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Daniel Brandt (f. 1974) är kulturgeograf och verksam 
vid Högskolan Dalarna. Han undervisar i turism och kul-
turgeografi och hans forskning berör statens geografiska 
förändring. 

Avhandlingen handlar om den moderna statens rumsliga 
organisering. Utifrån olika perspektiv och med olika 
metoder analyseras hur statens geografi förändras i ett 
samspel mellan ekonomiska och politiska drivkrafter och 

med hjälp av en snabb teknisk utveckling i form av internet. Statens grundläg-
gande uppgift att organisera en kompromiss mellan olika intressen förändras 
i övergången ifrån ett fordistiskt till ett post-fordistiskt produktionssätt under 
slutet av 1900-talet. I stället för lika levnadsvillkor för hushåll i alla delar av 
landet blir statens uppgift att skapa marknader och främja konkurrenskraften. 
I en detaljerad analys av arbetsmarknadspolitikens och arbetsförmedlingens 
omvandling under ca 30 år visas hur den nya statliga geografin växer fram. 
Idén om en likartad och spridd organisation i hela landet viker för en hård 
rationalisering och en specialisering av funktioner till vissa orter. Internet 
gör det möjligt att erbjuda samhällsservice utan direkt medborgarkontakt 
och minskar behovet av flera geografiskt baserade nivåer i organisationen. 
Den nya tekniken driver i sig själv fram en ökad fokusering på effektivitet 
och likartad tillämpning över hela landet och banar på så vis väg för en ny 
runda av rationalisering.   
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