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Recension

YMER 2020 Recension Årsboken Peri-
feri som process

För mig som recensent av årets YMER  
känns temat periferi som process, med kri-
tisk utgångspunkt i och av ett centrum-pe-
riferiperspektiv, både intressant, angeläget 
och bekant. Själv är jag uppväxt i Måls-
ryd, en mindre tätort utanför Borås. Under 
en tid i livet också arbetspendlande från 
storstaden Göteborg till grannkommunen 
Kungsbacka. Numer boende och verksam 
som gymnasielärare i Värnamo, en cen-
tral plats i södra Sverige(!?). Målet med 
antologin synes mig till viss del vara att 
vilja motverka den dikotoma uppdelning 
vi traditionellt gör när vi pratar om det ur-
bana och det rurala, om stad och land, om 
centrum och periferi, om VI och DOM. 
Till stora delar lyckas författarna med att 
problematisera och nyansera begreppet pe-
riferi samt utveckla nya perspektiv. Språ-
kets makt är dock stor och alla hamnar vi 
gärna i beskrivningar av bra och dåligt, 
ont och gott, perifert och centralt. Som lä-
sare har jag fått nya insikter men genom 
läsningen har också mina förutfattade bil-
der av landsbygden reproducerats genom 
texternas intensiva användning av det pe-
rifera som beskrivande och analytiskt be-
grepp. Målsättningen med boken uppfattas 
av mig som läsare som objektivt beskri-
vande och analytisk med avseende på hur 
synen på, och forskningen om, periferier 
utvecklats, men också normativ genom att 
uppgradera periferier i förhållande till det 
högre värderade i samhället, nämligen det 
centrala. Till stor del lyckas årets YMER 

väl med de två uppdragen men samtidigt 
kan jag inte låta bli att efter läsningen fort-
farande tänka på norrländsk glesbygd, av-
stånd, de små orterna och beskrivningen 
av problem… En reflektion jag gjort under 
min läsning är om boken, trots sin ansats 
att lyfta fram periferier på ett mer positivt 
och nyanserat sätt, ändå hamnar i något 
jag valt att kalla för dikotomiers dilemma. 
Men redan i detta inledande skede av tex-
ten går det som geograf att varmt rekom-
mendera boken, som på ett varierat och in-
tressant sätt analyserar och utvecklar dis-
kussioner kring ett känt kulturgeografiskt 
begreppspar, centrum-periferi.
 Boken är på grund av valet av författare 
starkt kulturgeografiskt förankrad och ge-
nom att det klassiska centrum-periferiper-
spektivet är kopplat till kulturgeografin är 
detta logiskt. Jag som kallar mig geograf 
(eller jag är ju geografilärare) hade gärna 
sett en eller två artiklar med ett naturgeo-
grafiskt perspektiv för att ytterligare pro-
blematisera relationen mellan centrum och 
periferi. Hur beskriver och analyserar en 
kvartärgeolog eller en klimatolog perife-
rier och de förändringsprocesser som kan 
kopplas dit? Vad är centrum och vad är pe-
riferi i den naturgeografiskt diskursiva (re-
ellt objektiva?!) forskningsmiljön? Och 
hur kan begreppet periferialisering tolkas 
naturgeografiskt …? Kanske något att fun-
dera på att skriva om …
 Introduktionskapitlet av Susanne Sten-
backa och Susanna Heldt Cassel lyfter 
fram maktdimensionen i relationen mellan 
centrum och periferi. Författarna definie-
rar och problematiserar begreppet periferi 
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genom att betona föränderligheten som ut-
gångspunkt, att se periferin som process. 
De vill att vi går från en absolut mätbar-
het till en relationell tolkning där förståel-
sen av periferier är intersubjektiv, gemen-
sam men också individuell. Alla har vi bil-
der av det som ligger utanför centrum, 
formade av enskilda men även kollektiva 
upplevelser av rum. Periferier kan även 
tolkas utifrån en skala, från mikronivå till 
makronivå där definitionen av centrum och 
periferi beror av de relationer som finns el-
ler upplevs i och mellan olika geografiska 
rum. Stenbacka och Heldt Cassel utgår 
även från att rum och de aktörer som ver-
kar inom dessa över tid förändrar sig. Peri-
ferier är processer. Synsättet att betona pe-
riferins position som ett subjekt och inte 
ett objekt leder till slutsatsen att vi kan och 
bör se att periferier blir till i sättet vi pra-
tar om dem. Periferier formas således dis-
kursivt i språket. Ofta har detta i forskning 
samt ekonomisk, social och politisk prak-
tik lett till att det urbana fått tolkningsfö-
reträde framför det rurala. Det dikotoma 
sättet att beskriva det ENA och det AN-
DRA kritiseras och oavsett vad vi sät-
ter först, det centrala eller det perifera, så 
kommer det perifera som regel hamna i en 
underordnad position.
 Gunnel Forsbergs personliga och ut-
märkta översikt över hur man kan struktu-
rera och tolka olika doktriner inom svensk 
landsbygdsforskning ser med en klok re-
trospektiv blick på utvecklingen. Genom 
en strukturerad uppdelning mellan aktuella 
forskningsfrågor och begrepp samt mellan 
planering och policy går Forsberg igenom 
utvecklingen kronologiskt. Forskningsom-
rådet och dess implikationer skildras på ett 
mycket pedagogiskt sätt genom att lyfta 

fram exempel, bland annat 50-talets cen-
tralortsteoretiska syn med tätorter och om-
land i fokus som bidrog till kommunrefor-
mer och 60-talets satsningar med fokus 
på att omvandla den åldrande och fattiga 
landsbygden genom tillväxtpoler men där 
det urbana fick företräde. Det som är det 
mest slående med framställningen är hur 
utvecklingen av synen på, och forskningen 
om, landsbygder förändrats från dikotom 
till mer pluralistisk och komplex även om 
forskningen fortsatt har mycket att göra för 
att nyansera bilden av och relationen till 
landsbygderna.
 Mirek Dymitrow diskuterar i sitt bidrag 
inre periferier, periferialisering och det 
kritiska perspektivet på användningen av 
begreppet periferi. Genom tre fallstudier 
visar Dymitrow på ett alldeles utmärkt sätt 
hur vi genom klassificeringar och rumsliga 
avgränsningar kan fastna i låsta tolkningar 
av den verklighet vi observerar. I detta 
fall handlar det om stad och land och hur 
olika synsätt på vad dessa båda begrepp 
representerar kan få olika utfall i samhälls-
planeringen. Författaren skildrar bland an-
nat hur ett stadsutvecklingsprojekt i östra 
Göteborg, med dels ett urbant fokus på det 
kosmopolitiska och mångkulturella, dels 
ett ruralt fokus med stadsodling och djur-
hållning, misslyckades på grund av ore-
flekterade och kulturellt generaliserande 
bilder och representationer av det levda 
geografiska rummet. Genom det som för-
fattaren definierar som ”begreppsrelaterad 
skada” har användningen av stad och land 
lett till en förstärkning av de inre periferi-
erna i form av utanförskap och segreger-
ing. Genom att öka våra kunskaper om en 
föråldrad rumslig ordning samt medvetan-
degöra vår användning av begreppen kan 
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vi enligt författaren bidra till ett föränd-
rat förhållningssätt inom forskning och så 
även i förlängningen i praktisk planering.
 Madeleine Erikssons diskursiva analys 
av Norrland i form av det så kallade N6-
initiativet visar på hur svenska kommuner 
i glesbygd, representerade av politiker och 
tjänstemän, formulerar strategier för att 
marknadsföra sina kommuner och sina cen-
tralorter för att öka tillväxt och inflyttning. 
Med flera referenser till kända ekonomisk-
geografiska forskarnamn, som till exempel 
Glaeser och Florida, där platsers attraktivi-
tet står i centrum, men även till forskning 
kring kritisk policyanalys där tystnader, 
det som inte är uttalat, är lika viktigt som 
det som är uttalat, visar Eriksson på att in-
itiativet kanske mer bidrar till att reprodu-
cera och förstärka idéer om det oattrak-
tiva problematiska Norrland. Detta trots 
att de aktuella urbana platserna i de norr-
ländska landskapen (landsbygderna) utgör 
centrala (men i en viss mening också peri-
fera) undantag. I diskussionen om attrak-
tivitet och platsmarknadsföring känner jag 
som recensent och boende i Värnamo del-
vis igen mig. ”Den mänskliga tillväxtkom-
munen” med visionen om ”40 000 invå-
nare år 2035” satsar Värnamo stort på att 
attrahera inflyttare. 
 Unga vuxna står i centrum för Sara 
Forsbergs analys av flykten från lands-
bygden. Här blir glesbygden och Norrland 
åter studieobjekt eller studiesubjekt. Ge-
nom att använda Bourdieus begrepp sym-
boliskt kapital och habitus, tillsammans 
med begreppet genusbarriärer, analyserar 
Forsberg ungas föreställningar om fram-
tiden och visar på skillnader både mellan 
och inom grupper och inte bara på gene-
rella mönster. Unga immobila manliga stu-

denter med förankring i den lokala arbets-
marknaden samsas i det lokala geografiska 
rummet med unga kvinnliga studenter 
som antingen ska studera på annan ort el-
ler starta eget inom turistbranschen. En an-
nan bild som fastnar under min läsning är 
hur de ungas inre konflikter mellan att bo 
kvar eller flytta upplevs och särskilt tydlig 
är denna konflikt hos de unga manliga re-
spondenterna. Där finns ett betydande lo-
kalt symboliskt kapital men också en för-
väntan att studera vidare, något som finns 
som ett starkt inslag i det som i Bourdieus 
anda kan definieras som familjens habitus.
 Susanne Stenbackas andra bidrag ut-
över inledningskapitlet är också det en 
Norrlandshistoria med fokus på Jämtland 
Härjedalen och den polisiära frånvaro som 
påverkar samhällens vardag och funk-
tion. Slutsatsen fokuserar på att visa hur 
stora skillnader i tillgång till välfärd kan 
försvåra för nationell sammanhållning. 
Analysen lyfter dock också fram exempel 
på hur glesbygdens roller i form av polis 
och räddningstjänst men också andra myn-
dighetsutövande verksamheter blir gräns-
överskridande för att lösa vardagens pro-
blem.
 Ett intressant perspektiv som Cecilia 
Bygdell presenterar är funktionshinder och 
det idealt rumsligt jämlika samhället som 
vi eftersträvar. Det rurala eller landsbyg-
den framträder i Bygdells analys som möj-
ligheternas rum även om det finns hinder. 
Problemen med att från nationellt håll fri-
koppla funktionshinder från plats och rum 
leder dock till att man riskerar att missa 
det situationella och istället framställa 
funktionshinder som kroppsliga och där-
med individuella. Utöver detta framställs 
ofta landsbygdens positiva sidor som se-
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kundära, att de kommer i andra hand, nå-
got som Bygdells respondenter inte upple-
ver. Snarare verkar den levda erfarenheten, 
som studien i sina empiriska delar visar, ge 
belägg för landsbygdens många styrkor. 
 Jan Amcoffs demografiska beskrivning 
och analys bidrar i årsboken med ett kvan-
titativt perspektiv. Detta perspektiv skiljer 
sig markant från övriga bidrag genom att 
det handlar om mer mätbara kategorier av 
det urbana och centrala samt att skapa för-
utsägelser om en fortsatt urbanisering. Det 
som förenar är dock framhävandet av för-
ändring och dynamik, att se urbanisering 
och periferialisering som processer. Styr-
kan i Amcoffs framställning är det karto-
grafiskt generaliserande samtidigt som det 
i analysen framträder preciserade och de-
taljerade resonemang om den komplexitet 
som utvecklingen av tätorter, bebyggels-
ekoncentration och ändrade gränser inne-
bär. Landsbygd blir till stad och det urbana 
systemet visar sig ytterst föränderligt ge-
nom att människor rör på sig, bosätter sig 
på nya platser.
 Alexandre Dubois, Rhiannon Pugh 
och Sarah Jack samt Katarina Petterson 
har som gemensam nämnare entrepre-
nörskap. De förstnämnda diskuterar den 
geografiska miljöns påverkan på innova-
tions- och entreprenörskapsprocesser och 
hur politiken ska och kan stödja dessa ut-
vecklingsprocesser just i det som definie-
ras som periferin. De betonar att geogra-
fer kan bidra till förståelsen av periferier 
som mångdimensionella. Platser, regioner 

och dess positioner som perifera förändras 
över tid. Aktörerna i periferin påverkas av 
krafter utanför deras egen kontroll. Förfat-
tarna argumenterar för att komma bort från 
negativa representationer av periferin ge-
nom att studera dessa på ett mer frekvent 
och djupgående sätt. Petterson utgår från 
ett kritiskt entreprenörskapsperspektiv. Ut-
ifrån ett teoretiskt tredelat rum, det fysiska 
rummet, det levda rummet och det repre-
senterade rummet, analyserar hon lands-
bygdens entreprenörskap på ett empirinära 
sätt genom två individuella entreprenö-
rers roller för utveckling av perifera plat-
ser och de människor som lever sina liv 
där. Mejas fysiska rum består av jord och 
djur och Fanny tar i sitt levda rum emot 
deltagare med funktionshinder. Båda bi-
drar med sitt entreprenörskap till föränd-
ring av den bygd de lever i och har rela-
tioner med. Petterson nämner i sitt bidrag 
även sin egen avhandling Gnosjöregionen 
och en alternativ berättelse om företagande 
män och osynliggjorda kvinnor som exem-
pel på kritisk entreprenörskapsforskning. 
Jag som recensent känner i igen mig i det 
som är mitt levda rum … även om föränd-
ring sker. 
 Periferier förändras, så även människor 
som lever i och upplever rummet. Genom 
läsning av årets YMER har jag, trots di-
lemmat med dikotomier, blivit en mer bil-
dad geograf!

Röllgårdh, Martin, fil. lic i geografi


