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Med titlar som ”Lev som en bonde”, ”Konsten att flytta till landet”, ”Meningen med landet” så vittnar 

de senaste årens bokutgivning om att drömmen om att fly från storstadens stress till ett lugnare liv 

på landet är ständigt aktuell. Pandemin fick sannolikt ännu fler att tänka i dessa banor. 

Flytten från storstaden till landsbygden beskrivs ofta som något mer än en geografisk förflyttning 

från den täta urbana miljön till den glesa lantliga. Den symboliserar ett brott med storstadens 

kapitalistiska ekorrhjul, och i dess ställe kommer ett lugnt och fridfullt liv med självhushållning i 

samklang med naturen. Men hur sann är den bilden? 

När jag med nyfikenhet och fascination läste David Jonstads bok ”Meningen med landet” slogs jag av 

hur fel det är att förvänta sig att lantlivet ska vara enkelt och behagligt. Drömmen om 

självhushållning borde snarast beskrivas som en mardröm. Den som bestämmer sig för att tillverka 

allt den vill konsumera på egen hand, kommer att finna att det är både tidskrävande och arbetsamt. 

Självhushållning är helt enkelt urjobbigt, och detta har Jonstad klart för sig. 

Visst erbjuder lantlivet möjligheter att jaga, hålla höns, odla majs och potatis, sylta, safta och röka – 

men det är få förunnat att ha energi och färdigheter nog för att lyckas med allt detta samtidigt. Lägg 

därtill att tak ska tätas, lerjordar dräneras, ogräs rensas och barn uppfostras. Den som på allvar testar 

självhushållning inser snabbt varför människor så gott som undantagslöst i historien har strävat efter 

att lämna det levnadssättet för att i stället hjälpas åt genom arbetsdelning och specialisering. 

Den moderna marknadsekonomin underlättar livet, inte minst för alla oss som inte är omnipotenta 

energiknippen. 

Jonstad är inte främst ute efter självhushållning. Däremot talar han sig varm för den hjälpsamhet 

som finns mellan människor på landet, och som ofta riktas även mot nyutflyttade stadsbor som han 

själv. I en illustrativ episod berättar han hur vänliga grannar hjälper honom att få upp en säng till 

övervåningen, men inte genom att låna ut en stege som Jonstad först tänkte sig. I stället rullar 

grannen raskt fram en höglyftare som i ett huj hissar upp både sängen och Jonstad själv till ett 

fönster i huset där trappan visat sig vara för trång. 

Det är en utmärkt illustration av hur grannar hjälper varandra. Men hur unik är den för landbygden, 

och vilka är de politiska implikationerna? Jonstad konstaterar (nöjt, tycker jag mig ana) att 

hjälpsamheten på landet nästan aldrig involverar pengar. Det är tjänster och gentjänster som gäller. 

Men marknadsekonomin finns i bakgrunden även här. Den höglyftare som rullades fram var knappast 

tillverkad av någon omtänksam granne nästgårds eller ens i Sverige. Den är resultatet av vinstintresse 

på en marknad med hög konkurrens. Sannolikt tillverkningsland är Tyskland, Indien eller Kina. 

I den mån livet på landet är behagligt och hjälpsamt är det alltså inte för att varje hushåll är 

självförsörjande och klarar sig själv, tvärtom. Det behagliga kommer genom samarbete, inklusive 



sådant samarbete som koordineras genom vinstintresse, utbud och efterfrågan på globala 

marknader för exempelvis jordbruksmaskiner. Hjälpsamhet mellan grannar är naturligtvis inte heller 

något okänt fenomen i storstaden, där närheten till olika typer av kunskaper och kunnande dessutom 

oftast är högre och där befolkningstätheten skapar marknadsmöjligheter som helt saknas i 

glesbygden för att kundunderlaget inte finns. 

Marknadsekonomins arbetsdelning och specialisering gör det alltså möjligt för människor att få högre 

materiell levnadsstandard och samtidigt mer fritid jämfört med om var och en måste tillverka allt den 

vill konsumera på egen hand. Marknadsekonomin är helt enkelt ett sätt att hjälpas åt, och fördelarna 

med att hjälpas åt finns i staden såväl som på landsbygden och överallt däremellan. 

Den stressade storstadsmänniskan är således ett socialt fenomen, snarare än något som orsakats av 

att materiella nödvändigheter kräver hårt arbete. Jonstad konstaterar klarsynt att ett harmoniskt liv 

kännetecknas av en balans mellan att å ena sidan vara nöjd med vad man har och å andra sidan 

begäret efter sådant som skulle kunna förbättra tillvaron. Även den insikten är lika giltig i glesaste 

glesbygd som i Stockholm City. 

Livet i storstaden och på landsbygden beskrivs ofta som väsensskilda motpoler till varandra. Det talas 

om en ökande polarisering mellan stad och land. På flera viktiga områden är emellertid likheterna 

större än skillnaderna. Marknadsekonomi funkar bättre än självhushållning. Grannar hjälper 

varandra. Det finns mycket att sträva efter och jobba med, men ofta är det en god idé att slappna av 

och njuta av vad man har. 

Att hitta rätt balans i livet är mer en fråga om attityd än en fråga om var man bor någonstans. För 

många är nog konsten att ta det lugnt svårare att bemästra än konsten att flytta till landet. 
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