Landet lär #57 Vad lockar en landsbygdsforskare?
Då det faktiskt är dags att släppa in våra föreläsare. Jag säger välkommentill
Thomas Norrby, Patrik Cras och Ulrika Åkerlund.
Det här har vi er, välkomna!
Thomas och Patrik kommer båda två från SLU jobbar med
landsbygdsutveckling. Patrik du är forskare och biträdandestudierektor och
Thomas är samverkansansvarigför området landsbygdsutveckling. Ulrika Du
finns på Karlstadsuniversitet där du är universitetslektor. Ordet ska berätta lite
om din forskning här. Om en stund också då som ni är redo så tycker jag att ni
kör igång.
Ja tack ska du ha Sara. Kul att få vara med här och få prata om det här
uppdraget. Vi har det här uppdraget som vi har fått handlar om att försöka
samordna och göra att göraforskningen om landsbygd, både regional forskning
och landsbygd och numera synligt tillgänglig. Men också att vi får dem och
samspela bättre. Samverkan mellan regional forskning och landstings forskning
och uppdraget. Fick vi egentligen?
Det började egentligen i den här parlamentariska danska kommittén som
var16/17 nånstans där vi hade där. Den frågan kom upp om att det är ganska
spretigt och det är svårt. Om man uppdraget blev det lite svårt att få ingångar.
Därför skrevs det in där i bland. Ett av förslagen som var ett av de otaliga 73
förslagen och sedan så kom det med i proppen 28 så att det hölls den 2019 så
fick vi en första, ett första inspel om att vi skulle få ett sånt här uppdrag och
det känns otroligt roligt. Vi har viljan och då vi redan vet börjar man agera och
då gäller det att hitta olika sätt att bli synliga och då inte bara oss att ha
semester, utan det är ju forskningen och alla är i högsätet.
Och att få dem att samspela är väl det vi har jobbat med ganska mycket.
Men jag tänkte inte säga mer än så. Det är bakgrunden och lämna över till
Patrick som är vår vår koordinator kring det här uppdraget. Vad tycker?
Som jag tror det med oss. Ja, tack Thomas.
Ja, ett spännande uppdrag. Jag har äran att jobba med tillsammans med
Thomas och några till på Estelle och massaandra idéer om landslags forskning i
stort. Jag tänkte jag introducera i Sverige nu

och vad menar vi då? Jag har fått uppdraget att ta hans forskning om
landsbygden inom landsbygdsutveckling av landsbygd och regional utveckling.
Vi inleder detta med att göra en typ av kartläggning över det här
forskningsfältet och här på Österlen där jag jobbar där är ju
landsbygdsutveckling ett forsknings, undervisnings ämne. Men det enda
lärosätet i Sverige som har det så det finns inte en chans att göra det så. Men i
Sverige finns det en mängd klassisk forskning ändå och den sker inom
allehanda discipliner.
Vi har försökt kartlägga det här och genom Walls metoder att skicka till alla vi
hittar som jobbar med forskning och sedan skickar vidare. Och den bild vi får
av fältet då är att det finns många forskare som sysslar med forskning utan att
ha olika discipliner inom ekonomi och sten. Ganska många inom
socialekonomisk geografi som är så nere i bild finns det många, men sedan är
det spritt inom allehanda discipliner. De här frågorna dyker upp. Skulle visa en
bild på vilka frågor som engagerar forskarna kring landsbygdsfrågor och
regionala utvecklingsfrågor så blir det en väldigt plottrig bild. Det är väldigt
brett.
Men en annan ingång till att hitta den här forskningen är att titta på. Vilka
finansierar forskningen? Och då vi frågat forskarna själva var finansieringen
kommer ifrån. Och då ser vi att formas. Forskningsrådet formas i den stora
svenska staten. Fördela ut pengar till forskning, framför allt via forskningsråd
och några förstås. Längst ner på listan som är Mistra och det är också
forskningsråd. Men framför allt formas så det kommer kontakter. En går att
hittaforskning. Men det är också väldigt viktigt med tanke på vilka som sitter
här i rummet. I dag tänker jag att mycket av forskning finansierasav nationella
myndigheter och kommuner, regioner som ett projekt eller som
forskningsfinansiärer i utlysningen av forskningsmedel.
Så ni är också viktiga ingångar till att det blir av? Lars.
Så det vi har utlovat är seminariet Eliteformeln, humanitärt forskningen och
lite vad som är aktuellt inom lastbil forskningen. Och så förstås är det ganska
svår fråga att svara på ett visst seminarium, men det kommer från några
exempel. Forskning publiceras i vetenskapliga tidskrifter och lyssnarman på
Vetenskapsradion så brukarman höra att nu har den nya medicinska delen. Vi
kommer det väl till last eller naturvetenskapliga
för de flesta som forskarna har valt att publicera i sina egna discipliner. De
finns där, men det finns en sammanhållen tidskrift eller några stycken med. Ett

exempel är Jörn och det ska man söka sig för att hittalandsbygd, forsknings,
diskussioner sammanhållet tvärsöver discipliner. Och tittarman vad som sägs
förra året, 2001,kört om Sverige så finns det en hel del exempel. Här är ett
urval. Det är en artikel om hur de lokala förutsättningarna påverkar
nyetablering av företag. Var intressant för några av er.
Det finns artiklar om samhällsplanering, planering, landsbygd och kontext. Det
finns artiklar om pojkar och flickor i landslagssammanhang. Det är en bredd av
diskussioner. Men man kan också se att även forskningen reagerar på
samhällets trender.
Fast den är väldigt långsam. Det kommer ett steg efter forskningen ganska
långsamt. Men ett sådant tema som man kan få syn på här är att frågor om
migration flyktinginvandring harvarit ett tema som det kommer flera artiklar
om under förra året på olika artiklar. Det är ändå än en gång ett tips. Detta
lands forskning gör en annan ingång som är att titta på var finansiärerna och
formas har vi öppna upplysningar kring en bredd av frågor de finansierar. Men
förra året gjorde de också större riktade utrustning kring landsbygdsfrågor i
större forskningsprojekt. Och det är ett 10 tal projekt som har fått finansiering
som går att läsa om på hemsidan. Till de som har fått pengar. Här är några
exempel. Det handlar om äldre på landsbygden. Det handlar om lokalisering av
service.
Det handlar om distansarbete och förutsättningarna för chans efter pandemi
och utflyttning till landsbygden, för att jobba i matproduktion eller starta
upplokalt. Och frågan om migration kommer tillbaka. Men vi har försökt att ur
ett Miljöpartiets perspektiv migrations. Och.
Ta sig framåt. Många spelare som inte kan säga någonting om ett av men som
får chansen som man kan följa under de närmaste åren. Vad gör då
landsbygden i det här sammanhanget? Jo, vi är ju en liten komplementär
kommun, säger Tomas.
Vi gör en hel del saker själva. Organiserar konferenser har vi gjort under
föregående år för väldigt stort. Men vi visar också medel till forskare att jobba
med olika sätt och vi försöker skapa möjligheter att skapa nätverk kring olika
teman så att det finns grupper som under året kommer att jobba med att
nätverket kring ungdomsforskning i landsbygd, perspektiv, nätverk, utbildning,
forskning, klassperspektiv och så vidare som ni ser på den här listan. Ett sätt
att stötta forskning.

Och vi ger inte pengar till projekt när vi söker finansiera uppstarten.
Idéutveckling som kan bli forskningsprojekt och forskningsprojekt och som
gett unga forskare eller forskare som är tidigt i sin karriär och har ett antal
spännande projekt på gång som också speglar bredden i forskningen.
Ungas återkommande tema. Rådgivnings, roll, energiomställning. Samisk
identitet på nätet. Och så har vi ett projekt att. Och det kommer till exempel
alldeles strax. Men hur rika får ordet att ge ett exempel på hur man går från en
idé till till ett forskningsprojekt som handlar om personlig assistans och arbete.
Och? Vill ni veta mer?
Vår hemsida upptar landsbygden en gång. Där, under namnet Kunskap för
landsbygden har vi två sätt att kommunicera utforskning. Dels har vi en första
blogg där vi ber forskare att skriva blogginlägg om sin forskning, ett enkelt sätt
att få tadel av forskning. Vi har också en 15 årig serie som går kunskapskälla,
en egen. Det här är väl bra, men som komplement har vi också efterfrågat
drivet. Vi ber om förslag på från praktiker som vill ha en forskare, någonting
som vi har tagit in och lyfter fram forskningen. Det är några exempel på vad
som är på gång i Las Vegas forskningen. Hur man kan hitta LAS forskningen
och ni frågar mig än mer om det här. Det är också tänkt att vi kunde presentera
möjligheten till samverkanmed akademin. Det är något som många forskare
sysslar med och många akademiska utbildningar sysslar med.
Och vad tycker forskningen? Så sker mycket av forskningen som sker i någon
typ av dialog med de som jobbarmed fallet. Forskarna forskar om män som i
ren forsknings drivet. Det finns mer saker i gränslandet där sätt att engagera
forskare än att forska om egna pengar.
Forskare jobbar med utredningsuppdrag och följde i Forsknings uppdrag olika
projekt med att lyfta in forskare närmare det man gör, som också ger kunskap
till forskare att utveckla nya projekt. Men att bara forskarenskunskap är det du
vill göra i olika typer av projekt samarbeten.
Listan på skärmen här i presentationen är exempel på ni har gjort en sökning
på studenter arbeten i landstinget anknytning så dyker upp otroligt mycket
inom alla discipliner på mitt eget sätt.
Så är det vi gör alltid. Många har försökt, men även på andra lärosäten finns
det en mängd olika sätt att knyta in studenter till studierkring det man är
intresserad av som hjälper studenten. Men också jag tänker tillbaka till
verksamheten.

Och här finns alla möjligheter att fråga oss här idag kring hur det kan se ut.
Men också att närma sig högskolan och starta dialogen. Kan vi ta hjälp av
varandra, drar nytta av varandra med detta? Så tänkte jag lämna upp till vår
hemliga gäst som du inte blir längre, men som inte står med att jag bjudit in
rika att ge ett exempel på hur man går från Samhalls förhandlingsrätt till
forskning.
Tack så mycket intuitionen. Jag tycker att jag tillsammans med min kollega
skrev Det kostade oss har vi precis nu i uppstartsfasen av studien som vi kallar
för pendling, distansarbete och utflyttning efter kom in.19. Om du inte vill att
du ska dra bakgrunden. Tack så mycket.
Bakgrunden till den här studien bygger lite grann på tidigare forskning om
pendling och kontra urbanisering före pandemin. Så vad. Var? Faktum att
ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning regelbundet pendlartill en annan
kommun i sin arbetsvardag.
Det har vi för den del skulle inte vara lång pendling, men när man pendlar över
en kommungräns för att komma till sitt arbete.
En annan sak som vi har sett före pandemin var också att vi haft en lång
period av urbanisering i Sverige. Men man har börjat se en kontra urban
migration ström och här pratade jag då om migration utifrån de
trestorstadsregionerna i landet snarare än en individ. Och den här strömmen,
den är inte jättestor, men den har vuxit under de senaste tre åren, även före
pandemin och under pandemi. Året 2021 så ökade den här kontinentala
migrationsströmmar något också. Tidigare forskning har visat att bland de här
medborgarna utflyttade sådana som flyttar ut från storstäderna så hade en
överrepresentation bland högutbildade inom offentlig sektor. Och då är det till
exempel Med de som jobbar inom vården, som lärare inom vårdsektorn och
inom tjänster mellan sektor och kommuner och regioner.
Medans det finns under representation och bland högutbildade inom privat
sektor och sådana som sysslar med lokala, kreativa och kunskaps yrken.
M Här ska inte stanna så jättelänge med det. Men men, man kan tänka sig att
det har med arbetsmarknadsregion och mycket att göra, att man man. Har
lättare att hitta den här typen av arbete inom samtliga sektorer i hela landet.
Medans arbetsmarknads regionen för privat sektor ofta är ganska en plats
bunden egentligen till marknaderna som finns i storstäderna. Men när du
kommit med kampanjen så innebär då det en förändrad arbetsmobilitet, men
ibland tvinga det mer eller mindre till att arbeta hemma eller åtminstone hybrid

arbeta. Att man bara kommer intill kontoret vissa dagar i veckan och jobbar
stora delar av tiden hemma.
Och det här är något vi påtvingade erfarenhet under de senaste åren. Men vi
funderar på. Vi har fått bra effekterför både arbetsgivare och arbetstagare.
Vad är nästa bild? Vi fokuserar på arbetstagarnas, de anställda och deras
förändrade arbetsliv och det har vi sett. Mycket forskning har visat senaste året
att det har förändrat vardagslivet för väldigt många. Både den dagliga
mobiliteten när man inte sitter och pendlar så mycket längre utan att man
stannar hemma och bara kryper upp. Pengarna går och jobbar. Det förändrar
rutiner för vardagssysslor som när på dygnet. Man gör vardagliga saker i
hemmet, tvättar och tar diskmaskinen och så vidare. Det förändrar hur vi är,
vad vi har för hälsa och rutiner när de får en frisk 80 timmartill exempel. Och
så vidare. När träffar vi människor ute på promenader och så vidare förändrar
det. Sociala rutiner ska förstås lägga till där den mysiga jag sätter upp som en
kontrast mellan superviktig.
Det förändrar också behovet av plats. Kanske när man är två som jobbar
hemma, men kanske också hemmavarande barn som studerar hemifrån och så
vidare. Så både platsen i hemmet men också för andras behov av bostadsorten.
När fritiden och arbetet flyter ihop så blir det också viktigt vad som
finnsutanför ditt eget boende. Och vi har noterat reflekterar val och
bostadsort. Men som tidigare så har en ökad utflyttning från staden skett under
pandemin och det finns också många som har bosatt sig. Har tagit chansen att
arbeta fram till exempel sitt fritidshusunder pandemin också än så. Så det vi
frågar oss här är hur? Hur och har det skett en omvärdering av hur man vill bo
och hur man vill arbeta? Nu när den härgränsen mellan arbete och fritid suddas
ut gör en en sistasida. Det var en projektplan, den som vi precis sätter igång.
Men då ska vi göra en intern historia i Värmland. Värmland är i dag ett av de
ganska få län i Jämtland som under hela 2000 talet haft en negativ utflyttnings
trend. Men 2020 så vänder det härtill en positiv inflyttning. Strand under
pandemi året då? Vi vill göra intervjuer med personer som antingen innan
pandemin hade en betydande pendling på minst en timme järnväg och en
kommungräns eller personer som har flyttat in till Värmland under pandemin
men stannat i en annan arbetsmarknadsregion som då alltså borde ha börjat
pendla i och med den här flytten. Men med Hammarby så har man inte uttalat.
Och vi funderar över vad de här förändringarna har inneburit i vardagen för de
här personerna. Hur har livspusslet med arbete och mobilitet och
vardagssysslor och fritidsintressen och så vidare förändrats? Hur har man

upplevt de här förändringarna? Har det varit övervägande positivt negativt?
Vilka typer av positiva negativa känslor har man kring det här också? De tankar
om framtiden? Så var varden optimala arbetssituationen?
Vill jag finnas på jobbet och på kontoret? Vill jag finnas eller? På en arbetsplats
vill jag gå tillbaka till det, till att behandla mina händer och arbete. Man vill ha
mer flexibilitet.
Men vad betyder det för min möjlighet att genomföra mitt yrke om jag är
hemma eller på arbetet? Och hur ser min optimala boendesituation ut? Om det
är så att det blir mer okej att arbeta hemifrån betyder det att en barriär har
försvunnit för mig som gör det möjligt för mig att kanske flytta ut till
landsbygden ifall den senaste versionen jag har haft med mig. Man har inte
kunnat förverkliga dem med tanke på min arbetsplats där jag förväntas finnas
på plats. Så jag slutar här så kan vi kanske utvecklas vidare. Frågor som bara är
ack. Så mycket för dig. Ulrika och Tomas och Patrik också. Ska vi se till att få
upp er i bild allihopa igen? Där har vi sådär. Stort tack allihopa. Jättespännande
och jag ser att det har kommit in lite frågor i chatten så vi kör väl igång med
dem direkt.
Zandra skriver Skiljer mellan landsbygd och glesbygd. Huvudstad i innefattar
båda. Och så Camillamed en följdfråga där också. Och stort stadsnära
glesbygd, till exempel Stockholms skärgård. Man tar den frågan. Är det Patrik
kanske?
Jag kan köra där. Jag tror. Att.
Vi täcker in allt det där. Jag har diskussioner med Tillväxtverket och de vill att
vi talar om vilken definition vi använder av landsbygd. Och forskarna är väldigt
mot det därför att det beror helt på vilken fråga man ska få utforska, vad som
är relevant och är intressant så är det som patient, landsbygd, glesbygd.
Relevant fråga eller så är att klassificera pendling. Kommunals
tätortsnäralandsbygd så att det inom fältet exempel forskarna rör sig inom en
mängd områden. Men ska man förstå vad forskarna diskuterar så måste man
kolla vad, vilken landsbygd, destination eller vilken det är just som man
använder rika väl kompenseras.
Ja, precis bara hur vi tänker i våra projekt. Det här blir en väldigt viktig fråga
faktiskt i det här projektet, för det är en av de sakerna som vi skulle faktiskt
vilja få reda på om det skiljer sig i olika typer av regioner, nämligen kommuner
och olika definitioner på landsbygd och glesbygd,

storstads näring och så vidare. Och i bakgrunden. När jag pratar om en utflykt
från storstaden så har vi. Där har vi tagit SCBs definition på storstadsregion,
vilket. Då skulle de skulle, till exempel Stockholms skärgård nog innefattas i
storstadsregionen. Men det som polisen säger så handlar det om kontext hela
tiden. Tomas spelar. Du kompletterar något jag. Tycker är kul det här. Det här
var den fråga som jag för första gången körde en kurs i lantbruket 1990 i
demens där det var att fråga mig hur och hur det fungerar på landsbygden. Det
har vi följt med sen dess. Men jag tycker att vi kommer att börja komma in i en
ny värld nu då vi måste tänka i nya banor om vad vi och vi kan, hur vi
kategoriserar de här. Likadant är det som man har gjort som finns. Säkert är
spännande på dem med kategorisering. Men jag tycker mig se att vi behöver.
Förstå en relationskarta med en av stans karta. Vi behöver tänka mera go
lokalt. En är liksom närhet till stad, för det är inte så intressant om du jobbar
med med medmänniskor i Singapore eller du jobbar med människor i Kanada..
Så jag tror vi måste tänka om där. Det finns en utmaning för oss som
naturligtvis i forskningen och också i landsbygd, arbetet att att lyfta in den.
Fråga bara som en tankegång. Eller? Bra bra början på. På frågan har vi lagt
ribban?
Vi fortsätter med en fråga från Urban. Det finns exempel på bygder som har
en långsiktig positiv utveckling, liksom exempel på det motsatta. Hur ser
forskning om vilka faktorer som mest bidrar till en positiv utveckling ut?
Personen i fråga är. Ja, den nu en tiotusenkronorsfrågan. Jag kan nog inte
veta om jag har ett svar på det, utan jag tror att det är viktigt att reda ut
kontext. Beroendet är väldigt, väldigt viktigt att man vet vilken typ av
landsbygd man pratar om, vad som kommer att kunna vara framgångsrikför en
specifik landsbygd, inte minst en sådan i stan
lokal. Man tänker sig bara till exempel. Då vill man ju beroendet ser ut med
den närliggande staden och pendlingen vidare. Så det är en jättesvår fråga att
svara på. Jag har inget generellt, svarar Nina som också innebär.
Det är väl den frågan vi alla försöker spara på att göra lite grann och det finns
olika svar också tror jag, beroende på vem man ställer frågan till. Vilket fokus?
Vilka glasögon har jag på mig just nu?
Här handlar det om om ekonomiska system eller sociala system eller om
produktionssystem.
Sanningen kanske ligger någonstans i mitten av allt det där är

det många faktorer som som avgör framgång och inte framgång. Jag har inte
heller något svar eftersom är olika discipliner. Titta på nationalekonomin så
kan man få vissa svar på övergripande strukturer och så tittar man ner på en
annan typ av statsvetenskap. Forskare som inte förstår hur man ska tillämpa
detta poängterar man starkt. Man ska inte.
De lokala förutsättningarna är avgörande för att ta lärdom av, exempelvis att
man måste ha en bred palett av forskning.
Jag tror egentligen, som man skulle kunna säga att som jag har haft, som jag
tyckerär ett problem och det är ju projektering och vi gör.I de här
sammanhangen är projekt och därviljan saknar att ägaren, det vill
sägafinansiären, tar ett ansvar för att det också blir möjligt att gåvidare från
projektet till linjen därman kommer in i ett sammanhang. Det är väldigt lätt att
vi har projekt
som jag inte har en affärsplan för ett par år mer än vad de har finansiering
för.Och det är väl beror på hur vi vill bygga projekten. Att vi inte får lov att
tanågra intäkter under perioden innebär ju att när vi öppnar projekt. Medierna
slutersig också med att det är så det är. Hur vi riggarprojekt i en jätteviktig
berör det här för huruvida projekten ledertill utvecklingen i. Alltså. Lägg till
attjag med mina geograf glasögon på migden där mantrat som hela tiden
rullarrunt hos geografer där det är frågan varför härjust nu. Och det så vill man
att det hela tiden ärett beroende på vilken plats är det man vill utveckla?
Vad har den platsen för specifika förutsättningar?
Hur kan vi bäst optimera just de förutsättningarna? Det kanske inte gäller
någon annanstans och ska man vända sig mot forskning så kanske att
forskning som ägnar sig åt såna här best practice studier skulle kunna vara att
inhämta inspiration från. Men att ta det då tillsammans med självreflektion
också. Hur funkar det här för just våra förutsättningar och de mål som vi vill
uppnå med våran utveckling? Har jättebra inspel allihopa och jag ser att det
rasslar in frågor så vi hoppar vidare.
Lisa undrar Finns statistik som visardemografisk utveckling utveckling på
landsbygden? Mer specifikt intresserad av om sammansättningen förändras
avseendesocial ekonomi, utbildnings och inkomstnivå.
Men tar den bollen? Jag vet inte personligen, kanske just mittfält, men det finns
ju. Dels så har ju SCB ganska mycket bra statistik egentligen att tadel av. De
har inom vissa områden och vissa frågeställningar så finns det färdiga analyser
som man bara laddar ner från hemsidan. I övrigt så.

Kan man nu är lite osäker på vem som kan beställa. Det beror på hur mycket
man betalar, men man kan också förstås beställa hemskräddarsydd statistik om
man vill göra egna analyser.
Annars då också? För att få svar på den frågan så finns ju en hel del forskning
på det också. Men till exempel om man vänder sig till den man som Patrick
visade tidigare.
Är några några av. Men är inte det lika bra att hålla på med den här
forskningen ganska länge? Hur förändras landsbygdens sammansättning när vi
får denna utflyttning eller finns även globalt slut på? Fick en akademiskkarriär
som kommer i dag och vad var? Hur förändras då samspelet där ute? Det är en
jättebra fråga och det är väldigt viktigt att hålla ordning på. Den skullesäkert
kunna studeras för många på bredden och längden och tvären på olika sätt
faktiskt. Nämner också att Stockholmsbörsen kunde Forsberg. Även när jag
haft forskning på det här. Och menar att det också är intresserade av
landsbygdsparti och de har också en bra databas som de jobbar väldigt mycket
med som innehåller både geografiska och socioekonomiska.
Ingela nämnde ju också Linköpings universitet och deras kommuns strategiska
styrgrupp och har det gått mycket bra också. Och av Ingela, du behöver ett
fordon i vinter med mig och det är också jättebra. Jag såg Håkan hade kommit
med en fråga här. Har det blivit fler akademiker i byar? Vi var inne lite på det.
Är Tomas där? Ja, jag vet. Det är ju någonting man kan säga. Men jag tror att vi
ser ju en sådan. Minsta utflyttning sitter för de de som har distans
arbetsmöjligheter har ofta akademisk utbildning. Det är ju inte så att service
jobbar och kräver närvaro utan vi kan jobba på distans. Och det är klart att det
är väl så att man kan bli olika, men jag inbillar mig att det ser ut så. Jättebra kan
jag säga om etnografisk forskning och människor pratar om sitt liv och där så
är det många som också reagerar på att det som en upptäckt av att de också
finns på landsbygden, akademikerna och eller hävdar att de ofta har funnits
länge i samhället.
Men jag är inte statistiken som kan tala om om det är sant. Men det
perspektivet att ha med sig också hade ett möte i morse. Det var någon
akademiker som klätt ut som blivit så fascinerad över att kunskaper som
människor på landsbygden har kan
vara mångsysslare och hur de kan det. Jätteintressant utifrån det här stad eller
urbana perspektivet på landsbygden. Man kommer ut uppifrån och det här är
ju duktiga människor.

Det hon såg och tar med är jättebra. Vi skrev vi hastar vidare med frågan
Magnusson där jag harvarit med och byggt fibernät på landsbygd en timme
från Göteborg. Hur mycket forskning finns och eventuella trender i världen av
fiber på landsbygden för inflyttning eller bromsat utflyttning?
Magnus inflyttad akademiker och projekt startade han också. Vem tar den
bollen? Jag jobbade med den frågan för några år sedan. Inte just nu. Brödernas
politik gör det svårt att hitta just den typen av etablerad forskning. Jag har sett
flera forskningsprojekt, ansökningar som är på gång kring temat. Jag har inte
sett så jättemycket i Sverige publicerad forskning om det än så länge. Jag kan
inte ha skrivit om det just nu, men jag tror att vi inom snar framtid kommer att
få se fler sådana exempel på den typen av forskning. Det som vi såg då var att
övergången från adsl till bredband i landsbygd gav inte så stor effekt då det var
för litet skifte för att och skulle göra samma studie. Nu är vi alla med och
konkurrerarom bredband. Så
jag tänker att en av de saker jag har aldrig pratat om förut med hur projekt
iscensätts är projektet med bredband i Sverige. Vi hade en indikator. Det skulle
svara på hur många nya företag i det här spelet som hade kommit in, men man.
Men projektet handlade bara om fiber och inte om hur fiber skulle användas,
dvs. Hade man parallellt satt in mest resurser från till exempel socialfonden
kring kompetensutveckling kringföretagens användande av digitalisering? Då
hade det varit ett helt annat läge än när man nu gjorde det bara med
infrastrukturen.
Så vi måste jobba klokare.Ett bra inspel där vi ska se. Vi har fått en fråga som
jag inte ser namnet på en långboll, så håll i er här. I ljuset av olika kontur banat.
Konturerna. Kontra urbana trender och pandemin poppar olika typer av
samverkansprojekt fram för att möta efterfrågan av ett boende, livsstil eller
livsstil på landsbygden, till exempelförmedling av ödehus, glesa och perifera
landsbygden med en negativ befolkningsutveckling. Vad finns det för
erfarenhet inom landsbygd när det gäller dessa typer av projekt?
Refererar till den konferensen. Även det kanske du själv varmed på där som
var Göteborg. Mer om socialt byggande och boende. Det är en jättespännande
plattform, bland annat kring just detta då många forskare med där som
pratarom olika typer av initiativ som tas upp av Sverige kring det här är så. Det
pågår jättemycket kring detta, både huvudet och vad som händer där.
Senaste exemplet var väl Det ligger nära dig, men på Öland där man etablerar
ett nytt natur arv, gemenskap boende där man också blandar äldre och yngre

och så. Det är jättespännande, pågår ju globalt och här även i större städer där
man försöker hitta nya former
för boende där där där man bygger samhälle och inte bara hus. En jättetalang.
Jag tycker det är ett intressant möte om att det måste ställas forskning som är
ett tema som man kan lära mycket om man ser tvärs över bredband,
bostadsbyggande, landsbygd till exempel. Vad kan man lära av den process
som vi har haft där man organiserar saker till den som flyttar in eller tas upp i
socialt byggande rörelsen. Man kan hitta paralleller kring
forskning om organisering på landsbygden som som inte har något annat, men
som gör att man ser mer än de glasögonen. Kan man förstå vad som händer,
till exempel det socialt kan det.
Bli mycket spännande som händer. Vi går vidare med en fråga från turister.
Patrik menar att forskningen ligger efter, men för mig som jobbar med
lantbruket så ska man ha världen som ny tjänsteleverantör till det offentliga.
Skulle vi behöva en forskning som blickar framåt och förutsätter och hjälper
frågan framåt
eller? Eller måste vi gå före? Men är det Patrik den frågan? Ja, allt land
eller forskning generellt. Den typ av forskning jag sysslar med är ju ganska
långsam. Att vi lägger på en fråga som forskaren kommer startar man ganska
sent på bollen, men man gör inte det. Det finns ju också framtidsinriktad
forskning som
talar om så borde vi göra en framtidsbild. Vi har ju
en studie fram till stor del. Erik Westholm, som är vårt bästa med
framtidsforskning, har ett helt annat perspektiv på att ligga i andra änden. Och
inom klimat miljöforskning är det många sådana starka namn inom
forskningen som ligger framför saker saker. Nej, det är inte så. Det finns
forskning som ligger i framkant och tycker också det är forskningens roll att
göra det. Men vi är inte så bra på att svara upp på en dagsaktuell fråga precis
nu. Vi behöver tid att reda ut hur det ligger till, men där får man ta på.
Mig att jag kan hålla på med ett exempel. Det är klart att det är lätt inom
akademin att man sitter i sin bubbla och tänker de här långa tankarna och inte
inte går ut så mycket i verkligheten. För den är lite svår rubbad när det är så
snabba förändringar. Men ett exempel att man kan ge några kollegor till mig

som precis har avslutat ett projekt om en plats baserade digitala upplevelser
utan lön som digitaliseringen inom turistnäringen och besöksnäringen.
Där och det här var snack som baserad forskning kan man väl kalla den där.
Man samverkade väldigt tätt redan i utformningen av projektet med aktörer
även ute i regionen och syftade lika mycket åt att ta fram nya forskningsrön
som. Syftar man också till att skapainnovation under projektets gång så handlar
det mycket om workshops tillsammans med aktörer för att hitta både
frågeställningar att ta tag i, men också lösningar och att nätverk och samverkan
sitter i den typen av forskning. Det här är jättespännande. Det är tyvärr inte
den som de här stora forsknings finansiärerna främst efterfrågar, men andra, de
finns ju absolut också. Jättespännande att höra er resonera kring det här. Tiden
börjar rinna ut, men jag tror att vi hinner med en sista fråga här från Urban.
Under de senaste decennierna har genomförts mängder med projekt. På
landsbygden finns det forskning om vilka typer av projekt som leder till
positiva och långsiktigaeffekter? Men ta den bollen.
Vilket jag tycker är jättebra fråga. Jag har tänkt länge och sagt att någon borde
sättas på alla de projekt som är ute ur deras kort och titta på vad man samlat så.
Jag har inte sett någon som har gjort svenska texter större perspektiv på alla de
här projekten. Jag skulle vilja se den typen första, men jag har inte sett det. Jag
gjorde en utvärdering av avundsjuka. Vi fick ett uppdrag som 20 20 projekt där
vi skulle försöka titta på europeiska projekt och vad de hade lett till och om
framför allt om de hade lett till affärsutveckling av saker och folk i alla de sju
länder så fanns det inskrivet i deras projekt, ansökan och plan att de skulle
bilda bolag i slutet av projektet. Programledare på vårt bord är vi. Landar Veli
tror jag att vi hittade fem av sju hundra där det faktiskt hade blivit ett bolag där
utvecklingen affärsverksamhet.
Vi är väldigt rädda. Vi är lite grann på hur vi är konstruerade. Det är väldigt
många akademiker som söker projekt och akademiker är ju kanske inte
entreprenörer affärsutvecklare i första hand, så där går det inte hand i hand.
Men kunde man ha en högre ambition när det gäller en är att att man också ska
kunna visa möjligheter till att kunna driva ekonomiskverksamhet på något sätt
efter projekten. Så skulle det vara. Men det är bara vissa typer av bolag som
kan ha det. Jag ser inte att ni som ärforskare. Vi är inte där på heltid.
Ja, en tanke. Mycket. Som jag skrev om forskningen hos min avdelning eller
andra som utbröt landsbygdsprogrammet eller till dessa satsningar. Så sker det
precis efter när programmet är i sin slutfas och då är det svårt att säga
någonting på denna övergripande nivå. Man ser att som finansiärer, frågor och

händer svårt i år så var slutsatsen att det vore intressant i år. Men de orden får
vi ju faktiskt börja runda av. Behöver menar att tiden går snabbt när man har
roligt. Om du som tittare känner att du inte har fått svar på din fråga eller om
du vill ställa in nu så går det såklart bra. Hör av dig till våra föreläsare i
efterhand och deras mailadress kommer upp i bild här alldeles strax.
Ni som deltar i dag kommer också få ett mail med den här presentationen som
visades alldeles nyss här
då. Stort tack till er Thomas, Patrik och Ulrika för att ni kom till landet lär.

