AKTUELLA UTGÅNGSPUNKTER
FÖR NÅGRA REFLEKTIONER
•
•

Etablerad teori- och metodutveckling är fokuserad på staden/byen, närings- och befolkningskoncentrationer
och högteknologiska utvecklingsprofiler.
Hit går också politikens och ekonomins uppmärksamhet och därmed också utvecklingsmedel och
forskningsresurser

•

Koncentration och centralisation, makt, kontroll, institutioner

•

Vilket leder till en förstärkning av det dominerande perspektivet!

•

Det är också i denna geografi som mycket av utvecklingen i många avseenden bestäms, men inte i alla!!
och den är totalt beroende av

•

Resten = omland, ruralitet, periferi, marginalitet, landsbygd, distrikt …

•

Bioekonomi, energipolitik, matpolitik, service, IT-samhället mm

PERIFERI/LANDSBYGD - Den
negativa bilden?
• Avlägset, långt borta, avsides.
• Gles befolkning. Nettoutflöde och strukturella förändringar. Negativa
åldersprofiler.
• Låg inkomstnivå (reell och nominell)
• Låg nivån på den offentliga servicen
• Liten tillgänglighet till offentlig forskning.
• Traditionell branschstruktur och arealintensiv exploatering. Ensidig
branschstruktur. Dominansen hos ett enskilt företag. Sårbarhet.
• Policyfrågor och instrument för trubbiga för att göra någon väsentlig
skillnad.

Den negativa spiralen. Påstående eller verklighet?

ASPEKTER AV TEORI
• Myten om det urbana
– Om staden, agglomerationerna och
innovationerna

DET URBANA
• De urbana miljöerna bidrar inte mest till den ekonomiska
tillväxten.
• Alla urbana miljöer ökar inte sin befolkning.
• Alla urbana miljöer förändras inte positivt i tillväxt.
• Analytiskt helt avgörande att vi dekonstruerar det urbana.
• Jag har inte sett någon ställa frågan om vad det är i staden
som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling.

MÄTMETODER OCH MÄTNING
•

Är det sätt vi mäter perifera, landsbygdens fenomen, strukturer och processer
tillfredsställande?

•
•
•

Mäts det?
Vad mäts och vad representerar det?
Hur mäts det? Sammansättningen av komplexa indikatorer för komparativa
ändamål. Hur meningsfulla och tillförlitliga är de.
Hur presenteras det?

•
•

Det unika projektet, fenomenet och relationen mellan enkla och komplexa
orsakssammanhang.

PERIFERINS
ALTERNATIVBILDER
• Den nödvändiga produktionen, komplementariteten och beroendet
av periferin.
• Basal ekonomi: kostnadsprofiler, produktivitetseffekter och
resursvärdering. Bilden är så mycket mer komplex.
• Nya näringar.
• Omdefiniering och breddning av innovationsbegreppet leder till
fundamentalt alternativa resultat.
• Omdefiniering av entreprenörskapsbegreppet som vidgar
omfattningen till alla former av kreativa - dynamiska processer.

PERIFERINS
ALTERNATIVBILDER
• Katedraler i öknen
• Humlor som inte borde kunna flyga
• Investeringskapital, humankapital och
socialt kapital
• Bosättningsmönster, livskvalitet och
ekonomisk rationalitet.
• Multiemployment och arbetsmarknad.
• Fokusering på det lokala och platsen
• Avstånd och tillgänglighet.
• Miljöfrågor och framtidens bioekonomi

