
En landsbygd
i  framkant?

Landsbygdsutveckling i ett urbaniserat Sverige 





Varför pratar vi idag om landsbygderna som 
platser med fler utmaningar än möjligheter? 



• Från bondesamhälle till tjänstesamhälle

Strukturförändringen…….

2019

1819



1945-1960 
Början på ett modernt Sverige

1960-1970 
Lokaliseringspolitiken och starten för regionalpolitiken

1970-1990
Kriser, välfärd och tillväxt; regionalpolitik blir krispolitik

1990
”Hela landet”; smalnar av och breddar

1998
Integrerad regionalpolitik; samordnad regional näringspolitik

2000 
Decentralisering av utvecklingsansvar; lokala arbetsmarknadsregioner

2012 Attraktionskraft för regional tillväxt
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90-talets Post-industriella landsbygd

Definierad utifrån utbud (landsbygd) och efterfrågan (stad)

70-talets Industrilandsbygd

Definierad utifrån befolkningstäthet

50-talets Jordbrukslandsbygd

Definierad utifrån sysselsättning
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Utveckling = kunskap + verklighetsförankring + nya strategier

You can´t stop 
the waves, but 
you can learn 
how to surf.

- Jon Kabat-Zinn



KUNSKAP



”Städerna genererar de stora 
ekonomiska värdena”





22, servitris, Jönköping

- Nej, jag är personligen 
inte särskilt elberoende 
eftersom jag jobbar och 
bor mitt i stan.



Julen är från landsbygden 



Ramadan är också från landsbygden 



”Allt som är innovativt 
uppstår i städer”



 

 

1. Mullsjö 
2. Habo 
3. Jönköping 
4. Gislaved 
5. Gnosjö 
6. Vaggeryd 
7. Värnamo 
8. Sävsjö 
9. Nässjö 
10. Vetlanda 
11. Eksjö 
12. Aneby 
13. Tranås 
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VERKLIGHETSFÖRANKRING
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Vilken utmaning ska vi fokusera på?



86 %





Det här ordnar sig…..



”Vi har sedan lång tid tillbaka en stark industri här ”

ARGUMENT #1



MÅNGFALD: 
ålder, 
kön, 
utländsk bakgrund

MÅNGFALD:  
utbildning

 

 

 

 



”Allt är lugnt, bara landsbygderna får bredband…”

ARGUMENT # 2



Och det gäller även ”landsbygdens företag”

Närhet har fortfarande betydelse……



TILLGÄNGLIGHET TILL 
KUNSKAPSTJÄNSTER

 

 



”Unga högutbildade är inte viktigare än andra”

ARGUMENT # 3 





”Jaja, men vi har en stark 
inflyttning av pensionärer…….

…….och de är ju så kapitalstarka”

ARGUMENT # 4





Nya strategier…..

Vem flyttar till landsbygderna och varför?



Landsbygd
Hur stor andel 

är det?

1996 12 638 27%

2006
Flytta “hem” 6 158 49%
Landsbygd 1 161 9%
Stadsnära landsbygd 255 2%
Stad 5 064 40%

2011
Flytta “hem” 6 014 48%
Landsbygd 1 286 10%
Stadsnära landsbygd 280 2%
Stad 5 058 40%



Det är alltså mycket större möjlighet att få någon 
att flytta hem än att locka någon utifrån!



INDIVIDUELLA FAKTORER
- kön
- utbildningslängd
- examensår/ålder
- utrikesbakgrund
- familjesituation
- yrke
- pendlingssituation

REGIONALA FAKTORER
- utbildningsnivå på arbetsmarknaden
- genomsnittlig lönenivå
- universitetsstad
- skattenivå
- natur (rekreation, sjöar, närhet till hav)



På individnivå minskar sannolikheten för att 
man skall komma tillbaka om:

- man har en längre utbildning
- om man är singel
- om man har en utrikes bakgrund



Individer som har barn fem år efter examen är 
allra mest troliga att de återvänder hem…

…efter tio år är barneffekten borta!



De flyttar hem trots att landsbygderna inte tycks 
kunna erbjuda en ”perfekt” arbetsmarknad för 
dem 



Om man aldrig flyttar då?



• Stanna är en inkomstförlust
• Om vi räknar med huspriser så är det en ekonomisk vinst 

att stanna i sin landsbygdskommun….
• För lågutbildade….
• ….inte för högutbildade



Varför vill de flytta hem eller kanske 
aldrig flytta därifrån?



Jobb är viktigt för attraktivitet
men arbetsmarknaden 
får mindre betydelse när
vi väger in andra faktorer 





Vilka bär det största ansvaret?

• Näringslivet
• Befolkning
• Lokala politiker och tjänstemän

• Nationella politiker?



@LinaBjerke
www.vertikals.se
lina.bjerke@ju.se

Tack!
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