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tänkvärd och viktig reportagebok om det Sverige som finns utanför de växande storstäderna."- Aftonbladet

"En underbart bra reportagebok. Kristina Mattsson gör precis det alla reportrar borde göra."- LO-tidningen

För första gången i mänsklighetens historia bor fler människor i städer än på landsbygden. I Sverige har
urbaniseringen nått den punkt där det inte längre finns någon tvekan. Orter kommer att dö ut. Även större

samhällen. Även i södra Sverige.

Journalisten Kristina Mattsson gör en resa genom landet för att finna svaret på flera gåtor: Varför somnar en
ort medan grannbyn lyckas vända utvecklingen mot alla odds? Hur kan det komma sig att landets rikaste

kommuner måste be villaförorterna om allmosor? Och om alla bor i stan - vad ska vi då med resten av landet
till?

Landet utanför är ett vemodigt och personligt reportage om stora samhällsförändringar som berör oss alla.

Kristina Mattsson är författare och frilansjournalist. 2008 gav hon ut boken De papperslösa och de
aningslösa, som belönades med Johan Hansson-priset för årets mest angelägna fackbok.
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