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Konferens 
 

 
En ny politik för företagande och utveckling  
på landsbygden 
 
Tid Torsdag 24 oktober, kl. 10.00–16.20 (registrering och kaffe från kl 09.15) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 17 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Ev. avbokning måste göras senast den 18 okt, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader. 
Avgift Ingen avgift 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Konferensen sänds även via länk på www.ksla.se 
 Denna konferens finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens Donation 

 
Saknar Sverige idag en sammanhållen landsbygdspolitik? Det landsbygdsprogram inom vilket 
landsbygdspolitiken officiellt bedrivs är till uppskattningsvis 90 procent ett program för 
ersättningar till jordbruket – och bör så vara för att det svenska jordbruket ska kunna stärka sin 
konkurrenskraft och därmed kunna fortleva. Dessa ersättningar går inte minst till produktion av ett 
antal kollektiva nyttigheter, som i sin tur utgör en viktig grund för annan verksamhet på 
landsbygden. 
 
Lantbrukarna utgör dock numera endast en mycket liten del av landsbygdsbefolkningen. De flesta 
som bor på landsbygden har ”vanliga” jobb eller ”vanliga” företag. Frågan måste därför ställas om 
det idag finns en sammanhållen politik som inriktas på att utveckla nya företag och nya jobb på 
landsbygden utanför jordbruket. 
 
Alla på landsbygden är beroende av att det utvecklas nya företag som kan ge jobb och försäljnings-
marknader. Om den svenska landsbygden i framtiden inte bara ska bestå av några pendlings-
omland till ett fåtal större städer måste det skapas en ny politik för företagande och utveckling av 
landsbygden. Denna konferens syftar både till att peka på behovet av och att försöka bidra till 
skapandet av en sådan ny politik. 
 
Konferensen arrangeras av KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling som ett inslag i firandet av 
akademiens 200-årsjubileum. 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

En ny politik för företagande och utveckling  
på landsbygden 
Torsdag 24 oktober 2013 
Moderator: Olle Markgren, ordförande, Allmänna avdelningen KSLA 
 
09.15 Registrering och kaffe 
10.00 Välkomna 

Olle Markgren, ordförande, Allmänna avdelningen KSLA 
Svante Nilsson, ordförande i KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling 

10.10 Landsbygdens framtid – reflektioner kring trender, möjligheter och osäkerheter 
Erik Westholm, professor, SLU 

10.30 Varför behövs det en politik för landsbygdsutveckling?  
Cecilia Waldenström, universitetslektor, SLU 

10.50 Hur en landsbygdspolitik borde se ut och fungera.  
Hans Westlund, professor, KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping 

11.10 
 

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier.  
Johan Klaesson, docent, Internationella Handelshögskolan i Jönköping  

11.30 Förutsättningar och strategier för Sveriges landsbygder.  
Martin Andersson, professor, Lunds universitet 

12.00 Lunch 
13.00 Det ska vara lustfyllt att vara företagare på landsbygden!  

Ann Klensmeden, gårdsmejerist, Åsbergets Gårdsmejeri 
13.20 Hur kan politiken bidra till ett lustfyllt landsbygdsföretagande? 

Erik Fahlbeck, departementsråd, Näringsdepartementet 
13.40 En bred landsbygdsföretagarorganisations syn på en mer utvecklad 

landsbygdspolitik. 
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF 

14.00 Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! 
Rebecca Källström, vice chefsekonom Företagarna 

14.20 Landsbygden står för 30 % av nyföretagandet. Hur kan det öka? 
Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg, Jordbruksverket 

14.40 Kaffe 
15.00 Smart Specialisering – en möjlighet för landsbygden!  

Lars Lindqvist, entreprenör, bl.a. grundare av Storsjöyran, VD för Alpina VM i Åre 2007 
15.30 Hur utvecklar vi företagandet på landsbygden? 

Paneldiskussion med Martin Andersson, professor Lunds universitet; Harald Svensson, 
chefsekonom Jordbruksverket; Anna-Caren Sätherberg, regionalpolitisk talesman (s); Per 
Åsling, riksdagsledamot (c). 

16.20 Avslutning  
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