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PROGRAM

Dalfolk
http://dalfolk.nu/
Jon Norberg intervjuar människor från Dalarna. Norberg, som tidigare har arbetat på Sveriges
Radio Dalarna, intervjuar folk som har något intressant eller spännande att berätta om sin
tillvaro i Dalarna.

Det var en gång en skog
https://www.acast.com/detvarengangenskog
Det var en gång en skog är en dokumentärserie i fyra delar, gjord av Petra Mattsson
tillsammans med Naturskyddsföreningen. En resa genom Sveriges kalhyggen, planteringar
och möten med upprörda människor. Skogen är en politiserad arena och i Det var en gång en
skog får lyssnaren insyn i konflikten om våra svenskar skogar.

Dimman
https://samtalsdimman.com/
Dimman är en partipolitiskt obunden podd som synliggör den urbana normen och diskuterar
vad som anses vara centrum och periferi. Här är spontanitet i fokus där samtalet styrs av de
som medverkar. Idén med podcasten var att bidra till att samtal om urbanitet och periferi
börjar föras i andra rum.

Jokkmokkspodden
http://www.jokkmokkspodden.podbean.com/
Jokkmokkspodden drivs av barndomsvännerna Magdalena Forsman och Victoria Harnesk. De
beskriver podden som en hyllning till dem som bor i glesbygd. De vill lyfta de coola
människor som bor där, men också alla de besökare som kommer till Jokkmokk eller
glesbygden varje år. Med podden vill de bidra till en nyansering och nya perspektiv av livet
utanför storstäderna.
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Landsbygden i Studentradion
http://studentradion.com/radioprogram/landsbygden-2/
Landsbygden i Studentradion drivs av Kornelia Johansson, Sofie Skalstad, Jorunn Hellman
och Elin Johnson. På ett lättsamt och pedagogiskt sätt förs diskussioner om olika företeelser
med landsbygdsperspektiv. Urban norm, dejting, integration och idrott är bara några teman
som tas upp. Nya avsnitt kommer varje torsdag.

Landet
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landetpodcast.4.2bdefbe2152a16343eb135a6.html
Podden Landet produceras av Landsbygdsnätverket och vill bredda och nyansera bilden av
den svenska landsbygden. Det finns mer på landsbygden än röda stugor, jordbruk och
avfolkningsområden. Olika avsnitt behandlar olika teman, allt från hbtq-frågor, företagande
och politik.

Norrlandspodden
https://www.acast.com/norrlandspodden2
”I Norrlandspodden diskuterar journalisten och författaren Po Tidholm och journalisten och
ledarskribenten Sofia Mirjamsdotter ämnen som berör glesbygden och Norrland. Podden är
någon att hålla i handen i den politiska depression vi idag befinner oss i. Hur står det till med
rättvisan i landet?”

Politikpodden Sápmi
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=5062
En podd där det pratas om politik i Sápmi. 15 avsnitt kommer att släppas fram till Sametinget
i maj. Näringslivet, kultur, ungdomsfrågor och rennäringsfrågor är några av ämnena som
kommer tas upp. Lyssnarna får lära sig mer om politik och urfolksfrågor i Sápmi.

Större än Stockholm
https://www.acast.com/storreanstockholm
Större än Stockholm är en reportageserie i tre delar om glesbygd och glesbygdens utmaningar.
Programledaren Ninni undersöker hur det är att leva på en plats utan matbutik, skola eller
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kollektivtrafik. Vill människor bo kvar? Ninni, som själv inte bor i glesbygden utan är
uppväxt i storstan, åker till Siksjöhöjden i Vilhelmina kommun och undersöker platsen där
hennes mormor är uppväxt.

Värmland för alltid
http://podtail.com/podcast/varmland-for-alltid/
En podcast från Värmland om Värmland. Stand up-komikerna och Värmlandspatrioterna
Anna Sundqvist och Anton Eriksson pratar om favoritämnet Värmland. Mycket blandat
innehåll med bland annat lokalhistorier om Grums, dansbandsstjärnor och Arvikafestivalen.

ENSKILDA AVSNITT

Allt du velat veta
Om samisk historia med Gunilla Larsson.
http://podtail.com/podcast/allt-du-velat-veta/067-om-samisk-historia-med-gunilla-larsson/
Ett podcastavsnitt med arkeologen Gunilla Larsson som skildrar koloniseringen av Sápmi och
diskrimineringen av samer. Avsnittet berör också samisk kultur och historia.

Arga flickor
Avsnitt: Ack du osköna Värmland, muslimban och ”färgade” tjejer (!)
https://www.acast.com/argaflickor/ackduoskonavarmland-muslimban-fargade-tjejerEn podcast av Wendy Francis och Nora Dome Nilsson. I podden synliggörs skeva normer,
rasism och intersektionell feminism. De menar att ingen diskussion är för obekväm att ta sig
an vilket också speglar avsnitten. Avsnittet Ack du osköna Värmland, muslimban och
”färgade” tjejer (!) handlar om den vita landsbygden och storstadsfördomar om livet utanför
staden. Bottnat i egna erfarenheter tar de upp hur och varför landbygden kan vara en svår plats
för rasifierade personer.
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Avsnitt: Det är vår tid att glänsa, låt hela Sverige bländas: Med Ortens bästa poet(er)
https://www.acast.com/argaflickor/-37-det-r-v-r-tid-att-gl-nsa-l-t-hela-sverige-bl-ndas-medortens-b-sta-poet-erWendy har gäster i form av två av ”ortens” bästa poeter vars poesi berör och problematiserar
samhället. Ett avsnitt som kommer in på rasism, kön och fördomar som uttrycks genom
poetiska medel. Intressant avsnitt i relation till det som anses vara perifert i storstaden och hur
det positiva i förorten glöms bort i medias skildring.
Avsnitt: Berättelser från förorten har inte alltid en brinnande bil i huvudrollen: Med Jo och
Fadumo
https://www.acast.com/argaflickor/24-berattelser-fran-fororten-har-inte-alltid-en-brinnandebil-i-huvudrollen-med-jo--fadumo
Avsnitt 24 handlar om vilka sorts bilder och berättelser om förorten som sprids i media och ut
i landet. Det finns fler berättelser från förorten än de som handlar om brinnande bilar och
våld. Avsnittet lyfter festivalen JÄRVAPLAY 2016 vars syfte var att lyfta människors
berättelser på deras egna villkor.

Bokmässan
Avsnitt: Den sociala ojämlikhetens geografi
https://soundcloud.com/bokmassan/den-sociala-ojamlikhetens-geografi
Senaste PISA-undersökningen visar att 30 procent av pojkarna i årskurs 9 inte ens når upp till
grundläggande läsförståelse. De flesta förlorarna finns i glesbygd och i segregerade förorter
med få akademiska förebilder. Hur ska skolan lyckas vända deras resultat? Vilket ansvar tar
politikerna? Medverkande: Ove Sernhede, professor, Institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, och Malin Nygren, projektledare för URserien Skolpojkarna. Moderator: Isabella Grybe, tv-producent UR. Avsnitt från 2016.
Avsnitt: I skogsland – med adress utan brevlåda
https://soundcloud.com/bokmassan/i-skogsland-med-adress-utan-brevlada
Samtal om glesbygdens nedmontering med Sten Björnulfson, författare till boken Rösterna i
skogen, och bokförläggaren Håkan Olsson. Rösterna i skogen handlar främst om
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skogsavverkningarna i Bergslagen vilka förändrar bilden av landskapet. Vilken skog ska
avverkas när det inte längre finns någon kvar och vad gör man som glesbygdsbo när
brevlådan inte längre finns i gångavstånd från hemmet? Avsnitt från 2015.
Avsnitt: Country Noir
https://soundcloud.com/bokmassan/country-noir
Samtal från Bokmässan med författarna Maja Hjertzell och Martin Jern om glesbygdens
skildring i ungdomslitteraturen och om genren ”country noir” (= romaner om det hårda livet
på landsbygden). Finns det risk för stereotypisering av livet på landsbygden? Avsnitt från
2015

Härifrån – Tankar om plats
http://www.harifran.nu/roster/
Det är många som funderar på frågor som rör plats, strukturer och maktrelationer. Människor
som kan komplettera med andra tankar och perspektiv än just de som vi bär på. Det är
konstnärer, forskare, praktiker, journalister, författare, opinionsbildar

Lesbiskt arkiv
Avsnitt: En lesbisk landsbygd
https://soundcloud.com/lesbisktarkiv/en-lesbisk-soker-sitt-sprak-en-lesbisk-landsbygd
Avsnittet En lesbisk landsbygd handlar om queer organisering på landsbygden. I Mollaryd på
västgötaslätten samtalar avsnittets deltagare om lesbiskhet på landsbygden. Vad har
landsbygden för möjligheter för människor som inte lever efter den traditionella
heteronormen? Platsen vi lever på spelar roll och olika platser ger människor olika
förutsättningar. Ett fint avsnitt som tar upp viktiga frågor om människors platsidentiteter.

Pennypodden
https://soundcloud.com/pennypodden
En bostadspolitisk podcast som görs av Daniel Carlenfors och Mattias Axelsson. Olika ämnen
i varje avsnitt och en stor variation på gäster.
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Avsnitt 83 Härifrån
https://soundcloud.com/pennypodden/e83-harifran
Daniel Carlenfors och Mattias Axelsson bakom Pennypodden intervjuar Johanna Nilsson och
Maria Lillieström från plattformen Härifrån. Härifrån är en plattform på internet med fokus
på plats och den urbana normen. Avsnittet handlar om diskussioner kring platsers
föresättningar, relationen mellan stad och landsbygd, och om värderingar kring den urbana
normen.
Avsnitt 69 Kajsa Börjesson (om drömmen om landet)
https://soundcloud.com/pennypodden/e69-kajsa-borjesson-om-drommen-om-landet
I detta avsnitt av Pennypodden intervjuar Daniel Carlenfors och Mattias Axelsson
arkitektstudenten Kajsa Börjesson som berättar om sitt exjobb i Höör. Bostadsbristen finns
även på mindre orter och inte bara i storstäderna. Problemet i mindre städer, menar Kajsa, är
att det främst bara finns ägda bostäder och få hyresrätter. Kajsas exjobb innebär att rita
hyresrätter till orter på landsbygden. Intressant avsnitt om ”drömmen på landet” och att
hyresrätterna faktiskt har en framtid utanför storstäderna.
Avsnitt: Karin Jonsson (Glesbygdsgirls)
https://soundcloud.com/pennypodden/karin-jonsson-glesbygdsgirls
Mattias Axelsson och Malin Fricke intervjuar Karin Jonsson, initiativtagare till
Facebookgruppen Glesbygdsgirls men också före detta ledarskribent och numera
kulturredaktör på Österstunds-Posten. Ett samtal om hur det är att leva på landsbygden,
digital opinionsbildning och platsens betydelse. Urban norm och relationen mellan stad och
land är något som Jonsson och programledarna går djupare in på.

Ruralistas
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/790846?programid=965
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=965&artikel=6513796
Ruralistas är ett konstprojekt av Clara Bodén och Cicely Irvine. De beskriver det som ett
hörspel där fiktion, verkligheter och associationer flätas samman. Om periferi och ruralitet.
Om kroppen och vad den gränsar mot. Om omgivning och identitet.
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Snåret – Svensk byggtjänst
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/
”Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt
och trassligt.”
Avsnitt 23 om landsbygd
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/bostadsbrist-i-glesbygd-kan-problemet-varaomvant-snaret-avsnitt-23
Vilka utmaningar har glesbygden och varför flyttar människor därifrån? Hur lyfter man
landsbygdens förutsättningar och gör det till en attraktiv plats? Många av Sveriges kommuner
har ett minskat utbud av lokal service och hur hanterar man det? Hör Charlotta Mellander från
Handelshögskolan i Jönköping, Terese Bengard från Hela Sverige ska leva och Per
Schlingmann som tidigare varit chefsstrateg för Moderaterna diskutera bostadspolitik i
relation till landsbygd.

Avsnitt 28.1 Har social hållbarhet blivit ett social utvattnat begrepp?
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/har-social-hallbarhet-blivit-ett-missbrukat-ochurvattnat-begrepp-snaret-avsnitt-28
Vad är social hållbarhet? Vad menas med begreppet? Vem bär ansvaret för att skapa social
hållbarhet i nya och gamla områden? I avsnittet diskuterar och reflekterar Göran Cars,
professor vid KTH, Victoria Percovich Gutierrez från White Arkitekter och
stadsbyggnadsforskaren Ann Legeby begreppet och vrider och vänder för att definiera det.
Avsnitt 28.2 Om social hållbarhet med socialantropologen Viktoria Walldin
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/extraavsnitt-om-social-hallbarhet-medsocialantropologen-viktoria-walldin-snaret-avsnitt-282
Socialantropologen Viktoria Walldin berättar i avsnitt 28 om hur hon arbetar med social
hållbarhet. Vad krävs för att skapa en jämlik miljö? Hur skapar man en inkluderande miljö?
Varför finns det ingen från socialtjänsten och varför har inte någon från kulturförvaltningen
en given plats vid planerandet av nya boendeplatser? Gentrifiering behöver inte vara negativ
men långsiktiga planer är nyckeln.
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Avsnitt 25 Mer tätbebyggda städer. Är det verkligen framtiden?
https://soundcloud.com/svenskbyggtj-nst/mer-tatbebyggda-stader-ar-det-verkligen-framtidensnaret-avsnitt-25
Avsnitt 25 tar upp förtätningens för- och nackdelar. Begreppet förtätning innebär att man
utökar bebyggelsemassan med syftet att få fler människor på en specifik plats. Men är det
något som verkligen behövs? En podd att lyssna och reflektera till. Medverkande är Henrik
Nerlund, kanslichef på Skönhetsrådet och arkitekturhistoriker, Jan Jörnmark, författare och
docent vid Chalmers samt Handelshögskolan i Göteborg och Emelie Brunge,
landskapsarkitekt på Nyréns arkitektkontor.

Staden
https://www.acast.com/staden
Staden är podcasten för de arkitekturintresserade. Varje avsnitt handlar om hur olika städer
världen över är uppbyggda och vad det finns för tanke bakom städer och stadsdelar. Dan
Hallemar, chefredaktör på tidskriften Arkitektur, tillsammans med urbanhistorikern Håkan
Forsell för diskussioner och leder lyssnaren genom olika städer världen över. Lyssna på
avsnitten om Örnsköldsvik, Skellefteå, Kiruna, Hjo, Sommarstäder, Villastaden, Sala och
Hudiksvall.

Stadspodden
https://www.acast.com/stadspodden
Stadspodden är Sveriges enda podcast om hållbar stadsutveckling. Per Ankersjö, politiker och
forskare på KTH träffar olika gäster för samtal om hur en stad ska byggas. Grundidén till
podden är att lyssnaren ska få inblick i hur beslutsfattare tänker och hur politiken fungerar i
relation till stadsutveckling. Den ska bygga broar mellan de som gör stadsutveckling och om
de som beslutar om den. Avsnitten om social hållbarhet tar upp problematiken kring
Stockholms segregation och diskussion kring hur och vad som behövs göras för att alla ska
känna sig som en del av hela staden. Bra podd med fokus på platser och dess betydelse inom
den urbana miljön. Även i den urbana miljön förbises vissa bebodda områden.
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Avsnitt: Stadspodden EXTRA med Karin Wanngård om social hållbarhet, bostäder och ny
bostadsminister.
https://www.acast.com/stadspodden/stadspodden-extra-med-karin-wanng-rd-om-social-hllbarhet-bost-der-och-ny-bostadsminister
Avsnitt: Social hållbarhet i staden
https://www.acast.com/stadspodden/stadspodden-social-h-llbarhet-i-staden

Vertikala samtal
http://vertikals.libsyn.com/blir-urbanisering-en-huvudfrga-i-nsta-val-och-r-rankinglistor-endel-av-lsningen-eller-en-del-av-problemet-fr-mindre-kommuner
Vertikala samtal är en podcast från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Inför
konferensen 250 möjligheter 2016 i Jönköping gjorde nationalekonomen Charlotta Mellander
och initiativtagarna Maria Lillieström och Johanna Nilsson till plattformen Härifrån en
podcast om urbanisering. Finns det någon lösning på urbanisering och vad har kommunerna
för ansvar? Bra podcast att lyssna och reflektera över.

ÖVRIGA AVSNITT OCH PROGRAM
En fiskares bekännelser
http://www.ryskenfishing.com/en-fiskares-beknnelser/
En podd om fiske av och med Anton Tvetkov med gäster. Varje avsnitt tar upp olika teman
och ämnen som alla berör fiskesport eller fritidsfiske. En podd för den fiskeintresserade eller
för den som helt enkelt bara vill lära sig mer.

Husky podcast
https://huskypodcast.com/
En äventyrspodcast innehållande intervjuer med personer som lever utanför vardagens
bekvämligheter. Några av gästerna är bland andra guider, professionella idrottsutövare eller
äventyrare som lever på sina intressen. Skidåkning, cykel, isklättring och paddling är bara
något av det som tas upp.
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Land Lantbruks podcast
http://landlantbruk.podomatic.com/
En podd från tidningen Land Lantbruk som handlar om jordbruk, skog och andra gröna
näringar i Sverige och utomlands. Inga nya avsnitt släpps men de gamla finns till förfogande.

Lapland stories
http://riksgransen.se/podcast/
En podcast som samlar historier från människor norr om polcirkeln, om livet i Björkliden och
Riksgränsen. Olika historier om friluftsliv i norra Lappland. Lavinsprängning,
glaciärvandring, norrsken och midnattssol är unikt för den norra delen av vårt land.

Logen
https://www.acast.com/logen
Jordbruksverkets Logens podcast finns till för att öppna upp för samtal och diskussion kring
det som händer utanför storstan. Meningen är att öppna upp för samtal om normer, mat och
identitet med knytning till landsbygden. Logen släpper inga nya avsnitt men det går utmärkt
att lyssna på de äldre.

Marstorps mat
http://marstorpsmat.se/category/podcast/
Marstorps mat handlar entreprenörskap, självhushåll och odling i Västerbottens inland, med
och av Albin och Jacob. På ett lättsamt sätt pratar de om odlingsrutiner, vårbruk och slakt. En
podcast för den som vill lära sig mer om hur ett av Sveriges alla lantbruk fungerar.

Naturpodden
http://www.biotopia.nu/author/naturpodden/
Naturpodden är en podd som alltid innehåller ljudklipp inspelade ute i naturen. Först och
främst handlar avsnitten om Upplands natur men stundom kan det finnas specialavsnitt med
fokus på andra platser. Pedagogiska avsnitt om bland annat lappugglor, lodjur och allt som
har med natur att göra.
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Podcasten Färd
http://www.podcastenfärd.se/
Färd är podden om friluftsliv som kommer ut varannan fredag. Podden görs av
friluftsfantasterna Fredrik Larsson och Magnus Arnell, ibland tillsammans med gäster. Varje
avsnitt belyser olika teman som berör friluftsliv. Avsnitten behandlar allt från friluftsliv
utomlands, allemansrätten och låglandsvandring.

Rasmus lär sig Sverige
https://www.acast.com/rasmuslrsigsverige
290 kommuner på åtta veckor var Rasmus Perssons utmaning i P3-programmet Rasmus lär
sig Sverige. Rasmus som tidigt haft en fascination av Sverige och speciellt de platser som
kanske inte räknas in som självklara besöksmål. Med hjälp av Sveriges radios lyssnare fick
han tips och hjälp medan han rörde sig från den ena kommunen till den andra.

Snacka Sverige
https://www.acast.com/snackasverige
Snacka Sverige är en podd där nyanlända berättar om sin resa till Sverige. Det snackas om
typiskt svenska saker, lustiga saker svenskar gör men också om seriösa saker som hur det är
att vara på flykt från ett krigsdrabbat område. En podd om integration, migration och om
Sverige.

Storslagna fjäll
https://www.storslagnafjall.se/podcast/
En podcast i samarbete med forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö där sju av Sveriges
universitet har samverkat. I avsnittet förmedlar de den kunskap som de kommit fram till för
att tillgängliggöra den för allmänheten. Avsnitt om bland annat ekosystem, fjällandskap och
lokal samverkan.
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Svensk jakt
http://svenskjakt.se/podd/
Jaktradion är en podcast om jakt som intervjuar intressanta jägare, testar jaktprylar delar
jaktupplevelser med dig. Podden drivs i samarbete med Svensk Jakt

Värvet
http://värvet.se/podcast/262-po-tidholm/
Journalisten Po Tidholm intervjuas av Kristoffer Triumf i Värvet om landsbygdsfrågor,
flyktingmottagande i glesbygden, självnärande ekonomier och hur det enligt Po är att bo i en
by där alla känner till alla.
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