
RURBAN REGION
28 augusti 2019



Incheckning! 

BINGO!



Dagens program
Program onsdag 28 augusti 2019

13.00 Välkommen!

14.00 Ojämn utveckling som planeringsförutsättning - hur kan man tänka som planerare?
Josefina Syssner, Biträdande Professor, Linköpings Universitet

15.00 Kaffe 

15.30 Regional planering i Europa - utblickar och infallsvinklar på svensk samhällsplanering
Lukas Smas, universitetslektor, Stockholms universitet 

16.30 Vi lär av varandra!
Hållbara platser - Samverkan för regional serviceutveckling 
Lisa Lundin, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Landsbygdsprojektet på Trafikverket - Ett förbättringsinitiativ
Jon Hansson & Stefan Karlsson, Trafikverket 

17.15 Summerande samtal. Check-ut. 
17.30 Avslut 

19.00 Gemensam middag på Tolvan, Hornsgatan 20, Stockholm



Rurban region så här långt!

- vad är det vi har jobbat med, 
egentligen?



Programstomme

● Workshop 1. HISTORIEN OM STAD OCH LAND 
Tillbakablick
Traditioner och normer

● Workshop 2.  DEN NYA RURBANITETEN 
Stad och land i nutid 
Rurbana perspektiv på stad och land  

● Workshop 3. EN RURBAN FRAMTID? 
Alternativa framtider & regionala konsekvenser
Scenariometodik 

● Workshop 4. RURBANT UTVECKLINGSARBETE
Befintliga metoder
Hur jobbar vi för en helhet



Vad är problemet?  

Planeringens domän

• Få diskursiva utsidor
• Brist på kritisk policyanalys

Urban norm
Tillväxtnorm

• Brist på förståelse för härskande 
ekonomiska teoriers påverkan på 
ideal, normer och planeringens utfall

• Kunskapsluckor & myter 
• Befästande av normer i kartor etc
• Olika stuprör mellan regional 

utveckling och trad. 
samhällsplanering 

Samhällets domän

• Socioekonomisk polarisering 
• Överuttag naturresurser 
• Begränsningar i att finansiera 

välfärdssystemen 
• Demokratiska processer – brist på 

delaktighet 
• Kompetensförsörjning 
• Välfärdsproduktion
• Tillgänglighet, infrastruktur, 

kollektivtrafik 
• Ansvarsfördelning mellan individ och 

samhälle även beroende av plats 
• Demografisk utveckling



Rurbana angreppssätt

• Kritisk policyanalys 
• Problematisera rådande ekonomiska teorier
• Problematisera utifrån kunskap om ekonomisk-historisk 

utveckling
• Verklighetsförankra
• Problematisera samhällsplaneringen som disciplin
• Ta hjälp av framtiden för ökad beredskap 
• Annat?



https://www.sweco.se/siteassets/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen/samhallet-om-30-ar_20181121.pdf
https://www.sweco.se/siteassets/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen/samhallet-om-30-ar_20181121.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/fyra-framtider/fyra-framtider-utskrift.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/fyra-framtider/fyra-framtider-utskrift.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26217.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26217.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/publikationer-fr-l/fem_framtidsscenarier_for_2050.pdf
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/publikationer-fr-l/fem_framtidsscenarier_for_2050.pdf
http://www.grusoguld.se/opinion/framtiden-tillhor-landsbygden/
http://www.grusoguld.se/opinion/framtiden-tillhor-landsbygden/


Rurbana angreppssätt

• Kritisk policyanalys 
• Problematisera rådande ekonomiska teorier
• Problematisera utifrån kunskap om ekonomisk-historisk 

utveckling
• Verklighetsförankra
• Problematisera samhällsplaneringen som disciplin
• Ta hjälp av framtiden för ökad beredskap 
• Annat?



Formulera för dig själv: 

Det här är viktigt för att det ska bli 
två bra dagar, och så här tänker jag 
bidra till det!



RURBAN REGION
29 augusti 2019



Dagens program
08.30 Välkommen! 
08.45 Vi lär av varandra! 

Rurbana perspektiv i regionalt utvecklingsarbete – tankar om geografiskt 
helhetsperspektiv
Region Östergötland

Normkritisk granskning i praktiken
Malin Vikner, Region Värmland 

Rurbana perspektiv & utmaningar i arbetet med Regionplan Skåne
Karl Magnus Adielsson, Region Skåne 

09.30 Rurban region –min lärresa
Vi hjälps åt att summera lärprojektet och reflektera över vad vi har lärt oss

10.30 Kaffe 

11.00 Rurban region – mitt nästa steg 
Vi blickar framåt och formulerar hur vi kan fortsätta arbetet på hemmaplan

12.15 Summering, slutord & check ut
12.30 Lunch & avslut 



Incheckning! 



Rurban region – min lärresa

Ta sällskap två och två/tre och tre

Vandra längs processväggen – diskutera:
• Vad gjorde vi?
• Vad lärde jag mig? 

Använd lapparna och skriv ner sådant som:
• gett energi
• lett till viktiga insikter 
• skavt
• orsakat bryderier
• varit svårt
• osv…



Rurban region – mitt nästa steg

Fundera först själv:
• Vad är annorlunda i min organisation om tre år? 

Dela med gruppen. 



Rurban region – mitt nästa steg

Utgå ifrån din beskrivning av vad som är annorlunda i din 
organisation om tre år och fundera på:

• Det här gjorde jag för att påverka utvecklingen

• Min att-göra lista för det kommande året



Rurban region – mitt nästa steg

Dela era att-göra-listor i gruppen och diskutera:  

• Hur kan det vi lärt oss i lärprojektet stödja den 
önskade utvecklingen?

• Vad behöver jag hjälp med för att lyckas?
• Vilket är mitt bästa råd kring detta?

Fyll på din egen att-göra-lista med klokskaper från 
diskussionen! 



Rurban region – dela ditt nästa steg!

Gå in på 
https://forms.gle/j7BPF4jHVuzSS3LSA

Länken finns på hemsidan också! 
http://www.reglab.se/projekt/rurban-region/

https://forms.gle/j7BPF4jHVuzSS3LSA
http://www.reglab.se/projekt/rurban-region/


Lauren Bon, the Metabolic Studio



Tack tack tack och hej! 



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

nils.bjorling@chalmers.se

magnus.fredricson@skaraborg.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Mycket snack
Och mycket verkstad

mailto:nils.bjorling@chalmers.se
mailto:magnus.fredricson@skaraborg.se
mailto:sunny.sandstrom@skl.se
mailto:anton.ternstrom@skl.se
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