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KK-stiftelsens styrelseordförande i debatt:

Ställ inte storstäder mot övriga landet
I en artikel i DN den 25 juli skriver två företrädare för Stockholms
handelskammare om faran med splittring mellan stad och landsbygd. Denna
splittring kan leda till ökad populism, liknande den som synes skett i USA under
det senaste året. I artikeln föreslås en rad åtgärder som, enligt
artikelförfattarna, skulle kunna minska denna klyfta.
Artikeln kommenterades av Dagens Nyheter på ledarsidan dagen efter. Artikeln tar
upp en fråga som bör tas på allvar. Inte bara den om förstärkning av populistiska
krafter men också, i en bredare bemärkelse, hur vi vill att Sverige ska utvecklas. Ska
denna utveckling enbart ske i storstadsregionerna, och är det verkligen så att den
enbart sker där?
Ledaren i DN med rubriken ”Hela Sverige kan inte leva” tar inte upp frågan om risken
för ökad populism eller polarisering mellan stad och land utan fokuserar på hur
landsbygden kan dra nytta av den ökande urbaniseringen, och att denna inte kan
eller bör motverkas. Storstadsföretagen kan utgöra draglok, varpå även boende på
landsbygden kan bli vinnare. ”Det finns inget egenvärde i att vända
urbaniseringstrenden och på politisk väg försöka få fler att bosätta sig på
landsbygden”.
Det är svårt att föra debatten när man talar i termer av storstäder/urbanisering kontra
landsbygd/avbefolkning. Vad menar vi då med landsbygd? Talar vi då också om våra
högskoleorter: t.ex. Halmstad, Skövde, Västerås/Eskilstuna, Kristianstad, Trollhättan,
Jönköping, Karlskrona, Gävle, och Dalarnas högskola, och kanske t.o.m. de orter där
våra nyaste universitet ligger: Växjö, Karlstad, Örebro och Mittuniversitetet i
Östersund och Sundsvall?
I dessa orter och fler därtill, där det ligger högskolor, sker en dynamisk utveckling av
forskning och kompetensutveckling i samverkan med näringslivet, dels det lokala
men också med företag från hela vårt land. Denna samverkan har i flera fall lett till
forskning av mycket hög kvalitet – ibland i världsklass – och har också lett till ökad
produktivitet bland de deltagande företagen, och, inte minst, till en högre
utbildningsnivå bland företagens anställda. De högutbildade i näringslivet uppgår nu
till 23,7 procent i Växjö och 22,4 i Kalmar, klart över riksgenomsnittet, enligt ny
statistik från SCB. För 15 år sedan var andelen 13,6 resp. 13 procent.

Högutbildade har, enligt en nyligen publicerad rapport från Entreprenörskapsforum,
stått för hälften av den ekonomiska tillväxten i Sverige 2001-2010. Resterande tillväxt
kan hänföras till teknisk och ekonomisk utveckling.
Denna utveckling bör vi värna om. Det finns många i vårt land som har svårt att
acceptera att tillväxt av och i storstadsregionerna är den enda vägen att gå. Dessutom
finns många av våra tillverkande företag i orter som ligger utanför storstäderna.
Det finns, enligt min mening, en uppgift för politiken att se till att orter runt om i
landet får goda förutsättningar att göra det som de är bra på. KK-stiftelsen (Stiftelsen
för kunskaps- och kompetensutveckling), som bildades för ca 25 år sedan, har under
dessa år arbetat för att främja kompetensutveckling och profilering av forskningen
vid Sveriges nyare lärosäten, allt i samverkan med näringslivet och i enlighet med de
stadgar som lades fast vid KK-stiftelsens bildande. Detta mandat formulerades under
utbildningsminister Per Unckels tid.
Vi gör ett misstag om vi ställer städer eller storstäder mot övriga landet. Det kan inte
vara fråga om tillväxt i enbart en kategori, utan det är, som det ofta är, en fråga om
både-och i en ömsesidigt förstärkande process.
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