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En posturban värld? 

• Den ”gamla” landsbygden försvinner 
• Storstadsnära landsbygd integreras med 

storstäderna 
• De perifera landsbygderna blir en fly-in, fly-

out värld  
• Den urgamla motsättningen stad-land tynar 

bort när landsbygden tynar bort – storstaden 
saknar motpol 



En otäck, orimlig framtidsvision? 

• Vi är inte riktigt där än – men på väg? 
• Tendenserna finns där 
• Landsbygdspolitiken kan inte låtsas som att 

ingenting händer! 



Dagens landsbygdspolitik – en 
jordbrukspolitik 

• Bönderna behöver sina ersättningar för att 
klara sig 

• 90% av landsbygdspolitiken går till ca 10% av 
landsbygdsbefolkningen 

• Slutsats: Landsbygdsprogrammet kan inte vara 
medlet för landsbygdsutveckling! 

• Kan regionalpolitiken vara lösningen?  
5 promille av statsbudgeten... 



Exempel på tre områden 

• Politik för landsbygdsutveckling baserad på 
utnyttjande av naturresurser 

• Politik för jobb och nyföretagande i moderna, 
”urbana” näringar på landsbygden 

• Politik för att knyta landsbygden närmare 
storstäderna i den posturbana eran  



Energiomställningen 

”Vindkraft byggs ofta ut i glest befolkade 
områden på landsbygden och kan där vara ett 
betydelsefullt bidrag till den lokala ekonomin. 
Därigenom kan en utbyggnad medverka till nya 
arbetstillfällen och en mera diversifierad 
ekonomi vilket är i linje med regeringens 
inriktning av politiken för utveckling av 
landsbygden.” (Prop. 2005/06:143, s. 13-14) 

 



” Vindbruk öppnar en ny möjlighet för förstärkt 
lokalt entreprenörskap och företagande. Om 
ägandet är förankrat lokalt kan ökade kontakter 
genom projektering, byggande och drift av en 
vindkraftsanläggning leda till andra lokala 
utvecklingsprojekt.” (Prop. 2005/06:143, s. 14) 
 



”En viktig aspekt när det gäller vindbruk är de 
arbetstillfällen det kan tillföra på landsbygden… 
För vindkraftsanläggningar vilkas ekonomiska 
avkastning inte går till den bygd där de är 
uppförda, finns det exempel på avtal mellan 
ägare till vindkraftsanläggningar och lokala 
organisationer… Avtalsformen, som fått 
benämningen bygdepeng, är ett helt frivilligt 
instrument.” 
 



”Möjligheter” och realiteter 

• Några få exempel på kommunalt ägande, resp. 
lokala bolag/kooperativ 

• De stora vindkraftsparkerna saknar i princip 
lokalt ägande 

• Arbetskraften i huvudsak ej från regionen 
• Bygdepengen är frivillig 
• Finns positiva exempel på hur byggarna 

ansträngt sig köpa lokalt 



Man hade kunnat gjort annorlunda 

• Sätta målet att regioner, kommuner och 
företag utvecklade strategier för att utnyttja 
byggrushen och dra nytta av detta stärkta 
entreprenörskap efter byggtiden 

• Lagstifta om viss andel lokalt ägande – 
avkastning stannar i bygden 

• Lagstifta om bygdepeng 
• Istället: Ett praktexempel på  

icke-entreprenöriellt agerande!!! 



Andel företagare (individer 20-64 år som enbart har inkomst av näringsverksamhet) i 
landsbygd och tätorter, 2006. Procent 
 Landsbygd Tätorter 
Totalt 10.2 5.1 
   
   
   
Fördelning   
Jord-, skogsbruk och fiske 29.3 4.2 
Tillverkning 9.7 8.9 
El, gas, vatten 0.2 0.1 
Byggverksamhet 14.8 13.2 
Producenttjänster 17.4 32.0 
Konsumenttjänster 16.4 33.5 
Blandade tjänster 4.7 5.3 
Okänd sektor 7.4 2.9 
 



Andel nyföretagare i landsbygd och tätorter hos individer 20-64 år, 2006. 
 Rural areas Urban areas 
Totalt 1.3 0.8 
   
   
   
Fördelning   
Jord-, skogsbruk och fiske 26.4 3.9 
Tillverkning 8.0 6.6 
El, gas, vatten 0.2 0.1 
Byggverksamhet 13.7 10.7 
Producenttjänster 18.9 36.0 
Konsumenttjänster 18.4 33.5 
Blandade tjänster 4.6 4.9 
Okänd sektor 9.9 4.3 
 



Jobb och nyföretagande i 
expanderande näringar 

• En stor del av landsbygdens nyföretagande 
sker i den tillbakagående primärsektorn 
medan tätorternas nyföretagande äger rum i 
de växande tjänstenäringarna 

• Detta problem borde vara högprioriterat av en 
landsbygdspolitik! 

• Staten kan förlägga myndigheter utanför 
Stockholm (trots fördomarna i huvudstaden)! 



Politik för att knyta landsbygden 
”utanför” närmare storstäderna 

• Perifera landsbygdens enda chans är att knyta 
sig till storstädernas efterfrågan – den 
endogena utvecklingspotentialen är för svag 

• Viss insikt om detta finns. Små, korta projekt – 
men ingen nationell, lärande strategi. 

• Hjulet uppfinns gång på gång – men det 
saknar motor 



Kort sagt: 

• En ny landsbygdspolitik är möjlig! 
• En rad politikområden måste kopplas samman 

i en gemensam strategi (politik) för 
landsbygdsutveckling – på nationell, regional 
och kommunal nivå 

• Fortsätter vi med nuvarande politik vet vi hur 
det går! 
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