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Upplägg

• Kunskapssamhällets ”post-urbana” värld
Hur förhållandet land-stad förändrats
Från landsbygdsproduktion till område för 
urban konsumtion
Framtiden: Urban landsbygd, offshore-landsbygd, 
eller vildmark?

• Avgörande frågan: Kan landsbygderna knyta 
sig till städernas efterfrågan?

• Vad kan politiken göra?



Ett historiskt perspektiv

• Agrarsamhället: Små urbana ”öar” i ”hav” av 
landsbygd. Städerna helt beroende av landet

• Industrisamhället: Kraftigt ökat utbyte land-
stad. Staden absorberar landsbygdens 
överskott av arbetskraft

• Kunskapssamhället: Vissa (oftast nära) 
landsbygder integreras med städerna. Övriga 
tynar bort. Stad-stad utbyte viktigare än stad-
land. Landet helt beroende av staden.



Kunskapssamhället

• Agglomerationer, diversifiering, täta kontakter, 
nya impulser, face-to-face-kontakter, dvs. urbana 
egenskaper allt viktigare. 

• Landsbygdens traditionella resurser ger allt färre 
jobb, t.o.m. offshore-tendenser.

• Vilka är landsbygdens nya resurser/amenities
som kan göra den attraktiv för boende och 
ekonomisk verksamhet?

• Kan specialiserade länkar kompensera när närhet, 
täthet och diversitet saknas?



Den post-urbana världen

• Hegels filosofi: Tes – antites – syntes 

• Landet – tesen, Staden – antitesen 

• Om landsbygden inte längre är (traditionell) 
landsbygd, har vi då nått syntesen, den post-
urbana världen, där städerna också är något 
annat än tidigare?



Landsbygden idag

• Allt färre sysselsatta i jord- och skogsbruk, 
Urbaniserad produktion & arbetsmarknad, 
urbaniserade nöjen & kultur, även det som är 
kvar av traditionell landsbygdskultur (jakt, 
fiske) blir urban konsumtion. Ägandet blir 
alltmer urbant.

• De landsbygder som växer: a) boende för de 
som arbetar i staden; b) fritidsområden för 
stadsbor



Städerna idag

• Förtätningar OCH ”nätverk i rummet” i vilka 
glesare områden integreras som boende- och 
fritidsområden. Stadens efterfrågan (och 
landsbygdens utbud) avgör vilka områden som 
integreras (och som inte gör det)

• Positionerna i internationella nätverk av 
städer avgör tillgång till kunskap, information 
och kapital



Slutsats

• Varken landsbygden eller städerna är vad de 
varit: syntesen är en post-urban värld!

• En filosofisk spetsfundighet?

• Eller: en nödvändig insikt för att handla ”rätt”?

• Endogen tillväxt på landsbygden är inte möjlig. 
Landsbygden kan endast utvecklas i samspel 
med staden. 



Vad kan politiken göra?

• Vända långsiktiga internationella trender?

• Bromsa landsbygdens avveckling? Nuvarande 
regional och landsbygdspolitikens 
huvudinriktning?

• Öka andelen landsbygd som dras in i de 
urbana tillväxtprocesserna? Hur? Fler och 
starkare länkar mellan a) storstäder och 
regioncentra, b) regioncentra och landsbygden



Dagens regionalpolitik

• ”Lite av varje” – ett lapptäcke av ”bra” 
åtgärder? Regionala investeringsstöd, Bidrag 
till företagsutveckling, Såddfinansiering, 
Kommersiell service…

• Jordbrukspolitiken – (i huvudsak) bevara en 
tillbakagående näring

• Det är 16 år sedan regionalpolitiken sågs 
över!



Ett regionalt/landsbygdsfokus på 
statens tillväxtpolitik

• Politiken för nyföretagande och 
entreprenörskap – saknar i princip nationell 
samordning. Projektifiering.

• Innovationspolitiken – har den alls ett 
regionalt perspektiv (förutom viss ”rättvise”-
fördelning)? 

• ”Gröna näringar” ger de verkligen någon 
landsbygdsutveckling?

• Dra in kommunerna i tillväxtpolitiken!



Storstad-Regioncentra-Landsbygd

• ”Decentralisera!” Stärk regioncentra genom 
att a) förlägga statliga myndigheter i dem, 
b) stärka de regionala högskolorna

• Skapa en regionindelning för regional ut-
veckling (och inte för sjukvårdsadministration)
där storstäderna utgör tillväxt- och 
spridningsmotorer



Storstad-Regioncentra-Landsbygd

• Underlätta boende på landsbygd och jobb i 
staden. Stärk regionala och interregionala 
arbetsmarknader genom infrastruktur och 
trafikering. Underhåll transportinfrastrukturen 
så att det är säkert att pendla.

• Fokusera på en tillväxtnäring: besöksnäringen!



Till sist

• Kunskapssamhället ställer nya krav på 
regional- och landsbygdspolitiken. Men vilka?

• Det finns ett stort behov av att sammanställa 
erfarenheterna av den nuvarande regional-
och landsbygdspolitiken, som är spridd på 
olika delpolitiker och beslutsnivåer. Enstaka 
utvärderingar fyller inte den funktionen.


