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Varför intressant med 
nyföretagande på landsbygden? 

 
•  36% av Sveriges företag finns på landsbygden, Se 

hela landets potential 
 

• Indikator på gott näringslivsklimat 
 

• Samband ohälsa, arbetslöshet, lönesummor och nya 
arbetsställen 
 

• Innovation, utveckling, omställning 
 

• Livskvalitet, förverkliga sin idé 
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Likheter och olikheter 

• Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig 
ibland från stadens  

 
• Det finns trender som är gemensamma för 

landsbygden i Sverige, men även undantag, det finns 
alltså flera landsbygder. 
 

• Storstaden och den glesa landsbygden skiljer ut sig 
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Lägst och högst arbetslöshet 
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Vad skiljer stad från land? 

 
 

– Skillnader som är konstruerade 
   kommunikationer  
   service 
   utbildningsnivåer 
   demografi 
   löner 

 

-Skillnader som är givna 
Gleshet  
 mindre närmarknad 
 mindre arbetskraftsutbud 
Landskapet, 
 naturresurser 
 utrymme 
 

 



Fler företag på landsbygden 
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Högst produktivitet i gles 
landsbygd 
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Andra branscher 

 
• Landsbygdsbranscher 

– Skogsbruk, jordbruk 
– Turism 
– Industri, mineral, stål, papper 
– Energi, el, värme 

 
• Stadsbranscher 

– Finansiell sektor 
– Hälso- och sjukvård 
– Fastighet, uthyrning 
– Handel 

 
 



Utmaningar för nyföretagande på 
landsbygden framåt. 

 

• Befolkningsstruktur 
 

• Att landsbygden inte fungerar 
– Kommunikationer 
– Småföretagande 

 
• Smal arbetsmarknad 
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Befolkning 
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Utmaningar för nyföretagande på 
landsbygden framåt. 

 
• Befolkningsstruktur 

 
• Att landsbygden inte fungerar 

– Kommunikationer 
– Service 
– Socialt 

 
• Smal arbetsmarknad 
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Service och infrastruktur 
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Livsmedelsbutiker över tid 
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Utmaningar för nyföretagande på 
landsbygden framåt. 

 
• Befolkningsstruktur 

 
• Att landsbygden inte fungerar 

– Kommunikationer 
– Småföretagande 
– Socialt 

 
• Smal arbetsmarknad 
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Möjligheter 

Landsbygdssäkring 
Helhet företagarperspektiv 
Jämställdhet 
Kopplingar stad och land, biobaserad ekonomi 
Upplevelser 
Nya finansieringsmöjligheter 
Vad vill politiken med landsbygden? 
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Landsbygdssäkra 
beslut 
 
Att landsbygdssäkra innebär att ta 
hänsyn till landsbygdens särskilda 
förutsättningar. 
 
Landsbygdssäkring kräver kunskap 
om landsbygdens möjligheter och 
utmaningar  
 
 
 
 





Möjligheter 

Landsbygdssäkring 
Helhet företagarperspektiv 
Jämställdhet 
Kopplingar stad och land, biobaserad ekonomi 
Upplevelser 
Nya finansieringsmöjligheter 
Vad vill politiken med landsbygden? 
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Kommunen Länsstyrelsen 
 

Skogsstyrelsen 

Statens veterinärmedicinska anstalt 
Jordbruksverket 

Lantmäteriet 

Naturvårdsverket ALMI 
Energimyndigheten 

Vinnova 
 

Skatteverket 

Livsmedelsverket Försäkringskassan Pensionsmyndigheten 

Skatteverket 

Boverket 

Post och telestyrelsen 

SVA 



Möjligheter 

Landsbygdssäkring 
Helhet företagarperspektiv 
Jämställdhet 
Kopplingar stad och land, biobaserad ekonomi 
Upplevelser 
Nya finansieringsmöjligheter 
Vad vill politiken med landsbygden? 
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Kvinnliga företagare 

• Fler män än kvinnor är företagare 
Landsbygd lägre än riket 

 
• Landsbygdsprogrammet 
16 % av ansökningar till företags- 
stöd söks av kvinnor.  
Kvinnor får oftare avslag 
• företag 
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Möjligheter 

Landsbygdssäkring 
Helhet företagarperspektiv 
Jämställdhet 
Kopplingar stad och land, biobaserad ekonomi 
Upplevelser 
Nya finansieringsmöjligheter 
Vad vill politiken med landsbygden? 
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Möjligheter 

Landsbygdssäkring 
Helhet företagarperspektiv 
Jämställdhet 
Fokusera på kopplingar stad och land, biobaserad ekonomi 
Upplevelser, gröna näringar 
Nya finansieringsmöjligheter 
 
Vad vill politiken med landsbygden? 
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www.jordbruksverket.se/alltomlandet 
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