
VINNOVA och Rurban Region 
”Hemläxa” inför WS2 

Vi valde - ”Lär 
dina kolleger!”

På ett avdelningsmöte bad vi våra kollegor att i Workshopformat 
reflektera kring tre av exempelfrågorna/teman i materialet. Gärna 

med en Normkritisk ”touch”

Frågor/Teman
1. Rurbana perspektiv (utforskande, exempel på vad 

det kan vara)
2. I vilka sammanhang pratar vi om relationerna 

mellan stad och land? Vad pratar vi om då? Hur 
hanteras relationerna mellan stad och land? (på 
Vinnova)

3. Relationerna mellan samhällsplanering, urban 
planering och regional utveckling 

Resultat – tre 
”Ordmoln”



Rurbana perspektiv 
Konflikter? Beroendeförhållanden?

Arbetskraft, mobilitet, mat, 
energi, service

Utveckla landsbygden för att kunna utveckla 
staden

Glest kontra tätt-bebyggt

Olika tjänsteinnovationer

Svårt, Finns någon definition?

Livsmedelssystemet är ett exempel. 
Produktion finns på ladsbyggden men 
efterfrågan och konsumtionen i städer. 

Samma med alla naturresurser

Digitaliseringen möjliggör 
(för vissa jobb) att leva på 
landsbyggden och ändå 

jobba i stanDet ger ett helhetsperspektiv 

Lätt att tänka riktigt avbefolkade byar som 
kontrasterande exempel till stockholm. Finns 

mycket där i mellan. 

Investeringsperspektiv 

Vad är problemet? För vem?

Politisk mening eller i de insatser vi gör? 

Bara en hopslagning av två ord, men 
tudelningen är kvar.

Ett sätt att koppla ihop stad och land. 

Skär ner på samhällsserivce på 
landsbygden, allt fokuserar på 

utveckling av staden

Fördelningspolitik. Folk bestämmer sig för att 
bo kvar utan att det finns jobb eller 

förutsättningar att bo där. Politikens ansvar att 
säkerställa att de ändå vill bo kvar 

Naturtillgångarna finns där men inte 
välfärdstjänster 

Landsbygder ser olika ut, många 
behov desamma, men utmaningar 

kan se olika ut. 



I vilka sammanhang pratar vi om relationerna mellan stad 
och land? Vad pratar vi om då? Hur hanteras relationerna 
mellan stad och land? (på Vinnova)

Livsmedel, produktion, 
industri, energi, råvaror

Stad och landsbygd vs stad 
och landsbygder

Urbaniseringen fortsätter

Staden som norm och motor för 
utveckling (och även huvudstaden norm 

jmf mindre städer)

Storstäder är mer 
”trögrörliga” men har 
större kapacitet och 

resurser.
Vi släpar efter när det gäller 

inkludering av olika perspektiv.

Kombinerad mobilitet



Samhällsplanering, urban planering, 
regional utveckling

Vad är skillnaden? Vad 
betyder orden? 

Målkonflikter mellan t ex 
regionala utvecklingsplaner 

och kommunala

Politisk ansvarsfördelning?

Rysk docka

Stadsmiljöavtalen – press 
från kommuner för att få 
igenom projekt som drivs 

från regionen.

Regionen tar fram en 
regional plan, varje 

kommun tar fram sin plan 
och strategi kopplat till den. 

I allt finns en koppling till 
det nationella. 
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