 
kombineret med validerende kvalitativ dataindsamling, vil projektet målrette 
og kvalificere indsatser i forhold til regionens landsbysamfund.  
 

Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold 

Projektets titel: Tourism and Local Communities: Sustainable Tourism and 
Authenticity and Learning 
Forskare: Ingeborg Nordbø, doktorand 
Projektperiod: 2010-05-19 - pågående 
Ämnesområde: Samhällsvetenskap  
Abstract: The PhD project will center around the dialectics between the 
concepts of authenticity, knowledge and nature- and culture-based 
development in rural areas. The overall research question of the dissertation 
is then to investigate: The role of the local community in, and its response to, 
nature- and culture based tourism development? This question again is 
divided into three subcategories: How important is local involvement for the 
protection of a destination's natural and cultural characteristics? How does 
the focus on "authenticity" influence the short and long term development of 
rural localities? To what extent can the exchange of knowledge in the 
encounter between tourists and the local inhabitants contribute to a greater 
understanding of which values and actions are required in order to transform 
local and global tourism into more sustainable or responsible types of 
tourism?  
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Statens Byggeforskningsinstitut 

Projektets titel: Innovativ service og ældres vilkår 
Forskare: Helle Nørgaard (fil. dr.), Hans Thor Andersen (dr.) 
Projektperiod: 2012-01-02 – 2012-12-31 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: Projektets formål er at finde veje til innovative, helhedsorienterede 
løsninger for at skabe ordentlige levevilkår for fremtidens ældre i de mindre 
byer og landsbyer. Formålet er også at udnytte lokale ressourcer ved at 
mobilisere og udvikle samarbejde og løsninger med frivillige og frivillige 
organisationer. 

Københavns Universitet 
Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning   

Projektets titel: Peri-urban Land Use Relationships: Strategies and 
Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages (PLURAL) 
Forskare: Kjell Nilsson (landskapsarkitekt), Thomas S. Nielsen 
(medhjälpare) 
Projektperiod: 2007-01-01 – 2011-03-31 
Ämnesområde: Landskapsarkitektur  
Abstract: The project aims at producing tools to help in the analysis of the 
EU urbanising trend and identify ways to improve the process and avoid 
negative consequences. It consider how urban expansion effect the request of 
transportation, food supply chains, environment and recreation services and 
the pressures that these will put on rural land. Interaction between urban 
and rural land uses are a main focus.  
 

By- og Landskabsstudier 

Projektets titel: Downscaling European urban-rural typologies 
Forskare: Christian Fertner, adjunkt 
Ämnesområde: Samhällsplanering 
Abstract: Urban-rural typologies are usually very differently defined and 
case specific, but there are also a few, more widely used typologies at 
European scale. These typologies are however too coarse to be used in a 
national or regional context. In this note four typologies from the OECD, DG 
Regio, Eurostat and ESPON are compared and downscaled to the level of 
Danish municipalities to get a sharper picture of the urban-rural structure in 
Denmark. The downscaled typologies are consistent, easy to reproduce and 
can be used for analyses of the development in urban-rural space. 
 
Projektets titel: International forskningsstatus: udvikling i landsbyer og 
landdistrikter 
Forskare: Hanne Wittorff Tanvig, seniorrådgivare 
Projektperiod: Avslutat 2008 
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Ämnesområde: Kulturgeografi, Landsbygdsutveckling 
Abstract: Landsby- og landdistriktsudvikling er en metier, som mange 
interesserer sig for og deltager i, blandt andet i form af projekter i 
lokalsamfundet. Ikke desto mindre er det et felt, der er diffust og svært at få 
overblik over. Denne kortlægning og analyse har to hovedformål: a) at 
undersøge hvad ny forskningslitteratur vedrørende ’rural development’ kan 
bidrage med samt forklare ’rural developments’ karakter og den store 
interesse bag b) at holde denne viden op imod projektverdenens konkrete 
gøremål og karakter for om muligt at tegne et mønster i det tilsyneladende 
store virvar. Resultaterne skal gerne kunne bruges af fagfolk som inspiration 
og et videre oplæg til fremtidig indsats.  
 
Projektets titel: Rural diversification and change in the Baltic countryside: 
rural inhabitants and businesses in Latvia and Estonia - a local perspective 
Forskare: Lise Byskov Herslund, filosofie doktor  
Projektperiod: Avslutat 2007 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: The transition from centrally planned economy to market economy 
has had an enormous impact in the rural areas .This thesis investigates 
conditions and drivers for rural diversification in Latvia and Estonia and is 
empirically based on two case studies. It discusses what new processes of 
diversification can be observed and whether the rural areas have found new 
roles instead of large scale collective agriculture. The findings from the two 
study regions are compared and also related to concepts and trends 
identified in both other transitioning countries and Western Europe. 
 
Projektets titel: Landscape values of rural inhabitants in the Sound region: 
two case studies; reflections and theoretical considerations on 
culture/nature relations and social space 
Forskare: Jette Hansen-Møller (docent), Katarina Saltzman (univ. lekt., 
Göteborgs universitet), Birgitta Svensson (prof., Lunds universitet) 
Projektperiod: Avslutat 2005 
Ämnesområde: Kulturgeografi, Etnologi 
Abstract: This report is a result of an interdisciplinary pilot study of the 
meaning of the landscape to residents that have either lived for a longer 
timer or are newcomers to the countryside in two municipalities in the Sound 
region. Through qualitative interviews with 3 respondent in Bramsnæs and 3 
in Landskrona municipality the goal has been to unveil similarities and 
differences of their perceptions, experiences and arguments concerning their 
physical and social environment. A matrix inspired by the semiotics of the 
american philosopher Charles S. Peirce and the considerations of space of the 
French sociologist Henri Lefebvre has been developed in relation to the 
project and serves as its theoretical foundation of the study. 
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Projektets titel: Drivkræfter for landskabsforvaltningen 
Forskare: Andreas Aagaard Christensen, doktorand 
Ämnesområde: Urban- och landskapsstudier 
Abstract: Specialet består i en undersøgelse af forholdet mellem arealdække 
og arealanvendelse i et undersøgelsesområde på det Centrale Lolland. 
Undersøgelsesområdet omfatter foruden Maribo by med dens ca. 5000 
indbyggere et stort tyndt befolket ruralt område, hvor størstedelen af jorden 
er ejet af større landbrugsvirksomheder. Centralt i undersøgelsesområdet 
ligger Maribosøerne - et komplekst sammenhængende system af søer, åer, 
enge og skovstykker, der tilsammen udgør et fuglehabitat af international 
betydning. Specialet har haft til formål at undersøge grunden til 
(drivkræfterne for) den forvaltning af landskabet der foregår i dag, og denne 
forvaltnings betydning for det biofysiske landskab, somkorologisk set er 
udtrykt ved dets arealdække. 
 
Projektets titel: Dialogbaserede planprojekter i kulturlandskabet 
(DIAPLAN) 
Forskare: Jørgen Primdahl (prof.) m.fl. 
Projektperiod: 2010-2013 
Ämnesområde: Stad- och landsbygdsstudier 
Abstract: Baggrunden for DIAPLAN skal ses i forhold til de organisatoriske, 
lov- og samfundsmæssige forandringer, der påvirker udviklingen af det 
danske kulturlandskab. Med kommunalreformen fra 2007 fik kommunerne 
hovedansvaret for planlægningen og forvaltningen af det åbne land. Der ses 
samtidig en tendens til, at nye og mere komplekse udfordringer melder sig, i 
takt med at en bredere vifte af aktører fra flere forskellige niveauer stiller 
krav og ønsker til udviklingen af kulturlandskabet. Komplekse 
udviklingstendenser såsom nye EU reguleringer for natur- og vandområder, 
liberalisering af landbrugspolitikken og klimaændringer skaber ligeledes nye 
udfordringer for de kommunale planlæggere. Disse nye vilkår fordrer, at de 
kommunale planlæggere har nye metoder og tilgange til forvaltning og 
planlægning af det åbne land. 

Roskilde Universitet 
Faget Geografi 

Projektets titel: Forandringsprocesser i det åbne land: Et casestudie af to 
vestsjællandske ejerlav –landskabsudviklingen fra landboreformerne til i 
dag, herunder nutidens bosætningsmønstre 
Forskare: Ole Falkentorp 
Ämnesområde: Geografi, Kulturgeografi  
Abstract: Formålet med denne specialerapport er, at undersøge om der 
eksisterer historisk betingede strukturer med betydning for den måde 
kulturlandskabets udvikling er forløbet, og stadig forløber på, i forskellige 
områder af landbrugslandskabet. Ligeledes er det hensigten, at undersøge 
hvilken betydning landskabsudviklingen har for nutidens 
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bosætningsmønstre i landdistrikterne. Specialerapportens undersøgelse 
viser, at udskiftningens økonomiske og sociale opdeling af landskabet har 
medført en differentieret landskabsudvikling, der afspejler den økonomiske 
og sociale opdeling af landskabet i undersøgelsesområdet. 

Syddansk Universitet 
Foranderlige Landskaber - center for strategiske studier i 

kulturmiljø, natur og landskabshistorie 

Projektets titel: Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling 
Centerledare: Per Grau Møller, lektor 
Ämnesområde: Kulturhistoria  
Abstract: Projektet fokuserer på analysen af fysiske forandringer i 
kulturlandskabet og deres forhold til arealanvendelsen og landskabelig 
relevante politikker. Der søges at udvikle en metode til fremstillingen af 
forskellige mulige udviklinger i Danmarks kulturlandskab 
(fremtidsscenarier), som samtidig tilgodeser en bæredygtig arealanvendelse 
og bevaring samt udvikling af landskabets kulturhistoriske værdier og 
naturkvaliteten. Da metoden for landskabsscenarier kun er utilstrækkeligt 
udviklet, kræves der en trinvis fremgangsmåde for at etablere metoden, som 
integrerer forskellige videnskabelige discipliner. 
 
Projektets titel: Strategiske studier i kulturmiljø og landskabshistorie 
Centerledare: Per Grau Møller, lektor 
Ämnesområde: Kulturhistoria, Arkeologi, Geografi 
Abstract: Hovedformålet er her at analysere og identificere forskellige 
historiske lag i landskabet og sætte dem ind en samfundsmæssig helhed, der 
kan være med til at give levn af elementer og strukturer i nutidens 
kulturlandskabet værdi, både bevaringsmæssigt og identitetsmæssigt. 
Analyserne vil dels tage udgangspunkt i konkrete fysiske levn, dels i modeller 
over kulturlandskabets udseende og udnyttelse. De historiske 
udviklingsscenarier vil forene helheden natur-kulturhistorie og vil kunne 
danne baggrund for politiske og administrative prioriteringer i forvaltningen 
af landskabet.  
 

FINLAND 

Lapplands universitet  
 
Projektets titel: The Arctic Change and Elderly Exclusion: A Gender–based 
Perspective 
Forskare: Marjaana Seppänen, professor  
Ämnesområde: Socialt arbete, Gerontologi 
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Abstract: This project addresses elderly people’s concerns prevailing in the 
Arctic with a special focus on the concept of ‘exclusion’. While in the Arctic 
the climate change motivated factors provide an important consequence, the 
region’s elderly greatly suffer from multifaceted changes including social, 
cultural, environmental, and economic. In this context, it is important to see 
how the concept of ‘exclusion’ takes place, and how to develop an 
understanding of the importance of the elderly concerns in parallel to a 
gender based perspective. 
 
Projektets titel: Evolving welfare by use of information technology in ageing 
outlying villages 
Forskare: Arja Kilpeläinen, professor  
Ämnesområde: Socialt arbete, Gerontologi 
Abstract: This research examines and analyses the role and opportunities of 
technology in the development of service systems and forms of cooperation 
in outlying villages in the areas of rural Lapland. The aim is to provide 
information on prerequisites and conditions on how to produce welfare 
services in every-day-life in outlying villages by using technology. In addition, 
one target is to produce information on how to keep older citizens aware and 
involved in the global development of using welfare services produced with 
the help of information technology. Moreover, a crucial question is how to 
motivate older people to use services produced by information technology. 
Information technology has a significant role in developing welfare services 
to elderly people, especially in rural areas, such as Lapland. 

Jyväskylä universitet 
Avdelningen för samhällsvetenskap och filosofi 

Projektets titel: Sustainable Development and Pioneering Small Scale Rural 
Entrepreneurs - SUSMARU 
Forskningsledare: Marja Järvelä, professor   
Ämnesområde: Samhällsvetenskap 
Abstract: The core of the project is to conceptualise sustainable small scale 
rural entrepreneurship and to contribute to the environmental social 
scientific knowledge and interpretation of rural sustainability. The analysis 
starts from the fact that neither sustainable development nor sustainable 
livelihood is self-evident by meaning for rural entrepreneurs. Consequently, 
the basic part of the study is to define the dimensions of sustainability that 
are most optional from the point of view of small scale rural 
entrepreneurship in dialogue with the rural entrepreneurs themselves. 

Åbo universitet 
Europeisk etnologi 

Forskningsnätverk: Gendered Rural Spaces research network 
Kontaktperson: Helena Ruotsala, professor 
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Uppstart: 2005 
Ämnesområde: Etnologi, Antropologi 
Abstract: The countryside is not a neutral space, but loaded with different 
cultural, economic, social and political codes and meanings. Countryside has 
become an arena of different discourses and views: it is not considered 
merely a geographic location, or background, for human activities and daily 
life, but is also seen as a complex structure consisting of time-stratified 
meaningful experiences.  Our starting point is to study the countryside in 
terms of gendered spaces. We focus on developmental processes in rural 
areas. What are these processes, and how do the people living in these areas 
experience the changes? What solutions and strategies have they developed 
in response? Within this project we feel it is important to consider rural 
changes and processes from the viewpoint of the individual and the local 
community. 

Åbo akademi 
Socialvetenskapliga institutionen 

Projektets titel: New rural goods and services: the foundation of the new 
countryside? 
Forskare: Kjell Andersson, professor 
Ämnesområde: Socialpolitik 
Abstract: Jordbruket har omstrukturerats och, speciellt ur 
sysselsättningssynpunkt, förlorat i betydelse. I vissa områden har det skett 
en utflyttning från städerna till den omkringliggande landsbygden och nya 
kombinationer av urbant arbetsliv och "grönt" boende har uppstått. Turism, 
fritidsaktiviteter och "kultur" såsom lokal och regional mat och evenemang 
och festivaler har också blivit allt viktigare för landsbygden. Natur- och 
miljöskyddet har kommit in i bilden, både som en begränsande faktor och 
som en möjlighet. Tesen i avhandlingen är att de nya aktiviteterna i viss mån 
kan ses som ersättningar för jordbruket och de gamla primärnäringarna. De 
har, trots att de framstår som disparata och utanför produktion och ekonomi, 
en klar betydelse i de flesta landsbygdsområden i dag, såväl i Finland som i 
ett europeiskt perspektiv. 
 
Projektets titel: ”Bra drag under galosherna!” Demografiska och 
ekonomiska förändringar i Närpes 1995-2006, med en bedömning av de 
närmaste framtidsutsikterna 
Forskare: Fjalar Finnäs, professor 
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Abstract: Denna demografiska analys av befolkningsutvecklingen i Närpes 
stad genomfördes mot bakgrunden av att kommunens ledning inför 
kommun- och servicestrukturreformen önskade få en tydligare bild av de 
senaste årens förändringar så att den handlingsplan som reformen 
förutsätter skulle kunna skrivas utgående från en mera adekvat demografisk 
analys än den som föreligger i statistikcentralens befolkningsprognos. 
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Eftersom den framtida befolkningsutvecklingen i högsta grad är beroende av 
den ekonomiska utvecklingen och förändringar på arbetsmarknaden gjordes 
samtidigt en kompletterande utredning där de ekonomiska 
framtidsutsikterna står i fokus. 
 
Projektets titel: Living the rural in a shrinking economy: Household 
adaptions to economic and demographic decline in an Ostrobothnian village 
Forskare: Ulrika Långstedt, forskningsassistent 
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Abstract: This study focuses on adaptive strategies among households and 
individual in Lappfjärd, a village in Kristinestad municipality, Southern 
Ostrobothnia. The analysis deals with the commuting middle class: how do 
they deal with the contradictions between seeking higher living standards as 
commuters and living the rural life in a relatively far away village? Do these 
people live in a relative prosperity compared to the other inhabitants in the 
village? The purpose of the Lappfjärd-project is to get a clearer picture of 
how people live in a village in Ostrobothnia today, and get to know how, 
different groups of people look at the present, future and development of the 
village. 
 
Projektets titel: An opportunity for rural areas or a threat to local hunters? 
Finnish hunters´attitudes towards hunting tourism 
Forskare: Mikael Nygård (lektor), Lorenz Uthardt (doktor) 
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Abstract: From the 1950s onwards, there has been a steady flow of people 
moving in to the cities and urban areas of southern and central parts of 
Finland in search of jobs and education. The process of slow but continuous 
depopulation has been accompanied, and possibly fuelled, by a rapid process 
of structural transformation as the number of persons employed in 
agriculture and forestry has diminished and been substituted by jobs in 
urban industries or services. These transformations have altered the 
structure of hunters’ societies and changed the terms for hunting and hunting 
areas. What kind of role can a commercialisation of hunting, so-called 
hunting tourism, play for the revitalisation of the Finnish countryside? How 
do hunters themselves relate to such ideas? What are the main determinants 
of attitudes towards hunting tourism? The aim of this paper is to elucidate 
these questions by scrutinising Finnish hunters’ attitudes towards hunting 
tourism. 
 
Projektets titel: Världsarv, landsbygdsomvandling och turism: Stenar som 
ruralt kapital 
Forskare: Kristina Svels, doktorand 
Ämnesområde: Socialvetenskap 
Abstract: Begreppet ”ruralt kapital” har utvecklats för att beskriva 
landsbygdens resurser i ett bredare perspektiv än vad som varit fallet när 
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resurserna uppfattades främst i fysiska termer såsom mark, vatten och skog. 
I dag beskriver man landsbygden som en multifunktionell arena, där nya 
rurala produkter och tjänster kan produceras och säljas. En hypotes i studien 
är att konstruktionen av Kvarkens skärgård som ett världsarv bidrar till 
skapandet av ett ruralt kapital, att den diskursiva ramen för världsarv kan 
användas av lokala krafter och entreprenörer för att bidra till framväxten av 
nya företag och en ny ekonomi. 

Pellervo ekonomisk forskning (PTT), Helsingfors 
 
Projektets titel: Who move to rural areas? Micro Evidence from Finland 
Forskare: Satu Nivalainen, licentiat  
Ämnesområde: Ekonomi 
Abstract: This study uses a large individual-level dataset to investigate rural 
in-migration. Two separate samples are used: one consists of migrants and 
non-migrants, while the other contains only migrants. Empirical analyses are 
carried out using multinomial logit and logit models. First, rural in-migrants 
and non-migrants are compared. The results show that in-migration to rural 
areas is selective, but partly in an atypical way. The age profile of rural in-
migrants is unusual, as the probability of migration increases with age. Space 
and related housing factors seem to be of importance in rural in-migration 
decisions. The study also examines differences between rural in-migrants 
and other migrants. In general, those moving to rural areas are older, have a 
lower educational level and a smaller income. Pensioners, couples and 
families with children are also more likely move to rural regions. However, 
differences emerge in relation to the distance of migration: short distance 
rural in-migrants are more likely to be couples with young children, while 
long distance rural in-migrants are more often pensioners and return-
migrants. 
 

ISLAND 

Islands universitet 
 
Projektets titel: Vibrant culture in monocultural spaces? Problematizing 
regional contracts in Iceland 
Forskare: Magnfríður Júlíusdóttir, docent 
Ämnesområde: Geografi 
Abstract: In the last decade culture, creativity and valorization of an 
entrepreneural spirit have gained prominence in regional development 
policy formulations in Iceland. Regional Growth contracts and Cultural 
contracts, encouraging private-public partherships, innovative local clusters 
and fund-bidding for projects have been the order of the day. At the same 
time migration trends in some regions, show an increased gender-gap due to 
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greater outmigration of young women and a growing number of inhabitants 
of foreign origin. In the context of these developments the study seeks to 
problematize the lack of both gender and multiethnic analysis in regional 
policy documents which look to cultural economy as a new way to enhance 
regional competitiveness. From theoretical discussions on both 
intersectionality and culture-place relations an interesting question is how 
the relationship between culture and rural places is conceptualized in 
regional policy documents. 
 
Projektets titel: Globalisation and restructuring in Icelandic fisheries 
Forskare: Anna Karlsdóttir, docent 
Ämnesområde: Kulturgeografi 
Abstract: The consequence of privatization of the fishery resources has 
permeated through and changed beliefs about the sector’s management, both 
concerning access to the resource, in processing, corporate ideology and 
reproduction of the labour. Economic rationality, marketization, effectiveness 
and managerial innovations with concentration and consolidation in effect 
are both the mantra and imperative. The social and environmental costs for 
communities are widely observable in many of the coastal communities that 
earlier were the lifenerve of the Icelandic economy. Consideration will be 
devoted to the impact of the transformation in the fisheries sector on the 
situation of women labor in rural/coastal Iceland and their livelihood. 
 
Projektets titel: ‘Neglected Rural Opportunities’: What Place for Hunting in 
Rural Ireland? 
Forskare: David Scallan, doktorand 
Ämnesområde: Geografi 
Abstract: The research assesses the configuration of the place of hunting 
within the context of Ireland’s shifting rural policy. It does this in three ways. 
Firstly, it examines the economic and habitat conservation role of hunting 
through a national survey of hunters and hunting clubs. Secondly, it examines 
the largely overlooked nature of hunting within Irish rural policy by 
investigating the attitudes of policy decision-makers regarding the rural 
development implications of hunting. The final part of the research considers 
how these issues interact by examining the wider controversial and political 
nature of hunting. This debate focuses on the perception of a growing urban-
rural divide and the increasingly complex connections between hunting, 
nature, and rurality in Ireland.  
 

Landspítali, Islands universitetssjukhus 
 
Projektets titel: Health care needs and quality of life of elderly in home care 
in Reykjavik 
Forskare: Hlíf Guðmundsdóttir, Clinical Nurse Specialist 
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Ämnesområde: Medicin 
Abstract: It is increasingly emphasized that the elderly should be supported 
to live at home as long as possible. The purpose of this study was to describe 
the health and conditions of people in home care. Individuals who received 
home care in the Reykjavik area in autumn of 1997 were assessed with the 
Minimum Data Set-Resident Assessment Instrument for Home Care, MDS-RAI 
HC. The study showed that almost all of the evaluated 257 individuals, the 
mean age being 82.7 years, were independent in primary activities of daily 
living, ADL, but about half needed help with instrumental activities of daily 
living (IADL). Impaired cognition was observed in 40% of individuals, 
depressive symptoms in 18%, daily pain was noted in 47% and 47% assessed 
their health as poor. Loneliness was expressed by 21%, 18% had not gone 
out doors in over 30 days and 27% were always alone during the day. The 
mean number of hours during two weeks was 3.5 hours in nursing care and 
9.5 hours in home help. Thirty-four percent took 9 or more medications. The 
conclusion of the study is that individuals in home care were independent in 
ADL but needed assistance with IADL. There are important quality of life 
issues that are of concern. Further research is needed in home care with 
particular emphasis on improvement of well-being. 
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