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Vad är landsbygd? – indelning i sex kommuntyper
Storstadskommuner, 26 kommuner
‐ Kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i rurala områden och en med angränsande kommuner 

samlad folkmängd på 
minst 500 000 invånare

Täta blandade kommuner (Täta kommuner nära en större stad), 87 kommuner
‐ Övriga kommuner med mindre än 50 procent av befolkning i rurala områden och minst 50 procent av 

befolkningen med mindre än 45 minuters resväg till en större stad

Glesa blandade kommuner (Täta kommuner avlägset belägna), 29 kn
‐ Övriga kommuner med mindre än 50 procent av befolkning i rurala områden och mindre än 50 procent av 

befolkningen med mindre än 45 minuters resväg till större städer

Tätortsnära landsbygdskommuner (Landsbygdskommuner nära en större stad), 80 kn
‐ Kommuner med minst 50 procent av befolkning i rurala områden och minst 50 procent av befolkningen med 

mindre än 45 minuters resväg till större städer

Glesa landsbygdskommuner (Landsbygdskommuner avlägset belägna), 53 kn
‐ Kommuner med minst 50 procent av befolkning i rurala områden och mindre än 50 procent av befolkningen 

med mindre än 45 minuters resväg till större städer

Mycket glesa landsbygdskommuner (Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna), 
15 kommuner
‐ Kommuner med hela befolkningen i rurala områden och med minst 90minuters genomsnittlig resväg till en 

agglomeration med minst 50 000 invånare



Olika typer av landsbygd…
• Landsbygdsområden med pendlingsavstånd till 

städer av viss storlek. 
• Landsbygdsområden med längre avstånd ifrån 

städer, men med naturgivna attraktionsvärden som 
grund för en stark besöksnäring. 

• Landsbygdsområden med tillgång till naturresurser 
som råvaror och förnyelsebar energi av olika slag. 

• Övriga glesbefolkade och landsbygdsbetonade 
områden.
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Vad är landsbygdspolitik?
• Mycket mer än jordbruk, skogsbruk och fiske
• I praktiken all politik av betydelse för olika typer av 

landsbygder
• Vissa politikområden och frågor är viktigare än andra, 

t ex transportpolitik, bredband, service, 
kompetensförsörjning och grön omställning

• Men också välfärd och kapacitetsfrågor
• Vad skiljer landsbygdspolitik från regional 

utvecklingspolitik?
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Landsbygdspoltiken ska vara:

• Platsbaserad (territoriellt perspektiv)

• Tvärsektoriell (departement och myndigheter)

• Baserad på flernivåstyre (EU, stat, region, 
kommun, lokala aktörer)
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En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder  (Regeringens proposition 2017/18:179) 
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Landsbygdspolitikens tre byggstenar
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Övergripande 
mål samt 

organisering 
och 
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Strukturella 
villkor

Särskilda 
insatser



MÅL

Näringsdepartementet 8

Hållbar tillväxt Attraktiva livsmiljöer i 
Sveriges landsbygder

Cirkulär och biobaserad 
ekonomi och hållbart 
utnyttjande av 
naturresurser

Övergripande mål: En livskraftig landsbygd 
med likvärdiga möjligheter till företagande, 
arbete, boende och välfärd som leder till en 
långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 



Landsbygdspolitiken
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Samhällsplanering
& bostäder

Insatser inom olika områden specifikt för 
Sveriges landsbygder



Strukturella villkor och särskilda satsningar
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Strukturella villkor

Särskilda 
satsningar 

i BP

Etablerade 
program & insatser

T.ex. kostnadsutjämningssystemet

T.ex. Landsbygdsprogrammet och 
regionalfondens program



Tillväxtverket

• stärka genomförandet av landsbygdspolitiken och verka för att de 
landsbygdspolitiska målen nås

• verka för ett samordnat agerande
• utarbeta en metodik för landsbygdsanalyser och 

konsekvensbedömningar 
• utveckla ett system för att följa upp politiken
• genomföra näringslivsinsatser



• Insatser görs inom alla politikens delområden, men i vissa fall 
har omfattningen blivit mindre än den som först aviserades

• Områden med mer begränsade landsbygdspolitiska insatser 
är framför allt inom dimensionerna ”kompetensförsörjning”, 
”samhällsplanering och bostadsbyggande”, och ”statens 
närvaro i landsbygderna”

• Det behövs tydligare styrning, instruktioner och uppdrag till 
myndigheterna för att utveckla verksamheternas territoriella 
perspektiv och uppnå resultat inom de landsbygdspolitiska 
målen
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Tillväxtverkets fördjupade uppföljning



• Bakgrund, vad är landsbygd, urban norm mm
• Aktualitetsprövning av bedömningar och insatser 

i landsbygdspropositionen
• Omvärldshändelser klimat, covid19 mm
• Processer som påverkar, EUs Long term vision 

rural areas, OECD Rural principle, EUs smart 
villages mm

• Strategiskt genomförande av landsbygdspolitiken
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En långsiktig vision för EUs 
landsbygdsområden –

för starkare, sammanlänkade, 
motståndskraftiga och välmående 
landsbygder år 2040
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Länkar 
Mer om EUs landsbygdsvision:
Long Term Rural Vision Portal | The European Network for Rural Development (ENRD) 
(europa.eu)

FaktaPM riskdagen:
FPM_202021__127 (riksdagen.se)

Riksdagens granskning av FaktaPM:
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 
Näringsutskottets Utlåtande 2021/22:NU8 - Riksdagen

Debatt i riksdagen:
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/kommissionens-meddelande-om-en-
langsiktig-vision_H901NU8
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https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_en
https://data.riksdagen.se/fil/C7AEE606-BE1D-43C5-824A-F3BD37F66000
https://data.riksdagen.se/fil/C7AEE606-BE1D-43C5-824A-F3BD37F66000
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/kommissionens-meddelande-om-en-langsiktig-vision_H901NU8
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/kommissionens-meddelande-om-en-langsiktig-vision_H901NU8


Strategisk plan för den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2023-2027
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En jordbrukspolitik för framtiden

Mer miljö & klimat
Större fokus på unga och aktiva 
jordbrukare
Ökad svensk livsmedelsproduktion
Mer nationell landsbygdspolitik
Tydliga förenklingar

Foto: Helena Wahlman/imagebank.sweden.se

Näringsdepartementet 17



Tack för ordet!
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