
Rurban Planning Talks vill skapa en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem 
som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera olika möjligheter för att 
stärka samspelet mellan stad och land. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av en dubbelhet av 
landsbygd och centralort (stad) och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling. 

Varför?
I stort sett alla svenska kommuner och regioner förenar centralort(er), mindre tätorter och landsbygd inom en 
gemensam administration. Den kommunala och regionala utvecklingen fokuserar dock ofta på staden med dess 
koncentration av människor, tjänsteföretag och konsumtion. Landsbygden har svårt att få utvecklas i samspel 
med staden inom ramen för samma kommun och region, då stad och land historiskt har organiserats utifrån olika 
praktiker av planering. Som ett resultat kännetecknas kommuner och regioner även inbördes av en ojämn 
fördelning av resurser och uppmärksamhet. Samtidigt krävs ett utvecklat kretslopp mellan stad och land och 
mellan olika näringar för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling.

De senaste åren har konflikterna mellan stad och land alltmer diskuterats i termer av urbana normer och urban 
dominans i samhällsutvecklingen. Det finns en växande kritik av centraliseringen och av urbaniseringens fokus 
på ett fåtal storstäder som utgångspunkt för regionala och nationella utvecklingsstrategier. Även studier kring 
hållbar utveckling fokuserar regelbundet på storstadsregionerna. När investeringar prioriteras till ett fåtal platser 
och de större städerna kan det få negativa konsekvenser för mindre orter och landsbygden. Många kommuners 
förmåga att forma sin framtid har kraftigt försvagats, inte minst då lokala resurser som är svåra att överföra till 
ekonomiska värden inte inkluderas inom planeringen.

Samtidigt saknar vi tydliga begrepp för att formulera själva problemen. Det är oklart vad som egentligen 
definierar landsbygd och stad samt på vilka sätt små och mellanstora städer och även landsbygder formas 
utifrån liknande föreställningar om en allt mer likriktad urban kultur och dess rumsliga resultat. De mindre 
orterna får därför otydliga roller i en polariserad diskussion om stad och land. Det saknas dessutom 
kunskapsunderlag och ett språk för att analysera samspel av landsbygd och stad – det rurbana. Vi behöver 
klargöra trovärdiga riktningar framåt, utvidga spektrumet av förändringsalternativ och stärka förmågan till en 
långsiktigt motståndskraftig utveckling.
 
Anmälan:
Anmälan sker (senast 28 februari) via hemsidan . Via länken finns även information om kommunikationer och logi 
till och från och under seminariet.  Deltagaravgiften är 1450 kr exkl. moms.

En långsiktig plattform
Rurban planning talks är starten på ett långsiktigt samarbete mellan Dacapo Mariestad, Institutionen för arki-
tektur vid Chalmers Tekniska högskola och Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet. 
Ambitionen är att detta seminarium utvecklas till ett återkommande tillfälle att gemensamt utveckla kunskap 
och angreppsätt för att hantera konflikterna och relationerna mellan städer och landsbygder. 

Tid och Plats: 13:00 torsdag 16 mars till 15:00 fredag 17 mars 2017 i Mariestad



Medverkande:
För att ifrågasätta gamla sanningar och öppna nya perspektiv på frågorna har vi bjudit in en tvärdisciplinär grupp 
av forskare. Vi hoppas att det i samtal och diskussion mellan akademi och praktik uppstår möjligheter att både 
genomföra analys och visa på riktningar för fortsatt dialog och fortsatt arbete. 

Malin Rönnblom
Docent i statsvetenskap och lektor i genusvetenskap, verksam vid Karlstads och Umeå 
universitet. Arbetar i sin forskning främst med frågor om makt och styrning i en tid av förändrade politiska logiker 
samt hur samhälleliga maktrelationer tar sig i uttryck inom olika politikområden som jämställdhetspolitik, 
landsbygdspolitik, regionalpolitik och tillväxtpolitik.

Håkan Forsell
Professor i Historia, forskare i stadshistoria och urbana studier, verksam vid Stockholmsuniversitet och TU-Berlin. 
Arbetar med äganderättsfrågor, bostadspolitik, stadsplanering och segregation under 1900-talet fram till idag. 
Särskilt fokus för arbetet är förhållandet mellan utbildning och urbanisering.  

Anders Larsson
Agr. Dr i Landskapsplanering, Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, 
planering och förvaltning, SLU Alnarp. Arbetar med planeringsprocesser av olika slag och har ett särskilt intresse 
för interaktionen mellan stad och land. Pågående projekt behandlar bl.a. infrastrukturplanering och skydd av
 jordbruksmark kontra tätortsutglesning och förtätning.

Elisabeth Wollin Elhouar
Filosofie Doktor (Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet), lektor Söder-
törns högskola. Forskar om landsbygdsvillkor med koppling till fält som hållbarhet, landsbygdsutveckling och 
samhällsplanering. Avhandlingen undersökte vardagsliv i glesbygd och deras relation till hållbarhetsretorik och 
urbana normer.

Pernilla Hagbert
Arkitekt och doktor i arkitektur vid avdelningen för urbana och regionala studier, KTH Stockholm. Arbetar inom 
projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande” som undersöker 
framtidsscenarier för att uppnå sociala och miljömässiga mål och vad detta skulle kunna innebära för ett 
hållbart samhälle där ekonomisk tillväxt inte längre är möjligt eller nödvändigtvis önskvärt.

Kristina Grange
Professor i stadsbyggnadsteori vid institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola. Undersöker maktre-
lationer i planeringen och hur planeringspraktikens handlingsutrymme förändras av pågående samhällsomvand-
ling. 

Po Tidholm
Journalist, författare och kulturkritiker som i sitt arbete bland annat undersöker hur relationerna mellan stad och 
land står under förändring. Po kommer vara moderator samt på kvällen 16 mars hålla en öppen föreläsning.

Ambitionen är att forma ett program där korta anföranden från forskare varvas med gemensamma diskussioner 
och tillfällen för samtal med fokus på ett antal olika teman. 

För mer och fortlöpande uppdaterad information: 
http://www.dacapomariestad.se


