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Förord  
Förändringarna i de storstadsnära landsbygderna i Stockholm - Mälarregionen ger upphov 
till hot och möjligheter som både den kommunala och regionala planeringen kan behöva 
förhålla sig till. Olika intressenter har skilda förväntningar och önskemål, både när det 
gäller att behålla och utveckla kvaliteter och att hantera påfrestningar och begränsningar. 
Det gäller såväl socialt som ekonomiskt, fysiskt etc.  

Det finns mycken kunskap kring landsbygd i allmänhet, men relativt litet om samspelet 
mellan de storstadsnära landsbygderna och regionens stadsbygder. Kunskapen om de 
storstadsnära landsbygderna som en del av en funktionell Stockholm-Mälarregion behö-
ver därför både öka och nyanseras.  

Regionplane- och trafikkontoret har tillsammans med regionförbunden i Sörmland och 
Uppsala län påbörjat en diskussion om regionala aspekter på den storstadsnära landsbyg-
dens utveckling. En gemensam kunskapsuppbyggnad kan dels understödja en samver-
kansprocess i regionen, dels leda till gemensamma ställningstaganden i nyckelfrågor om 
så är önskvärt.  

Den här förstudien har tagits fram som ett led i denna samverkan. En grupp med repre-
sentanter från Regionplane- och trafikkontoret, Regionförbunden i Sörmland och Uppsala 
samt Länsstyrelsen i Uppsala län har medverkat i arbetet. Projektledare vid RTK har varit 
Katarina Fehler. 

 

Stockholm i juni 2006 

 

 

 

Sven-Inge Nylund 

Regionplanedirektör 
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Sammanfattning 
Den storstadsnära landsbygden genomgår en ständig förändring. Under flera decenniers 
tid har sysselsättningen inom jordbrukssektorn minskat avsevärt i Mälardalen. De senaste 
åren har Stockholms och andra större städers omgivningar upplevt en påtaglig befolk-
ningstillväxt i takt med att regionen vuxit och Mälardalslänen allt mer integrerats i rikt-
ning mot en gemensam funktionell region. Efterfrågan på bostäder på landsbygden har 
ökat och omvandlingstakten av fritidshus till permanentboende i regionen tillhör landets 
högsta.  

Regionens pågående tillväxtprocesser och omställningen till ett allt mer serviceorienterat 
näringsliv skapar en ny typ av efterfrågan på den storstadsnära landsbygden – en efterfrå-
gan som i växande utsträckning präglas av den urbana storstadsbefolkningen. Med denna 
förändring följer både möjligheter och hot kopplade till regionens långsiktiga utveckling, 
vilket placerar den regionala utvecklingsplaneringen inför stora utmaningar.  

Inom samhällsplaneringen har den storstadsnära landsbygden hittills endast i begränsad 
omfattning behandlats som en fråga av regionalt intresse. Samtidigt medför den pågående 
regionförstoringen och reformeringen av EU:s jordbrukspolitik växande krav på ett mer 
samordnat planerings- och strategiarbete över länsgränserna. Landsbygden blir således en 
allt viktigare fråga att förhålla sig till i den regionala planeringen. Därför finns det ett 
behov av ett bättre kunskapsunderlag om den storstadsnära landsbygden. Regionplane- 
och trafikkontoret har tillsammans med regionförbunden i Sörmland och Uppsala län 
påbörjat en diskussion om regionala aspekter på landsbygdens utveckling i Stockholm - 
Mälarregionen. Som ett led i denna har den här förstudien tagits fram med syftet att syn-
liggöra och kartlägga den storstadsnära landsbygdens huvudsakliga intressenter, mot bak-
grund av de funktionella relationerna mellan storstaden och dess omgivande landsbygd. 

Ur ett funktionellt perspektiv har landsbygden ett flertal regionala roller. I de arbetsrelate-
rade flödena av människor mellan land och stad fungerar landsbygden som både bostads- 
och arbetsort. För det regionala näringslivet och utbudet av service är landsbygden i vissa 
fall lokaliseringsort och i andra fall en marknad för städernas producenter av varor och 
tjänster. Delar av landsbygden är viktiga rekreationsområden och utflyktsmål för stadsbe-
folkningen, medan andra områden kan komma att efterfrågas för framtida stadsutbyggnad 
och som plats för lokalisering av den regionala tekniska infrastrukturen. Vidare sker ett 
ständigt utbyte av materiella resurser mellan stad och land, där landsbygden är producent 
av exempelvis vatten och andra råvaror men samtidigt också mottagare av avfall från 
staden. Dessutom bidrar landsbygden till den regionala identiteten och är för många män-
niskor en geografisk nod i nätverk av släkt- och vänskapsrelationer.  

Hur dessa olika funktioner breder ut sig över regionens landsbygd varierar från funktion 
till funktion vilket gör det svårt att tala om en homogen landsbygd. Samtidigt är dessa 
funktioner i många fall också typiska för delar av regionens stadsbygder. Ur ett funktio-
nellt perspektiv är därför den traditionella uppdelningen av stad och land i stora stycken 
överspelad och det kan istället vara mer meningsfullt att tala om olika regiondelar med 
varierande regionala funktioner.  

Det ligger i olika aktörers intressen att främja olika funktioner och därför finns det, bland 
det stora antalet aktörer och intressenter på den storstadsnära landsbygden, såväl gemen-
samma som motstridiga intressen. En aktuell tendens i regionen är exempelvis att lokala 
servicefunktioner utkonkurreras av allt mer storskaliga lösningar på en i växande regional 
marknad. Detta leder till faktiska och potentiella intressekonflikter mellan aktörer som 
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framför allt lever och verkar lokalt i kontrast till dem som agerar mer regionalt. Denna 
typ av intressekonflikt finns mellan såväl boende- som näringslivsintressen. Samtidigt 
finns det gemensamma intressen mellan företagare och boende i en utbyggd infrastruktur 
och en väl fungerande lokal och regional service. Behovet av utbyggd infrastruktur kan å 
andra sidan komma i konflikt med ett intresse av att bevara områden med höga natur-, 
kultur- och rekreationsvärden. Samtidigt är det ofta just dessa värden som gör boende och 
i förlängningen företagande på landsbygden attraktivt. Och samtidigt som många rekrea-
tionsfunktioner kan fungera väl sida vid sida och stärka varandra finns det också potenti-
ella intressekonflikter kring konkreta frågor om markanvändning, till exempel då dessa 
kräver större anläggningar som kan skapa barriäreffekter i landskapet och fungera ute-
stängande för vissa grupper. 

Att hantera och jämka mellan dessa är en stor utmaning för den regionala planeringen. 
Samtidigt är den ömsesidiga förståelsen för varandras intressen en nödvändig utgångs-
punkt för en bra utveckling. Därför finns det i regel en positiv inställning till dialog kring 
intressemotsättningar och gemensamma problem i ett tidigt skede av planeringsprocessen. 
Mot bakgrund av den storstadsnära landsbygdens storregionala karaktär framstår en vida-
reutveckling av de samverkansprocesser som pågår mellan Stockholm och övriga län i 
Mälardalen som helt nödvändig, även om det under överskådlig tid kommer att fortsätta 
att produceras separata programhandlingar för de olika länen.  

Men deltagandet i samverkansprocesser och dialoger har inte bara en geografisk dimen-
sion. Utöver det länsövergripande samarbetet är kanske den största utmaningen att mobi-
lisera ett gemensamt engagemang för den storstadsnära landsbygdens roll i den regionala 
planeringen över sektorsgränserna. Samsynen kring hur en viss fråga ska hanteras i pla-
neringen är inte nödvändigtvis väl förankrad bara för att många aktörer står bakom idén. 
Om dessa aktörer representerar samma eller liknande intressen är det fortfarande upplagt 
för konflikter i ett senare skede. En bred dialog, som tidigt lyfter upp både potentiella 
konflikter och möjligheter till gemensamma lösningar, behöver därför inkludera represen-
tanter för alla intressen i den storstadsnära landsbygden. 

För en sådan dialog att komma till stånd och bli fruktbar kan det regionala perspektivet 
vara en utgångspunkt. Ett gemensamt arbete kring storregionens, det vill säga Stockholm-
Mälarregionens, bästa kan bidra till att rikta fokus mot de sektorsövergripande frågorna 
och på så vis mjuka upp sektorsperspektiven. För att underlätta en storregional dialog och 
process kring den storstadsnära landsbygden finns det skäl att fortsätta den kunskapsupp-
byggnad som påbörjats med denna rapport . 
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Inledning 
Landsbygden genomgår en ständig förändring. Sedan mitten av 1980-talet har sysselsätt-
ningen inom primärnäringarna minskat med 41 procent i Stockholms, Uppsala och Sö-
dermanlands län sammantaget – ett mönster som går igen i hela Sverige1. Under merpar-
ten av 1990-talet har befolkningsutvecklingen i Sverige präglats av såväl urbaniserings-
tendenser som något som skulle kunna liknas vid en ”grön våg”. En konsekvent koncent-
ration till storstadsregionerna har kompletterats av en allmän befolkningstillväxt utanför 
landets tätorter. Sedan slutet av 90-talet har denna trend fortsatt i storstadsregionerna 
utkanter medan övriga landets landsbygdsområden nu övergått i en nedgång (Westlund 
och Pichler 2000, 2005). Hur landsbygden förändras varierar kraftigt beroende på det 
regionala sammanhanget. Närhet till en storstad utgör i det avseendet en mycket speciell 
förutsättning.  

I Mälardalen har befolkningsökningen under senare år varit högst påtaglig i flera kom-
muner utanför Stockholms län. Medan de mest centrala Stockholmskommunerna domine-
rade regionens inrikes inflyttning under andra halvan av 90-talet är det istället kringlig-
gande län och de mer perifera kommunerna i Stockholms län som har haft den största 
inflyttningen inom Sverige under de första fem åren på 2000-talet. Som framgår av figur 
3 och 4 i bilagan har flera kommuner i Sörmland, Västmanland och Uppsala län vänt 
negativa flyttnetton mot positiva kring millennieskiftet, samtidigt som de mest centrala 
delarna av Stockholms län gjort en motsatt vändning. En konsekvens av detta är bland 
annat ett stort permanentningstryck på fritidshusområden. Stockholms, Södermanlands 
och Uppsala län ligger tillsammans med Halland i topp när det gäller permanentning av 
fritidshus i landet (se figur 5 i bilagan). 

Ur ett regionalt perspektiv innebär dessa förändringar dels en inre omstrukturering av den 
rumsliga ordningen och dels en förändring i regionens samlade utbud och efterfrågan. På 
så vis påverkas samtidigt de regionala förutsättningarna i den ekonomiska konkurrensen 
mellan regioner.  

De pågående tillväxtprocesserna i storstadsregionerna och omställningen till ett allt mer 
serviceorienterat näringsliv skapar en ny typ av efterfrågan på den storstadsnära lands-
bygden – en efterfrågan som i växande utsträckning präglas av den urbana storstadsbe-
folkningen. Med denna förändring följer flera möjligheter. Den lokala arbetsmarknaden 
växer genom regionförstoring, regionalt sett nya attraktiva boendemöjligheter uppkom-
mer och efterfrågan på orörd natur och kulturhistoriskt intressanta platser ökar vilket stär-
ker legitimiteten för skyddandet av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Men det finns 
också potentiella hot som måste hanteras. Till dessa hör stadsutglesning (urban sprawl) 
och okänsliga ingrepp i värdefulla miljöer, nedläggning av lokala serviceinstitutioner och 
den potentiella risken att rörligheten på arbetsmarknaden begränsas av långa restider. För 
att främja den regionala utvecklingen bör dessa hot avvärjas och möjligheterna tas tillvara 
– något som placerar den regionala utvecklingsplaneringen inför stora utmaningar. 

 

                                                 
1 I riket är motsvarande nedgång inom primärnäringarna (SNI A-B) 52 procent. Statistik från SCB: Sysselsatt 
dagbefolkning 1985-2003 per näringsgren. Se även figur 9 i bilagan. 
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En regional angelägenhet? 
Det finns flera skäl att lyfta upp den storstadsnära landsbygden på den regionala agendan. 
Ytterst syftar den regionala utvecklingsplaneringen till att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i regionen. Det handlar om att på bästa sätt hantera och tillvarata regionens 
samlade tillgångar. En grundläggande fråga för de regionala planeringsorganen i Mälar-
dalen är därför hur regionen på bästa sätt kan dra nytta av sina städer och landsbygd, och 
hur den relativt omfattande landsbygden bäst gynnar regionens utveckling på lång sikt. 
Detta synsätt ligger väl i linje med ambitionen att vidareutveckla helhetsperspektivet i 
den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län genom att den regionala utveck-
lingsplanen får ställning som både regionplan enligt Plan- och bygglagen och som regi-
onalt utvecklingsprogram (RTK 2006).  

Det förändringstryck som den storstadsnära landsbygden utsätts för är en källa till intres-
sekonflikter. Ju fler funktioner som ska samsas på en och samma yta desto större är risken 
att fler och skilda intressen vill dra utvecklingen åt olika håll. I framtiden kan man dess-
utom förvänta sig nya former för användandet av landsbygden än de vi ser idag om nya 
grupper av människor börjar nyttja den och efterhand som EU:s jordbrukspolitik föränd-
ras. För att säkerställa en god planberedskap är det viktigt att ha kunskap om dessa pro-
cesser samt om de intressen som har inflytande över den storstadsnära landsbygdens regi-
onala roller.  

Samtidigt som den funktionella Stockholmsregionen växer ut över länsgränserna i Mälar-
dalen är idag debatten om landets framtida regionala organisation högst aktuell i ljuset av 
den pågående Ansvarskommitén. En eventuell sammanslagning av flera mälardalslän till 
ett innebär att exempelvis Sörmlands och Uppsala läns agendor också blir Stockholms. 
Sammantaget ställer den funktionella utvecklingen och eventuella framtida administrativa 
förändringar höga krav på samordning av de planerings- och programarbeten som pågår 
parallellt i de berörda länen. Utvecklingen av landsbygden är ett framträdande tema i den 
nyligen antagna regionalt utvecklingsprogram för Uppsala län (Regionförbundet Uppsala 
län 2005) och framöver med största sannolikhet även i motsvarande program för Sörm-
land. Eftersom den regionala utvecklingsplanen för Stockholm ska vara långsiktig finns 
det därför anledning att lyfta upp de storregionala planeringsfrågorna på agendan – även 
om det område som formellt omfattas av planen i dagsläget är begränsat till Stockholms 
län. Det sedan länge pågående planeringsarbetet kring skärgårdsfrågor i Stockholms, 
Uppsala och Södermanlands län och utvecklandet av en delregional utvecklingsplan för 
skärgården (se t.ex. RTK 2005a) är ett exempel på ett mer storregionalt arbetssätt.  

På nationell nivå har gles- och landsbygdspolitiken en längre historia än storstadspoliti-
ken som ännu befinner sig i ett tidigt formuleringsstadium. Ur ett storstadsperspektiv 
finns det anledning att söka bättre synergier och gränssnitt mellan politik för landsbygds-
utveckling och motsvarande för regional utveckling. Inom ramen för arbetet med stor-
stadspolitik har RTK tidigare konstaterat att den nationella gles- och landsbygdspolitiken 
i liten utsträckning beaktar betydelsen av närheten till större städer (RTK 2003c). Mot 
bakgrund av de funktioner som den storstadsnära landsbygden har i den regionala utveck-
lingen finns det anledning att eftersträva att fokus i utvecklingsplaneringen hamnar på 
regionen som helhet snarare än landsbygden och staden var för sig.  

I takt med att de areella näringarna minskar i betydelse för regionens ekonomiska utveck-
ling får landsbygden nya funktioner. Genom denna förändring blir samtidigt den funktio-
nella gränsen mellan stad och land mer diffus. Ur ett regionalt perspektiv finns det därför 
anledning att diskutera i vilka avseenden det är relevant att göra skillnad mellan de två. I 
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rent fysisk bemärkelse är det naturligtvis stor skillnad på tätort och landsbygd, men vad 
utgör egentligen landsbygdens funktionella särdrag?  

I såväl Sverige som Europa finns det ett växande intresse för en integrerad syn på stad 
och land. Samspelet mellan dessa två områdestyper betonas till exempel i Landsbygds-
kommitténs aktuella arbete med ett nationellt landsbygdsprogram (SOU 2005:36) och 
framhävdes i den nationella vision – Sverige 2009 – som Boverket, NUTEK och Natur-
vårdsverket gemensamt utarbetade i början av 1990-talet på uppdrag av regeringen (Bo-
verket 1994). Inom EU är detta samspel en central del i det övergripande policydokumen-
tet för unionens rumsliga utveckling – ESDP, European Spatial Development Perspective 
– där partnerskap mellan stad och land lyfts fram som en nödvändig komponent i unio-
nens rumsliga utveckling (EU-kommissionen 2000). 

Sammanfattningsvis finns det ett påtagligt förändringstryck på den storstadsnära lands-
bygden, något som blir tydligt i exempelvis figurerna i bilagan till denna rapport. Bakom 
detta förändringstryck finns ett antal drivkrafter. Till dessa hör socioekonomiska föränd-
ringar i samhället, till exempel en växande befolkning i storstadsregionerna och en för-
ändrad näringsstruktur (se vidare resonemangen om urbanisering i avsnittet ”En urbanise-
rad eller storstadsnära landsbygd?” nedan). Bland drivkrafterna bakom förändringstrycket 
finns också institutionella förhållanden, till exempel reformeringen av EU:s jordbrukspo-
litik och den allt mer utvecklingsorienterade samhällsplaneringen. Samtidigt får föränd-
ringstrycket följder i form av ett förändrat användande av landsbygden och uppkomsten 
av nya intressen och intressekonflikter. Denna kedja illustreras i figur 1 nedan. 

 

 

 

En av samhällsplaneringens viktigaste uppgifter är att hantera konsekvenserna av föränd-
ringsprocesser av det slag som beskrivs här, till exempel konflikter mellan allmänna in-
tressen samt mellan allmänna och privata intressen. Detta är i första hand en kommunal 
uppgift men den kommunala planeringen sker i ett regionalt sammanhang. De intresse-
konflikter som ska hanteras lokalt har ofta sitt ursprung och sin bakgrund i regionala ut-
vecklingstrender. Ett regionalt perspektiv på de drivkrafter och utvecklingstendenser som 
kommer till uttryck lokalt kan bidra till att synliggöra och identifiera dessa intressekon-
flikter. Hur den storstadsnära landsbygden används, dess relation till storstaden samt be-
tydelse för den regionala utvecklingen är därför viktiga frågor som det idag saknas myck-
et kunskap om. Således finns det ett behov av ett förbättrat kunskapsunderlag om lands-
bygdens roll och hur den förändras i ett storstadsregionalt sammanhang. 

Syfte och frågor 
Regionplane- och trafikkontoret har tillsammans med regionförbunden i Sörmland och 
Uppsala län påbörjat en diskussion om regionala aspekter på landsbygdens utveckling i 
Stockholm - Mälarregionen. Som ett led i detta har den här förstudien tagits fram med 

Figur 1. Tankeram för att förstå den storstadsnära landsbygdens utveckling. 
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syftet att synliggöra och kartlägga den storstadsnära landsbygdens huvudsakliga intres-
senter mot bakgrund av de funktionella relationerna mellan storstaden och dess omgi-
vande landsbygd. Utifrån detta står två övergripande frågor i fokus för arbetet: 

• Vilka är de funktionella kopplingarna mellan storstaden och den storstadsnära 
landsbygden och vad har landsbygden för roll i dessa relationer? 

• Vilka är den storstadsnära landsbygdens huvudsakliga intressenter och i vilken 
mån finns det gemensamma och motstridiga intressen bland dem?  

Under arbetets gång har behovet av ett förbättrat kunskapsunderlag om dessa frågor blivit 
tydligt. Landsbygdsutveckling är oftast ett tema enbart för landsbygdens egen utveckling 
medan regionala utvecklingsprocesser sällan lyfter fram landsbygden som resurs. Det 
antas ofta att dessa perspektiv bör närma sig varandra. Men mer specifikt hur den regio-
nala utvecklingen främjas av en positiv landsbygdsutveckling och vice versa diskuteras i 
mindre utsträckning. Bättre kunskap om vad den storstadsnära landsbygden faktiskt har 
för roll i ett regionalt sammanhang skulle kunna stärka kopplingen mellan insatser riktade 
mot landsbygden och effekterna på den regionala utvecklingen.  

Metodologiska överväganden och  
avgränsningar 
På några punkter finns det anledning att kommentera det sätt som arbetet har utförts på. 
Det gäller framför allt definitionen och avgränsningen av de grundläggande begreppen 
landsbygd och intressent. Nedan kommenteras också det material som utgjort underlag 
för arbetet. 

Landsbygdens definition och geografiska avgränsning 
Denna rapport har en mycket översiktlig karaktär och innehåller inga djupare statistiska 
inslag som kräver en exakt definition av den storstadsnära landsbygden. Ett syfte med 
projektet är att studera landsbygdens roll i en urbaniseringskontext, det vill säga som en 
del av en storstadsregion. Därför är synen på landsbygden baserat på en funktionell snara-
re än fysisk-strukturell tolkning av stad- och landbegreppen (se mer om detta i nästa kapi-
tel). Här uppfattas den storstadsnära landsbygden som ”det omland som påtagligt samspe-
lar med Storstockholm och andra större städer i Mälardalen” enligt det diskussionsunder-
lag som tagits fram inför detta arbete (RTK 2005b, s. 3). Det innebär att förutom den 
”rena” landsbygden betraktas även mindre byar samt kommuncentra som Gnesta och 
Vingåker som landsbygd, det vill säga även områden som benämns ”stadsbygd” i RUFS 
2001. Det innebär samtidigt att stora delar av den storstadsnära landsbygden ingår i det 
som Statistiska Centralbyrån definierar som “tätort” (se avsnittet ”Definitioner av stad 
och land – ett strukturellt perspektiv” nedan). 

Under arbetets gång har denna vaga definition medfört vissa problem. Det gäller framför 
allt med avseende på hur olika utsagor om landsbygden och landsbygdstypiska företeelser 
ska tolkas. Det är långt ifrån självklart att olika aktörer har samma uppfattning om vad det 
egentligen är som åsyftas. För att till fullo komma till rätta med detta problem krävs en 
tydligare definition av vad som menas med ”landsbygd” och hur gränsen ska dras mellan 
denna och exempelvis byar, mindre städer och så vidare. Emellanåt finns det också en 
tendens till förväxling mellan begreppen ”landsbygd” och ”natur” eller ”grönområden”, 
beroende på vilken aktör som uttalar sig. Detta arbete har dock handlat om så pass över-
gripande frågeställningar att de generella slutsatserna inte bör ha påverkats i allt för stor 
omfattning av eventuella tvetydigheter kring detta. Inom ramen för projektets omfattning 
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har det heller inte funnits utrymme att ägna någon längre tid åt att utreda detta närmare. 
Men för fortsatta studier om den storstadsnära landsbygden bör denna fråga vara priorite-
rad. Se vidare under avsnittet ”Förslag till vidare studier” för en mer utförlig diskussion 
kring detta. 

Aktörer och intressen 
Uppdraget att kartlägga den storstadsnära landsbygdens aktörer har här tolkats i vidare 
mening än att enbart sammanställa en förteckning över de aktörer som är verksamma på 
landsbygden. Uppmärksamheten är snarare riktad mot de intressen som olika aktörer 
representerar. Landsbygden fyller och kan fylla flera olika funktioner. Ibland konkurrerar 
dessa funktioner med varandra, som när grönområden med höga naturvärden ska tas i 
anspråk för utbyggnaden av infrastrukturen. Men många funktioner är samtidigt kompa-
tibla, till exempel när ett landskap av kulturhistoriskt intresse attraherar besökare som ger 
underlag för näringsverksamhet. Olika aktörer vill främja olika typer av funktioner. Det 
är denna ambition – att aktivt eller passivt sträva efter eller åtminstone hoppas på en ut-
veckling som främjar en viss funktion – som avses med begreppet intresse.  

Orsakerna till att uppmärksamheten här riktas mot intressen snarare än aktörer är flera. 
Den regionala utvecklingsplaneringen är en långsiktig planeringsprocess som innebär 
omfattande interaktion och samverkan mellan olika aktörer i regionen. En långsiktig pro-
cess med ett helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen måste vara öppen för förändring-
ar i den uppsättning aktörer som medverkar. En förteckning över aktörer måste därför i 
någon mån betraktas som ett tidsdokument, ett nedslag i en viss tidpunkt, särskilt om man 
tänker in potentiella aktörer, det vill säga aktörer som i dagsläget har få kopplingar till 
landsbygden men som mycket väl kan komma att ha en helt annan roll i framtiden, till 
exempel vissa invandrargrupper. Om fokus istället ligger på mer överordnade intressen 
stärks förutsättningarna för en öppen och mer robust process för dessa förändringar sam-
tidigt som de grundläggande motiven för samverkan behålls.  

Ett annat skäl till att fokusera på övergripande intressen snarare än aktörer är att vissa 
mycket betydelsefulla aktörer, framför allt stora sektorsövergripande organisationer som 
länsstyrelsen och kommuner, mycket väl kan representera flera, ibland motstridiga, in-
tressen. Exempel på sådana interna konflikter är den potentiella motsättningen mellan 
bevarande- och exploatering i planfrågor. Under sådana omständigheter är det viktigt att 
det är just intressena som står i fokus för planeringsprocessen.  

Ytterligare ett skäl att fokusera på övergripande intressen snarare än aktörer är att en kart-
läggning av aktörer svårligen kan vara heltäckande. Bland de aktörer som har intressen i 
den storstadsnära landsbygden och är med och påverkar dess utveckling ingår även aktö-
rer som inte är direkt verksamma på den faktiska landsbygden. Som diskuteras i kapitlet 
”Intressen på den storstadsnära landsbygden” har den storstadsnära landsbygden många 
funktioner varav några är viktiga för aktörer utanför den. I princip kan en person leva hela 
sitt liv i staden utan att någonsin lämna stadskärnan och samtidigt vara helt beroende av 
den vattenförsörjning som kommer från den kringliggande landsbygden. Ur det perspek-
tivet skulle en aktörsförteckning bli näst intill oändlig. Ofta (men inte alltid) finns dessa 
aktörers intressen representerade av andra än de själva och kan därför sammanfattas be-
tydligt mer kortfattat i termer av just intressen. 
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Källor och underlagsmaterial 
Detta arbete har baserats på intervjuer samt olika typer av dokument, hemsidor och mer 
teoretisk litteratur på området som sammantaget legat till grund för tolkningen och förstå-
elsen av den storstadsnära landsbygdens funktioner och intressenter.  

Urvalet av intervjupersoner har gjorts med syftet att få projektets frågeställningar belyst 
ur olika perspektiv. Totalt har 15 personer från 11 olika organisationer intervjuats under 
december 2005 och januari 2006 (se referensförteckningen i slutet av rapporten). Av des-
sa 11 organisationer hör 5 hemma i Stockholms län, 3 i Sörmland och 3 i Uppsala län. En 
viktig grupp bland de intervjuade har varit offentliga organ som, med sin samordnande 
och intresseöverskridande roll, har goda förutsättningar att ge en helhetsbild av den stor-
stadsnära landsbygden. Som komplement till dessa har ett antal representanter för olika 
intressen eller sektorer intervjuats för att öka förståelsen för olika synsätt.  

För att täcka in ett så brett spektrum av intressen som möjligt har intervjuerna komplette-
rats med skriftliga källor av olika slag, framför allt regionala utredningar och policydo-
kument men också den forskning som genomfördes under 1990-talet inom ramen för 
forskningsprojektet ”Mälardalens landsbygd i förändring” vid bland annat Uppsala uni-
versitet (Landsbygdsforum 1996). 

I de fall informationen i intervjuerna varit av mer resonerande karaktär har detta bedömts 
och tolkats mot bakgrund av övriga intervjuer och annat material för att så väl som möj-
ligt sammanställa en helhetsbild av läge och utvecklingstendenser. Det bör dock påpekas 
att detta projekt måste ses som en introduktion till vidare studier på området där exem-
pelvis sådana frågor bör utredas djupare. Den typen av djupare analys har inte varit syftet 
med denna rapport. Se avsnittet ”Förslag till vidare studier” i slutet av rapporten för mer 
om detta. 

Mycket av den aktuella akademiska litteratur som berör förhållandet mellan stad och land 
har en koppling till den europeiska diskussionen kring ESDP. Frågorna har under de se-
naste åren behandlats inom ramen för de forskningsprogram som följer upp ESDP:s hu-
vudfrågor, först genom SPESP – Study Programme on European Spatial Planning (Nord-
regio 2000) – och därefter det mer omfattande ESPON2 – European Spatial Planning Ob-
servatory Network. Som policydokument lade ESDP stor vikt vid nödvändigheten i ur-
ban-rurala partnerskap för den regionala utvecklingen samtidigt som det fanns behov av 
en djupare förståelse för de urban-rurala samband som motiverar dessa partnerskap. Inom 
SPESP var därför frågan om hur urban-rurala partnerskap skulle kunna operationaliseras 
en av de centrala frågeställningarna (Nordregio 2000). Inom ESPON, där forskning be-
drivits kring en rad frågor, har projektet ”Urban-rural relations in Europe” (ESPON 2005) 
handlat specifikt om urban-rurala relationer och partnerskap. Det arbete som gjorts i dessa 
sammanhang har varit ett viktigt underlag för de mer teoretiska diskussioner som förs här.  

 

Landsbygden, staden och regionen 
Det finns en mängd definitioner av ”urban”/”stad” och ”rural”/”land” samt begrepp som 
tätort, landsbygd, glesbygd och så vidare. Begreppen diskuteras och definieras såväl inom 
den akademiska litteraturen som i publikationer inom politik och praktikervärlden. Defi-
nitionerna varierar mellan länder och även inom enskilda länder, särskilt när det gäller 

                                                 
2 www.espon.lu 
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operationaliseringar och statistiska begrepp. Ett exempel på hur synen på vad som är stad 
respektive landsbygd varierar mellan olika kontexter är OECD:s klassificering av alla 
Nordens regioner som huvudsakligen rurala (Gløersen & Dubois 2005). 

Definitioner av stad och land 
Varje försök att definiera landsbygden måste bygga på en grundläggande idé om vad som 
är typiskt för landsbygden. De flesta länder har officiella definitioner av landsbygd som 
bygger på ett motsatsförhållande mellan stad och land. Normalt sett är det stadsbegreppet 
som definieras och landsbygden betraktas sedan som det som inte är stad. Kriterierna för 
hur stad definieras varierar med avseende på både kvalitet och kvantitet, det vill säga 
vilka och hur många kriterier som används. I den stora merparten av de Västeuropeiska 
länderna är utgångspunkten befolkningsrelaterade indikatorer (som folkmängd och be-
folkningstäthet). Utöver detta förekommer även näringsstruktur i vissa länder (t.ex. Itali-
en, Belgien och Rumänien) och i vissa fall juridiska eller administrativa faktorer (oftast i 
forna Östeuropa) (ESPON 2005). Den internationella variationen kompliceras också av 
att de indikatorer som ligger till grund för klassificeringarna definieras på olika sätt i oli-
ka länder. 

I Sverige finns det heller inga klara och allmänt vedertagna definitioner av stad och land 
och ännu mindre av storstadsnära landsbygd. Det finns dock några definitioner som an-
vänds mer än andra. Statistiska Centralbyrån (SCB), Glesbygdsverket, Sveriges kommu-
ner och landsting och länsstyrelserna har alla egna definitioner av landsbygd eller geogra-
fiska indelningar av landet.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) definierar tätbebyggt område som ”alla hussamlingar med 
minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter”. 
Till denna definition finns ett antal undantag som kräver kvalitativa hänsynstaganden, till 
exempel att avståndet kan ”tillåtas överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom 
en större orts influensområde” (SCB 2000, s 70) vilket naturligtvis komplicerar begreppet 
i en storstadsnära miljö. Utifrån denna definition varierar tätortsgraden, det vill säga an-
delen av en kommuns befolkning som bor i tätorter, i östra Mälardalen3 mellan knappt 60 
procent i Norrtälje kommun och 100 procent i de centrala Stockholmskommunerna (se 
figur 6 i bilagan).  

Glesbygdsverket arbetar med en något mer differentierad definition eftersom de menar att 
det är stor skillnad på olika typer av gles- och landsbygd enligt SCB:s definition. För att 
särskilja glesbygd som ligger långt från en tätort från annan glesbygd talas först och 
främst om glesbygd respektive tätortsnära landsbygd. Enligt Glesbygdsverket är: 

Glesbygd de områden som har mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 
3 000 invånare samt öar utan fast landförbindelse. 

Tätortsnära landsbygd är områden med mellan 5 och 45 minuters bilresa från tätorter 
med fler än 3 000 invånare. 

Tätorter är de orter som har fler än 3 000 invånare samt området inom 5 minuters bilresa 
från tätorten.(Glesbygdsverket 2005b, s 18) 

Syftet med denna differentiering av landsbygdsbegreppet är att särskilja olika typer av 
bygder för att synliggöra deras skilda utvecklingsförutsättningar. Av samma skäl och som 
komplement till ovanstående indelning har Glesbygdsverket också delat in Sverige i regi-

                                                 
3 Stockholms, Södermanlands och Uppsala län 
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oner där storstadsregionerna lyfts fram som en särskild kategori. Dessa definieras som 
Stockholms, Göteborgs och Malmös lokala arbetsmarknader, en avgränsning som i 
Stockholms fall omfattar Stockholms län samt delar av Uppsala och Södermanlands län. 
Stockholms lokala arbetsmarknad upptar knappt halva ytan av det som exempelvis Mä-
lardalsrådet4 och regionens länsstyrelser5 definierar som Mälardalen, vilket gör Gles-
bygdsverkets indelning problematisk i denna region.  

Ett mer kvalitativt perspektiv på tätort och landsbygd förekommer i den kommunala pla-
neringen. I den fysiska planeringen krävs en betydande nyansering av stad- och landbe-
greppen eftersom det är i det sammanhanget landskapets fysiska struktur regleras. Därför 
förekommer förutom begreppen tätort och landsbygd exempelvis ”samlad bebyggelse” 
och ”sammanhållen bebyggelse” för att bebyggelseutvecklingen i så hög grad som möj-
ligt ska kunna anpassas till strategier baserade på lokala förutsättningar. Landsbygdsbe-
greppet är inte enhetligt i det sammanhanget. I översiktsplanen för till exempel Östham-
mars kommun behandlas tätorterna och deras närområden gemensamt. Trosa kommun 
skiljer i sin översiktsplan på de större tätorterna Trosa och Vagnhärad samt Västerljung, 
ett flertal ”övriga samhällen och fritidsområden”, ”kust och skärgård” samt landsbygd6.  

Som nämndes i inledningskapitlet är den definition av den storstadsnära landsbygden som 
fungerat som utgångspunkt för detta arbete betydligt vidare än i ovanstående exempel. 
Den storstadsnära landsbygden definieras här som det omland som påtagligt samspelar 
med Storstockholm och andra större städer i Mälardalen. Perspektivet är mindre fysiskt 
och istället mer funktionellt.  

Strukturellt k funktionellt perspektiv  
Synsättet att stad och land ska betraktas som separata enheter är vida ifrågasatt (t.ex.  
ESPON 2005, Forsberg 1996) och diskussionen om huruvida det överhuvudtaget är rele-
vant att skilja på stad och land är redan en minst 30 år gammal diskussion (Persson & 
Wiberg 1988). ESDP, Landsbygdskommittén och Sverige 2009 är följaktligen bara några 
exempel på hur ett mer integrerat förhållningssätt till stad-land förhållandet efterlyses.  

Avgörande för hur stad- respektive landbegreppen tolkas är den teoretiska utgångspunk-
ten eller syftet. Inom ESPON 1.1.2 – Urban-rural relations in Europe (ESPON 2005) – 
görs en viktig distinktion mellan å ena sidan strukturella egenskaper och relationer och å 
andra sidan funktionella dito. Den strukturella definitionen utgår från förhållandevis sta-
tiska fysiska egenskaper hos olika områden medan den funktionella definitionen fokuse-
rar på hur dessa egenskaper används och tolkas av människan. Markens karaktär som äng, 
skog eller stad är exempel på en strukturell egenskap medan den mänskliga nyttan av 
marken som exempelvis rekreationsområde är en funktionell egenskap. På motsvarande 
sätt är infrastrukturnätet och pendlingsflöden exempel på strukturella respektive funktio-
nella relationer mellan stad och land. 

Samtidigt kan olika aktörer tolka in olika funktioner i samma strukturella fenomen. För 
svampplockare fyller skogen en funktion som rekreationsområde medan samma skog 
fyller en funktion som investering för skogsägaren. Medan det strukturella perspektivet 
fokuserar på objektiva företeelser är alltså det funktionella perspektivet mer subjektivt, 
och det ligger i själva karaktären hos landskapet att vara multifunktionellt (The Country-

                                                 
4 www.malardalsradet.se 
5 www.stockholm-malarregionen.se 
6 Se respektive översiktsplan på www.osthammar.se och www.trosa.se 
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side Agency 2004). Nästan oavsett vilken typ av landskap som avses fyller detta landskap 
flera funktioner. 

De statistiska definitionerna hos SCB och Glesbygdsverket ovan är exempel på struktu-
rella definitioner och som nämndes tidigare är detta den vanligaste utgångspunkten i offi-
ciella definitioner av stad och land i västra Europa, även om det också finns inslag av mer 
funktionell karaktär, till exempel i Belgien där hänsyn tas till pendlingsflöden.  

Ett alternativt sätt att definiera landsbygd är att helt enkelt utgå från de associationer som 
begreppet bär med sig, där det rurala i regel förknippas med någon form av gemenskaps-
känsla och närhet till naturen. Dessa sociala konstruktioner gör att sådana associativa 
definitioner dock inte kan fungera som utgångspunkt i statistiska sammanhang och är 
därför svåra att operationalisera, särskilt i ljuset av det faktum att begreppen urban re-
spektive rural förknippas med helt olika saker i olika länder och kulturella sammanhang 
(Bengs med flera 2003).  

De fundamentalt skilda fysisk-strukturella egenskaperna hos stad och landsbygd motive-
rar i många sammanhang en tydlig begreppslig åtskillnad mellan de två. Om så är fallet 
eller inte beror ytterst på i vilket syfte de diskuteras eller studeras. Handlar det om fysisk 
planering med fokus på markanvändning finns det uppenbara skäl att tydliggöra skillna-
den men om fokus istället ligger på utvecklingsfrågor blir det mer relevant att betrakta 
dem som integrerade och istället fokusera på de funktionella egenskaperna och relatio-
nerna dem emellan. Samtidigt kan det inte bortses från att stad och land är strukturellt 
olika om de funktionella sambanden mellan dem ska analyseras. Själva avsikten att stude-
ra de funktionella relationerna mellan stad och land bygger ju på någon form av distink-
tion. Den viktiga poängen är att frågor som rör regional utveckling snarare än lands-
bygdsutveckling eller urban utveckling separat måste utgå från det funktionella perspek-
tivet om det regionala perspektivet ska kunna behållas. Om inte det funktionella perspek-
tivet är utgångspunkt i regionala analyser finns risk att hamna i en situation där en viss 
uppsättning aktörer tar hand om frågor som rör den strukturellt definierade landsbygden 
medan helt andra aktörer tar hand om de ”urbana” frågorna, med risk för att ingen tar 
hand om regionen. 

Att ESDP efterlyser ett integrerat synsätt (EU-kommissionen 2000) är därför en naturlig 
följd av ambitionen att lägga mer vikt vid regionerna som rumslig enhet och som ut-
gångspunkt för unionens utveckling. Av samma skäl motiverar också den svenska om-
ställningen av regionalpolitiken till regional utvecklingspolitik, där de regionala utveck-
lingsförutsättningarna i betydligt högre grad än tidigare betraktas som den nationella ut-
vecklingens utgångspunkt (Prop 2001/02:4), ett mer funktionellt och integrerat synsätt på 
relationen mellan stad och land.  

Denna regionalisering har en parallell i utvecklingen av de svenska kommunerna från att 
tidigare ha haft olika administrativ status som stad, köping eller landskommuner. Fram 
till 1950-talet grundades fortfarande ”städer” i formell mening, det vill säga orter försågs 
med särskilda stadsrättigheter. Under 1950- och 1960-talen slogs dessa städer i ökad om-
fattning samman med sina kringliggande landsbygdsområden och först 1971 avskaffades 
de olika kommuntyperna och ersattes av ett enhetligt kommunbegrepp (Bengs med flera 
2003). Ett syfte med kommunreformen var att i ökad utsträckning närma sig en mer funk-
tionell indelning. 

Flera länder i Europa har fortfarande motsvarande uppdelning av stads- och landskom-
muner, framför allt i före detta Östeuropa (se till exempel Hanell & Neubauer 2005) men 
även Finland där de två kommuntyperna inte längre skiljer sig åt i administrativ mening 
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utan enbart som geografiska enheter. Denna uppdelning håller dock på att försvinna i den 
finländska kommunindelningen efterhand som stads- och landskommuner successivt slås 
samman, senast i samband med årsskiftet 2005-2006 då Rovaniemi landskommun slogs 
ihop med Rovaniemi.  

Även EU:s omdiskuterade jordbrukspolitik genomgår förändringar i riktning mot en mer 
multifunktionell syn på landsbygden. Den sedan länge etablerade produktionsorienterade 
stödpolitiken, med rötter i en ambition om ett självförsörjande Europa, började redan på 
1980-talet att successivt reformeras genom att ett tydligare efterfrågeperspektiv infördes 
(Bengs & Zonneveld 2002). Denna förändring har dock skett i långsamt tempo och inför 
den stora EU-utvidgningen 2004, då 10 nya länder med en sammantaget omfattande 
landsbygd inträdde i unionen, förstärktes reformprocessen genom att direktstöden till 
jordbrukarna omvandlades till gårdsstöd. De nya gårdsstöden är frikopplade från produk-
tionens inriktning och omfattning men förutsätter att jordbruksmarken brukas och bevaras 
i gott skick (Jordbruksdepartementet 2004). Detta innebär i praktiken ytterligare efterfrå-
gestyrning av jordbruket vilket särskilt i storstadsregionerna, där förändringstrycket på 
landsbygden är som störst, påverkar förhållandet mellan stad och landsbygd.  

Trots det växande intresset för en integrerad syn på stad och land ses de två i många 
sammanhang som motsatser och distinkta kategorier. I Storbritannien utarbetades till 
exempel två parallella Vitböcker (White Papers) som publicerades år 2000: ett urbant 
(DETR, 2000) och ett ruralt (DETR and MAFF, 2000). Även i svenska politiksamman-
hang framhävs emellanåt ett behov av en tydlig uppdelning mellan stad och land, vilket 
bland annat avspeglas i den statliga utredningen ”Mot en ny landsbygdspolitik” (SOU 
2003:29) där landsbygdsfrågorna föreslås lyftas ut från den regionala utvecklingspolitiken 
som utredarna upplever som stads-/tätortsfixerad. I den utredning som Landsbygdskom-
mittén för närvarande arbetar med för att ta fram ett nationellt landsbygdsprogram för en 
hållbar landsbygdsutveckling är synsättet däremot av mer integrerad karaktär. Där beto-
nas istället att ”landsbygden ska uppfattas som integrerad med omgivande tätorter och 
städer” (SOU 2005:36, s 13) samt att landsbygdsprogrammet ska vara väl integrerat med 
andra statliga insatser för regional utveckling.  

En urbaniserad eller storstadsnära landsbygd?  
Inom ESPON 1.1.2 sammanfattas utvecklingen av förhållandena mellan stad och lands-
bygd i begreppet urbanisering. Detta ska förstås i vid mening och som ett dynamiskt be-
grepp, det vill säga en betoning av att förhållandena mellan stad och land är i ständig 
förändring och inte något statiskt. Urbanisering definieras utifrån tre olika perspektiv – ett 
demografiskt, ett ekonomisk-strukturellt och ett mer humanistiskt som utgår från den kul-
turella och identitetsmässiga förändringen av den rurala befolkningens livsstilar och kon-
sumtionsvanor till att bli allt mer lik den urbana befolkningens.  

Urbanisering utifrån ett demografiskt perspektiv syftar på den sedan länge pågående kon-
centrationen av befolkningen till stadsområden. Samtidigt noteras i många länder, framför 
allt de mest ekonomiskt utvecklade av Europas länder, en förskjutning av befolkningen 
inom storstadsområdena ut mot den omgivande landsbygden (d.v.s. den storstadsnära).  

Urbanisering som ekonomisk-strukturell förändring avser övergången från en jordbruks-
baserad ekonomi till en mer industri- eller serviceorienterad dito, det vill säga förskjut-
ningen av ekonomiska aktiviteter bort från de areella näringarna mot industri och tjänste-
produktion. Denna trend finns i alla Europeiska länder, men har nått olika långt. Inom 
denna dimension ryms också det faktum att likheterna mellan stad och land vad gäller 
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ekonomiska aktiviteter ökar. Det betyder att landsbygdens ekonomiska struktur inte bara 
förändras genom att sysselsättningen inom de areella näringarna minskar utan att både 
tillverkningsindustri och tjänsteproduktion i allt större utsträckning är lokaliserade på 
landsbygden. På så sätt kan sägas att urbaniseringen av landsbygden fortgår även inom 
denna dimension – kanske särskilt när det gäller den tätortsnära landsbygden. I många 
länder etableras handel, huvudkontor och andra arbetsplatser i den tätortsnära landsbyg-
den på grund av billigare mark, transportnätverket och så vidare.  

Den mer humanistiska eller beteendemässiga dimensionen av urbaniseringen syftar på 
den kulturella och identitetsmässiga förändringen av landsbygdsbefolkningens livsstilar 
och konsumtionsvanor till att bli allt mer lik den urbana befolkningens. Detta kan exemp-
lifieras med att en allt större andel av befolkningen i många europeiska länder har boen-
depreferenser för landsbygden, i synnerhet den tätortsnära, där boende i en lantlig miljö 
med mer utrymme och närmare till naturen, kan kombineras med närheten till stadens 
utbud av diversifierad arbetsmarknad och service.  

Inom det område som studeras i detta projekt (det omland som samspelar med de större 
städerna i Mälardalen) varierar urbaniseringsgraden enligt ovanstående resonemang, oav-
sett dimension. Medan mindre än 65 procent av befolkningen i till exempel Norrtälje och 
Gnesta bor i tätorter är motsvarande andel i exempelvis Surahammar och Hallstahammar 
över 85 procent (se figur 6 i bilagan). Och medan till exempel Trosa och Håbo kommuner 
har en sysselsättningsandel inom primärnäringarna7 som ligger under rikets motsvarande 
andel (1,9 procent) har Flen och Ekerö över fem procent av sin totala sysselsättning inom 
dessa näringar8. I ljuset av sådana siffror är det inte självklart vilken del av landsbygden 
som är urbaniserad. Den begreppsundersökning som gjordes i förarbetet till detta projekt 
(Dahlström, Hansen, Hedin 2005) visar dessutom att begreppet urbaniserad landsbygd i 
praktiken används på flera olika sätt. Det är därför svårt att generalisera över hela lands-
bygden och kalla den urbaniserad. I den mån det är relevant att förutsättningslöst tala om 
hela Mälardalens landsbygd är det istället mer lämpligt att använda benämningen stor-
stadsnära landsbygd som omfattar hela det geografiska området oavsett hur urbaniserat 
det är. ”Storstadsnära” är ett strukturellt begrepp medan ”urbaniserad” är en tolkning av 
fakta och ligger därmed närmare ett funktionellt begrepp som förpliktigar och ställer krav 
på en djupare analys än vad som görs här.  

Funktionella kopplingar mellan stad och land  
Även om sambandet mellan stad och land ofta lyfts fram som en viktig aspekt i plane-
ringssammanhang är det mer sällan som de faktiska flödena dem emellan beskrivs mer 
ingående. Vilka är egentligen kopplingarna mellan staden och den omgivande landsbyg-
den? I detta avsnitt diskuteras dessa funktionella relationer mot bakgrund av hur de be-
skrivs i litteraturen på området. 

Staden har alltid varit beroende av import av mat och råvaror som producerats på lands-
bygden. Omvänt har staden alltid varit en viktig handelsplats för de producerande lands-
bygdsnäringarna. Och även om dessa samband fortfarande är giltiga är kopplingarna mel-
lan stad och land långt fler än enbart materiella flöden. En relation behöver heller inte 
nödvändigtvis vara ett flöde utan kan också bestå av någon form av beroendeförhållande. 
Ekologiska samband, arbetspendling och stadsbefolkningens beroende av landsbygden 

                                                 
7 Med primärnäringarna avses näringsgrenarna A och B enligt den svenska näringsgrensindelningen 
SNI2002. 
8 Statistik från SCB: Förvärvsarbetande 16+ år i kommun efter bransch 2004. 
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för rekreationsändamål är de relationer som tydligast återkommer i olika beskrivningar av 
förhållandet mellan stad och land. 

När samspelet mellan stad och land framhävdes i Sverige 2009 (Boverket 1994) gjordes 
detta med stor vikt vid det fysiska kretsloppet. Samspelet beskrevs övervägande i termer 
av materialflöden. Frågor som särskilt lyftes fram var flöden av vatten, mat och energi in 
mot tätorten från den omgivande landsbygden samtidigt som flödena i den motsatta rikt-
ningen utgjordes av avfallsprodukter som avlopp, komposterbart avfall och aska. Även 
om dessa ekologiska flöden stod i fokus pekade man dessutom på mer arbetsmarknadsre-
laterade kopplingar som pendling samt på betydelsen av grönstrukturen för den kulturella 
identiteten och vikten av rekreationsmöjligheter. Ytterligare en aspekt som fördes fram är 
rekreationsområdens sociala funktion genom sin potential som mötesplats för olika grup-
per i samhället. 

Den typologi av urban-rurala relationer som togs fram inom SPESP (Nordregio 2000) 
liknar i många avseenden den som Sverige 2009 baseras på men man pekade dessutom på 
en del mer ekonomiska aspekter som förhållandet mellan företag på landsbygden och i 
staden samt rurala områdens beroende av städernas serviceutbud. I princip är det genom 
städernas utbud av service och arbete som städernas roll i detta samspel definieras. I öv-
rigt beskrivs istället landsbygden i hög grad som en tillhandahållare av nyttigheter för 
staden. Relationerna framstår som mycket enkelriktade där landsbygdens roll är att tillgo-
dose urbana behov. Landsbygdens roll för staden nyanseras i högre grad än omvänt. 
Landsbygden beskrivs ha en rad funktioner för stadens nytta men stadens roll sammanfat-
tas som en servicenod. 

Stead (2002) beskriver ungefär samma uppsättning relationer men är något mer nyanserad 
och avbildar en mer symmetriskt ömsesidighet, där till exempel kulturella aktiviteter lyfts 
fram som en särskild funktion som staden har och där rekreations- och turismflödena går 
åt båda håll. En aspekt som inte diskuterats ovan men som Stead lyfter fram är utbud och 
efterfrågan på utbildning. I västra England – det område som studien utförts i – har ökad 
valfrihet i utbildningssystemet resulterat i att skolor på landsbygden och i städernas ut-
kantsområden blivit mer eftertraktade efter hand som många skolor i städerna försämrats 
kvalitetsmässigt, något som gör denna aspekt till ett dubbelriktat flöde mellan stad och 
land. Stead lyfter också fram den inomregionala nettomigrationen från stad till omgivan-
de landsbygd (se till exempel Westlund och Pichler 2005, Amcoff 2001 för motsvarande 
svenska trender) som ett påtagligt flöde av människor inom en region.  

I en rapport om det som på engelska kallas urban fringe – stadens utkant, gränslandet 
mellan staden och landsbygden – har den brittiska motsvarigheten till Glesbygdsverket 
pekat på åtta grova typer av funktioner i denna semiurbana/semirurala regiondel (The 
Countryside Agency 2004). I grova drag kan dessa överföras på relationen mellan stad 
och land. Liksom i många andra sammanhang får materialflöden och det ekologiska 
kretsloppet stort utrymme. Här diskuteras också den roll gränslandet mellan stad och land 
har för utvecklingen av nya strukturer för kommersiella och industriella ändamål, till 
exempel i form av köpcentrum och produktionsanläggningar av olika slag. I ljuset av den 
utvecklingen finns det ett stort regionalt beroende av utbyggbar mark för olika typer av 
ändamål – inte bara kommersiella utan även andra former av stadsutbredning. The Coun-
tryside Agency betonar också i högre grad än flera andra mer humanistiska värden som 
har att göra med identitetsskapande, estetik och historia. Det är också värden som RTK 
tar upp i sin beskrivning av upplevelsevärden i den regionala grönstrukturen (RTK 
2001b) och inkluderar sådant som att regionens landskap bidrar till att konstruera den 
regionala identiteten och därmed känslor av ”att vara hemma”, historisk kontinuitet och 
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kulturella sammanhang. RTK pekar också på grönområdens roll som källa till kunskap 
och, i likhet med Sverige 2009, som mötesplats och plats för socialt umgänge. 

Ur ett snävare ekonomiskt perspektiv har RTK identifierat tre typer av funktionella rela-
tioner mellan Stockholm och sitt omland (RTK 2003a), där relationerna definieras i ter-
mer av de funktioner Stockholm har som centrum i en större region, närmare bestämt som 
nod i en arbetsmarknadsregion, nod i en varu- och tjänstemarknad samt som nod för kun-
skap, information och beslutsfattande. Detta kompletterar ovanstående beskrivningar på 
framför allt de två sista punkterna. En aspekt som berörts mycket lite i de beskrivna rela-
tioner ovan, med visst undantag för SPESP, är stadens och landets roller som marknad för 
varandras ekonomiska verksamheter. I den mån landsbygdsbefolkningen är beroende av 
stadens utbud av kommersiell service är denna befolkning samtidigt en kundgrupp för 
dessa verksamheter. Motsvarande gäller de landsbygdsföretag som är beroende av stor-
stadens höga koncentration av företagstjänster och finansiella tjänster. På det sättet repre-
senterar landsbygden ett efterfrågekomplement till stadens stora utbud. Motsvarande rela-
tioner finns i motsatt riktning. Ett mindre tjänsteföretag i någon av de mindre orterna 
utanför Stockholm har närheten till en potentiellt mycket stor efterfrågan i Stockholm och 
de andra större städerna i omgivningen. Den relation som följer av den tredje nodfunktio-
nen kompletterar också övriga beskrivningar ovan. Merparten av regionens forsknings- 
och utbildningsresurser är koncentrerade till Stockholm (ca 60 procent (Fördel Stock-
holm-Mälarregionen 2003)) liksom regionens samlade beslutsfattande men även andra 
större städer i Mälardalen har här en viktig roll, inte minst Uppsala, med sina två universi-
tet. Andra noder i regionen är ur detta perspektiv exempelvis Eskilstuna och Västerås 
med Mälardalens högskola och Örebro med växande forskningsaktiviteter vid universite-
tet. Som exempel på fler nodegenskaper lyfter RTK-rapporten också fram ett antal större 
företags lokalisering till orter utanför Stockholm, till exempel ABB i Västerås, Scania i 
Södertälje och läkemedelsindustrin i Uppsala.  

De flesta av de stad-land relationer som beskrivits här har ofta en dominerande riktning, 
antingen från stad mot land eller tvärtom. Men samtidigt finns det i många lägen också 
liknande flöden i motsatt riktning. Arbetspendlingen sker inte enbart mot de större städer-
na utan även från stad till landsbygd. Även om de inomregionala flyttströmmarna netto 
går ut från centrum finns det förstås stora flöden inåt likaså. På motsvarande sätt fungerar 
både stad och land som utflyktsmål för varandras respektive befolkningar och så vidare.  

Oavsett hur dessa förhållanden definieras kommer det dock att förekomma någon form av 
asymmetri där antingen stad eller land framstår som nettomottagare av nyttigheter – där 
den ene parten ”lever på den andres bekostnad”. Men denna asymmetri är inte nödvän-
digtvis något som bör åtgärdas. En strävan efter utjämning av dessa flöden bygger på den 
icke-funktionella uppdelningen mellan stad och land som två separata enheter. Ur den ena 
av dessa sidors perspektiv kan det naturligtvis vara högst motiverat att sträva efter någon 
form av tillrättaläggande eller utjämning. Men ur ett regionalt perspektiv kan sådana 
asymmetrier istället tolkas som ett fungerande samspel mellan två områden där två funk-
tioner kompletterar varandra. Därför är det, i diskussioner kring dessa frågor, viktigt att 
klargöra om det är landsbygdens, stadens eller regionens perspektiv som ska vara ut-
gångspunkt.  
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Den storstadsnära landsbygdens regionala 
funktioner 
Genom att identifiera funktionella relationer i form av flöden eller beroendeförhållanden 
mellan stad och land utpekas samtidigt indirekt de funktioner landsbygden har för det 
inomregionala samspelet mellan de två. Det är just genom de relationer som spänner mel-
lan olika regiondelar, särskilt mellan stad och land, som den regionala dimensionen i 
landsbygdens funktioner och roller uppstår. Ett exporterande företag på landsbygden fyl-
ler därför exempelvis en regional funktion genom sin roll som arbetsgivare till anställda 
som pendlar från andra delar av regionen. Däremot är själva exporterandet av varor inte 
en regional funktion i den bemärkelse som avses här eftersom det inte handlar om ett 
flöde mellan olika platser inom regionen.  

De relationer som håller ihop stads- och landsbygderna i en region enligt diskussionen i 
föregående avsnitt har sammanfattats i tabellen på nästa sida. Dessa relationer kan yttra 
sig på olika sätt, både materiellt och immateriellt, i form av exempelvis människor som 
fysiskt förflyttar sig, kapitalöverföringar, mentala föreställningar, med mera. En tolkning 
av och exempel på landsbygdens regionala funktioner sammanfattas också i anslutning 
till respektive stad-land förhållande i tabellen. 

Som tidigare nämnts är dessa relationer oftast ömsesidiga och riktade både från stad till 
land och omvänt. Flera av landsbygdens funktioner har därför en urban motsvarighet i en 
omvänd relation. Till exempel fungerar landsbygden i hög grad som bostadsort för perso-
ner som pendlar till arbete i staden, samtidigt som staden på motsvarande sätt fungerar 
som bostadsort för personer som pendlar till arbete på landsbygden eller i mindre orter 
utanför staden. I de fall landsbygden fungerar som både bostads- och arbetsort för samma 
individer är det däremot fråga om lokala snarare än regionala roller. Eftersom temat för 
detta arbete är den storstadsnära landsbygden är det just landsbygdens funktioner i stad-
land relationerna, det vill säga landsbygdens regionala funktioner, som lyfts fram här. 

Tabellen är en grov sammanfattning av relationer och funktioner som mycket väl kan 
vara överlappande. Efterhand som fritidshusstandarden successivt stiger har till exempel 
allt fler börjat använda sina fritidshus som ”andrabostad” under alla delar av året vilket 
gör fritidsboende till en funktion som beroende på omständigheterna kan klassas som 
både en boende- och rekreationsfunktion. Livsmedelsproduktion är ett annat exempel på 
en funktion vars kategori inte är självklar. I dagens samhälle är den regionala aspekten 
svag inom livsmedelsförsörjningen, där merparten av regionens konsumtion importeras 
från övriga landet eller världen. På så sätt är livsmedelsproduktionens roll i regionen kan-
ske större ur ett näringslivsperspektiv än ur ett försörjningsperspektiv. 

Landsbygdens regionala funktioner tolkas och värdesätts på olika sätt bland olika aktörer. 
I enlighet med diskussionen om strukturella och funktionella perspektiv ovan finns det en 
subjektiv komponent i funktionella beskrivningar av landsbygden, vilket ger upphov till 
en rad olika intressen och intressenter – ibland samspelande, ibland motstridiga. Dessa 
diskuteras i följande kapitel.  
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Intressen på den storstadsnära 
landsbygden  
Den storstadsnära landsbygden är utsatt för ett stort förändringstryck som kommer till 
uttryck genom dels en stor mängd anspråk på hur landsbygden ska användas och dels en 
stor mängd intressenter. Flertalet av de personer som intervjuats inom ramen för detta 
arbete menar att det som framför allt skiljer den storstadsnära landsbygden från övrig 
landsbygd är just det stora antalet intressenter. Med intressenter avses inte enbart aktörer 
som rent fysiskt befinner sig på landsbygden utan även de som i vidare bemärkelse har ett 
intresse i landsbygdens regionala funktioner. Det ligger i olika aktörers intressen att främ-
ja olika funktioner och därför finns det, bland det stora antalet aktörer och intressenter på 
den storstadsnära landsbygden, såväl gemensamma som motstridiga intressen. Hur dessa 
samspel och intressekonflikter tar sig uttryck varierar från fall till fall vilket gör det kom-
plicerat att klassificera alla aktörer och intressenter på ett heltäckande sätt.  

I detta avsnitt belyses den storstadsnära landsbygdens intressen och intressenter mot bak-
grund av de ovan beskrivna funktionerna och relationerna under tre övergripande teman: 

 Boende och lokalsamhälle 

 Företagande och näringslivsutveckling 

 Rekreation, kultur och miljö 

Dessa teman ska inte ses som tre separata intressen utan snarare som ett sätt att samman-
fatta ovanstående funktioner under tre grova rubriker. Indelningen har sin utgångspunkt i 
de som bor på landsbygden, de som arbetar eller bedriver näringsverksamhet på lands-
bygden samt de som använder landsbygden för dess miljökvaliteter och för rekreations-
ändamål. Dessa intressenter utgör kärnan i varje avsnitt och i anslutning till dem berörs 
även andra intressenter av betydelse för temat. Såväl inom som mellan dessa tre teman 
förekommer både gemensamma och motstridiga intressen, det vill säga både synergier 
och intressekonflikter, vilket illustreras med exempel i figur 2 på nästa sida.  

En aktuell tendens i regionen är till exempel att lokala servicefunktioner utkonkurreras av 
allt mer storskaliga lösningar på en växande regional marknad. Detta leder till faktiska 
och potentiella intressekonflikter mellan aktörer som framför allt lever och verkar lokalt i 
kontrast till dem som agerar mer regionalt. Denna typ av intressekonflikter är relevant 
mellan såväl boende- som näringslivsintressen. Samtidigt finns det gemensamma intres-
sen mellan företagare och boende i en utbyggd infrastruktur och en väl fungerande lokal 
och regional servicestruktur. Behovet av utbyggd infrastruktur kan i sin tur komma i kon-
flikt med ett intresse i bevarande av områden med höga natur-, kultur- och rekreations-
värden samtidigt som det ofta är just dessa värden som gör boende och i förlängningen 
företagande på landsbygden attraktivt. Många rekreationsfunktioner kan fungera väl sida 
vid sida och stärka varandra samtidigt som det också finns potentiella intressekonflikter 
kring konkreta frågor om markanvändning, till exempel då dessa kräver större anlägg-
ningar som kan skapa barriäreffekter i landskapet och stänga ute vissa grupper. 
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Figur 2. Exempel på gemensamma och motstridiga intressen mellan olika 
typer av intressenter på den storstadsnära landsbygden. 
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Avsikten med detta kapitel är, förutom att synliggöra den storstadsnära landsbygden in-
tressenter, även att sätta in dessa i ett sammanhang för att på så vis öka förståelsen för hur 
de uppkommit och därmed också vad de står för. Avsnittet är baserat på de intervjuer som 
genomförts i projektet samt olika typer av skriftliga källor som gemensamt legat till grund 
för en samlad tolkning.  

Beroende på intressen och utgångspunkter varierar synen på landsbygdens roll i förhål-
lande till städerna. Medan vissa aktörer framhåller behovet av att skydda eller bevara 
landsbygdens särart, vill andra ta tillvara landsbygden som resurs och ytterligare andra 
utveckla dess livskraft (Persson & Wiberg 1988, Glesbygdsverket 2005a). Dessa tre syn-
sätt utesluter inte varandra men finns ofta representerade mer eller mindre hos olika typer 
av aktörer. I följande tre avsnitt framträder de tre dimensionerna i olika grad. Varje av-
snitt avslutas med en kort sammanställning av huvudsakliga intressenter inom området 
med exempel på viktiga aktörer. 

Boende och lokalsamhälle 
Inflyttningen på landsbygden i Mälardalen framställs i forskningen som resultatet av 
övervägande ”frivilliga” processer. I begränsad omfattning framstår det växande intresset 
för landsbygdsboende i Mälardalen som ett uttryck för ”utträngningseffekter” som efter-
frågan från Stockholm och andra större städer direkt eller indirekt ger upphov till. Amcoff 
menar att pendlingsmöjligheter och lägre bostadspriser har underlättat beslutet att flytta 
från stad till landsbygd men mer sällan har detta varit det förklarande skälet. Även om 
denna ekonomiska aspekt har spelat en roll framhålls istället i större utsträckning person-
liga preferenser för den plats man flyttar till. En påtaglig andel av dem som flyttar till den 
storstadsnära landsbygden är återflyttare, det vill säga personer som har någon form av 
anknytning till platsen sedan tidigare. En förklaringsfaktor som av Amcoff lyfts fram som 
viktig är det genetiska och kulturella arv som ger oss en inneboende strävan efter naturen 
och därför förklarar mycket av varför mycket av inflyttningen till den storstadsnära 
landsbygden går till natursköna platser. Oavsett om denna drivkraft är genetiskt eller kul-
turellt betingad eller om det helt enkelt bara är uttryck för en rad individuella preferenser 
är det tydligt att bosättningsmönstret i hög grad speglar inflyttarnas åsikter om vad som är 
en attraktiv boendemiljö.  

Samtidigt varierar motiven mellan olika delar av landsbygden. Länsstyrelsen i Söderman-
lands län (2002) visar att inflyttningen till Sörmland i de stockholmsnära kommunerna 
Strängnäs, Gnesta och Trosa samt Eskilstuna i slutet av 1990-talet i högre grad var boen-
derelaterad än motsvarande inflyttning till exempelvis Nyköping och Oxelösund som 
istället varit mer arbetsrelaterad. Stenbacka (2001) har i sina undersökningar om motiv till 
inflyttning på Mälardalens landsbygd kunnat se en skillnad på landsbygdsområden nära 
eller långt ifrån de större städerna. I områden nära de större städerna framhålls i högre 
grad de regionala förutsättningarna som kommunikationer och det geografiska läget i 
förhållande till städerna omkring. I områden som ligger längre från de större städerna 
betonas i högre grad platsens kvaliteter. Dessa skillnader har också visat sig spela roll för 
individens förhållande till det lokala samhället. Medan det sociala klimatet i de först-
nämnda områdena beskrivs som ”öppet” är det istället mer ”slutet” i mer (regionalt sett) 
perifera områden, där det finns en tydligare gräns mellan nyinflyttade och etablerade in-
vånare.  

Det faktum att flyttströmmarna i så hög grad avgörs av människors preferenser begränsar 
planeringens möjligheter att styra bebyggelseutvecklingen. Byggsektorn är mycket mark-
nadskänslig och ställer höga krav på lönsamheten i nya projekt. Prisnivån på andra-
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handsmarknaden är därför helt avgörande för var det byggs nya bostäder. I de fall denna 
ligger under produktionskostnaderna finns det få incitament för de marknadsdrivna bygg-
bolagen att investera där. Kvoten mellan priserna på andrahandsmarknaden och kostna-
derna för att bygga nytt (Tobin´s Q) måste därför vara över 1 om bostadsbyggandet ska 
uppnå några större volymer. Betydelsen av detta visar sig i ett tydligt historiskt samband 
mellan Tobin´s Q och faktiskt bostadsbyggande i Mälardalen (Fördel Stockholm-
Mälarregionen 2004a). Generellt sett varierar bostadspriserna betydligt mer än kostnader-
na för nyproduktion mellan olika delar av regionen vilket gör att läget har oerhört stor 
betydelse för var det byggs nya lägenheter. Därför har det länge varit och är fortfarande 
störst intresse bland byggbolagen att bygga nära Stockholm och Uppsala, även om senare 
års prisuppgång i många kommuner i Sörmland och Uppsala län (se figur 8 i bilagan) har 
medfört nya möjligheter för bostadsbyggande där också.  

Möjligheterna till bostadsbyggande påverkas av en rad aktörer (se t.ex. Mälardalsrådet 
2003). I det sammanhanget tillhör kommunerna och markägarna de viktigaste. Det kom-
munala planmonopolet sätter grunden för om det överhuvudtaget ska vara möjligt att 
bygga på en viss plats. Ofta köper byggbolagen mark från kommunen och är då beroende 
av en positiv inställning till sina planer och ett tillmötesgående förhållningssätt till beho-
vet av kringliggande offentlig service och annan kommunal infrastruktur. Smidigheten i 
denna dialog och planeringsprocess har betydelse för om det är intressant eller inte för 
privata byggherrar att bygga där.  

I de fall kommunen eller byggbolagen själva inte är ägare till marken är avsikten hos 
markägaren avgörande för utvecklingen. Denna avsikt kan vara direkt kopplad till det sätt 
som marken ska användas på, till exempel Fortifikationsverkets innehav av mark för mili-
tära ändamål, eller för den avkastning marken ger, som när exempelvis Svenska Kyrkan 
innehar stora markområden som arrenderas ut. Amcoff (2001) visar hur bostadsbyggandet 
långsiktigt varit högre i Uppland än Sörmland och förklarar detta delvis med de skilda 
markägoförhållandena mellan norra och södra Mälardalen, där Uppland har fler och 
mindre fastigheter medan Sörmland i högre grad präglas av ett större gods- och herrgårds-
landskap där fastigheterna är större och färre.  

I intervjuerna förekom jämförelser mellan 70-talets ”gröna våg” och det stora intresse 
som idag finns för landsbygdsboende. Skillnaden mellan de två perioderna har mycket att 
göra med motiven bakom att bo på landsbygden och förhållandet till det lokala samhället. 
I högre grad än tidigare beskrivs dagens ”gröna våg” som ett individuellt projekt i betyd-
ligt högre grad där boendemiljön, närheten till naturen, tryggheten för barn, med mera 
står i fokus snarare än bygemenskapen och ambitionen att leva ekologiskt.  

Detta mönster stämmer väl in på den uppdelning av landsbygdsboende på två grupper 
som har antytts i intervjuerna. Å ena sidan finns det en befolkningskategori som bor och 
verkar någorlunda lokalt, ofta med en längre historia på och anknytning till platsen. Å 
andra sidan finns det en grupp landsbygdsinvånare som i sin vardag rör sig över ett betyd-
ligt större område, genom längre arbetspendling och mer regionalt baserade konsum-
tionsmönster och med mindre lokal anknytning. Dessa personer är ofta inflyttade ”region-
förstorare” (RTK 2003b) som flyttat från Stockholms centrala delar till ett billigare boen-
de och tryggare uppväxtmiljö för barnen. I någon mån verkar det relevant att skilja på 
”lokalbefolkning” och ”regionalbefolkning”. (Möjligen kan fritidsboende klassas som en 
tredje boendekategori även om det också kan röra sig om en form av rekreationsintresse.) 
I grunden har dessa kategorier mycket gemensamt på grund av bostadens läge. Men de 
har samtidigt livsmönster som skiljer sig från varandra, till exempel med avseende på var 
man handlar sin mat och utnyttjar kommersiell och offentlig service.  
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Den höga inflyttningen i flera av regionens landsbygdskommuner på senare år (se figur 4) 
har medfört en påtaglig höjning av priserna på bostadsmarknaden i dessa kommuner, i 
motsats till utvecklingen över en något längre tidsperiod där prisutvecklingen tydligt 
hänger samman med avståndet från Stockholm (figur 7 och 8). Samtidigt som konsum-
tionsmönstren hos en växande ”regionalbefolkning” ändrar det samlade behovet av lokal 
service drivs alltså fastighetspriserna och det lokala kostnadsläget upp. Detta påverkar i 
sin tur förutsättningarna att bedriva verksamheter, något som belyses i en av intervjuerna: 
”En bondpojke kan ta över pappas gård och leva på EU-bidrag i bästa fall men att köpa 
sig en gård – det går inte.” På motsvarande sätt påverkas förutsättningarna att upprätthålla 
den för ”lokalbefolkningen” viktiga kommersiella servicen lokalt. I Sörmland har till 
exempel 18 livsmedelsbutiker på landsbygden lagts ner mellan 1995 och 2004 (Länssty-
relsen i Södermanlands län 2004a).  

Behovet av fortsatt bostadsbyggande och exploatering är i hög grad kopplat till en ”regio-
nalbefolkning” som dels växer i storlek och dels ställer höga krav på boendet. Men, som 
bland annat framgått av intervjuerna, möter användandet av mark för bostadsbyggande 
ofta på motstånd från lokala intressenter – andra boende eller intresseorganisationer – 
även om mycket av denna missnöjdhet ofta försvinner efter att utbyggnaden är färdig.  

I en växande region som Stockholm-Mälarregionen, som enligt de flesta prognoser står 
inför en långsiktig fortsatt tillväxt, är det viktigt att hitta sätt att hantera dessa intressekon-
flikter särskilt mot bakgrund av att fortsatt utbyggnad av regionen kommer att ske i om-
råden med högt förändringstryck och många konkurrerande intressen. Denna tillväxt är av 
nationellt intresse vilket ställer ytterligare krav på samordning mellan övriga statliga in-
tressen i regionen, till exempel ambitioner kring det statliga markinnehavet på landsbyg-
den. Behovet av en tidig dialog och kontinuerligt långsiktigt samarbete mellan byggher-
rar, kommuner och andra intressenter framstår som en gemensam insikt bland de aktörer 
som intervjuats i detta projekt.  

Huvudsakliga intressenter och exempel på aktörer: 

• ”Lokalbefolkning” 

• ”Regionalbefolkning” 

• Offentliga aktörer – kommuner, regionförbund, länsstyrelse, RTK, Mälardalsrå-
det, trafikföretagen, Boverket, Vägverket, Banverket, Luftfartsverket 

• Intresseorganisationer – Hembygdsföreningar, pendlarföreningar, länsbygderåd 

• Byggherrar, fastighetsbolag och andra privata aktörer – Skanska, NCC, Vasakro-
nan, fastighetsmäklare 

• Markägare – Svenska kyrkan, Uppsala Akademiförvaltning, Statens Fastighets-
verk, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket 

Företagande och näringslivsutveckling 
Som nämndes i inledningen till denna rapport har sysselsättningen inom primärnäringarna 
minskat med 41 procent i östra Mälardalen mellan 1985 och 2003. Samtidigt har Sverige 
som helhet haft en motsvarande nedgång på 52 procent9. Förändringen under dessa två 
decennier ser ungefär likadan ut i alla delar av Sverige med undantag för Stockholms län 
där nedgången avtog efter den ekonomiska krisen i början av 90-talet för att sedan plana 
                                                 
9 Statistik från SCB: Sysselsatt dagbefolkning 1985-2003 per näringsgren (SNI A-B). Siffran för östra Mälar-
dalen avser Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. 
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ut eller vända uppåt något (se figur 9). (Samtidigt bör man ha i åtanke att dessa närings-
grenar inte ens utgör 0,4 procent av den totala sysselsättningen i länet.) Sörmland och 
Uppsala län har följt rikets kurva betydligt närmare men i Sörmland märks en viss utpla-
ning från millennieskiftet och framåt. Bortsett från de senaste årens utveckling är den 
långsiktiga trenden tydlig. Primärnäringarna utgjorde 2003 knappt två procent av Uppsala 
läns totala sysselsättning och drygt två procent av motsvarande i Sörmland. 

Den internationella konkurrensen ökar hela tiden och på sikt är det enligt LRF Mälardalen 
rimligt att förvänta sig att det är världsmarknadspriser på livsmedel som kommer att gäl-
la. Det svenska jordbruket är beroende av ekonomiskt stöd om livsmedelsproduktionen 
ska kunna fortsätta. I viss omfattning kan ett lantbruk nischat mot ekologisk odling och 
närproducerad mat för försäljning på till exempel ”Bondens egen marknad”10 vara en 
konkurrenskraftig bransch liksom regionens klusterinitiativ på livsmedelsområdet. Men 
på det stora hela, inte minst till följd av reformeringen av EU:s jordbrukspolitik, förändras 
lantbrukets roll i den regionala näringslivsstrukturen, eller som en av de intervjuade ut-
tryckte det: ”Av naturliga skäl är möjligheterna att bedriva annan verksamhet än traditio-
nellt jordbruk mycket större ju närmare tätorten du kommer.” Rollen som livsmedelspro-
ducent vidgas med andra ”gröna näringar” som produktion av biobränslen, turism- och 
upplevelsenäringar, skötsel av offentliga grönytor samt inte minst hästnäringen (LRF 
2005).  

Hästnäringen är kanske särskilt viktig på den storstadsnära landsbygden. Sett över hela 
riket finns 3/4 av alla hästar och 2/3 av alla hästanläggningar inom större tätorter eller 
tätortsnära områden. I Mälardalen har Sörmland en särställning med 43 hästar per 1000 
invånare jämfört med 31 för riket. Stockholms län har, naturligt nog, ett betydligt lägre 
värde på 15 medan Uppsala län ligger strax under riket på 29 hästar per 1000 invånare 
(Jordbruksverket 2005).  

Traditionellt sett har hästen betraktats som å ena sidan ett arbetsredskap inom jordbruket 
och å andra sidan en hobbysyssla. Detta synsätt håller successivt på att förändras och 
intresset för hästen som inkomstkälla i vidare bemärkelser har vuxit, bland annat genom 
kompletterande verksamheter för lantbruket11 och med potential i stärkta kopplingar mel-
lan olika typer av hästsport (t.ex. trav, ridsport och turridning) samt mellan lantbrukare 
och hästägare (Länsstyrelsen i Södermanlands län 2004b). Möjligen är det en ökad aktivi-
tet inom hästnäringen som ligger bakom den utplanande nedgången inom primärnäring-
arna (se figur 9 i bilagan), särskilt i Stockholms län. 

Tillberg (1996) visar i en undersökning från mitten av 1990-talet att medan traditionellt 
jord- och skogsbruk minskat i betydelse på Mälardalens landsbygd har andelen tjänstefö-
retag istället ökat. En stor del av de nystartade företagen på Mälardalens landsbygd har 
startats av personer som har flyttat dit. Nyföretagandet är som störst på de delar av lands-
bygden som har hög inflyttning. Detta gäller särskilt inom traditionellt urbana näringar 
som uthyrnings- och konsultverksamhet. Dessa personer har i sin tur i hög grad valt att 
flytta dit av mer personliga skäl än företagsekonomiska, ofta motiverat med närheten till 
naturen. Däremot är det en minoritet av företagarna som har någon tidigare anknytning 
till den plats man flyttat till. Lokaliseringen av företag till landsbygden kan därför i hög 
grad förklaras av personliga preferenser hos dem som driver företagen snarare än tradi-
tionella lokaliseringsteorier där mer företagsekonomiska faktorer lyfts fram som avgöran-
de för var företag är placerade. Detta bekräftas också i intervjuerna. Med undantag för 
                                                 
10 www.bondensegen.com 
11 Se till exempel projektet ”Hästnäring, kompletterande verksamhet för lantbruket” på Regionförbundet 
Uppsala läns hemsida www.regionuppsala.se. 
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handelsföretag var i Tillbergs undersökning närheten till bostaden den klart dominerande 
orsaken till företagets lokalisering. Ekonomiska aspekter som låga lokalhyror, närheten 
till kunder eller råvaror hade avsevärt mindre betydelse. 

Samtidigt finns det mer strukturella tendenser till inomregional omstrukturering och om-
lokalisering från centrum till periferi av verksamheter som det generellt sett går sämre 
för, t.ex. metallvaruindustrin som parallellt med en allmän nedgång inom regionen växte 
mångfaldigt i Laxå under 90-talet (Fördel Stockholm-Mälarregionen 2004b). Genom 
denna rumsliga omstrukturering kan vissa nedåtgående branscher utgöra tillväxtbranscher 
på mer perifera platser inom regionen.  

Sett ur ett marknadsperspektiv, det vill säga var landsbygdens företag har sina marknader, 
visar Tillberg (1996) att merparten av företagen har sina kunder i närliggande städer. I 
övrigt varierar marknadens utbredning mellan branscher. Tillverkningsföretagen är minst 
inriktade på stockholmsmarknaden och agerar istället i högre grad över hela Mellansveri-
ge. Handelsföretagen har istället sin viktigaste kundkrets i den lokala bygden medan ut-
hyrnings- och konsultverksamhet har sin marknad i närliggande städer eller i resten av 
riket.  

Omvänt sker merparten av företagens inköp i övriga Mälardalen eller lokalt. I mycket stor 
utsträckning agerar alltså landsbygdens företagare på en lokal eller regional marknad, 
dock med variationer mellan branscher. Det bör påpekas att Tillbergs undersökning base-
ras på en enkät som gått ut till ett urval företagare på landsbygden och är därför inte helt 
generaliserbar. Undersökningen gjordes på 90-talet vilket kan innebära ett visst mått av 
inaktualitet. Vidare utgår Tillberg från en landsbygdsdefinition som utesluter tätorter 
vilket komplicerar generaliserbarheten utifrån det vidare landsbygdsbegrepp som RTK 
använder. Trots det kan materialet tolkas som indikationer på hur åtminstone delar av 
landsbygdens näringsliv fungerar.  

I grova drag bekräftas Tillbergs beskrivning av intervjuerna och tre kategorier kan urskil-
jas inom näringslivet på landsbygden och i mindre orter med utgångspunkt i om man 
primärt agerar lokalt, regionalt eller nationellt och globalt. De lokala företagen är enklare 
tjänsteföretag som fyller de lokala behoven av och efterfrågan på grundläggande service, 
till exempel lanthandeln, pizzerian och frisören. De regionala företagen arbetar framför 
allt mot Stockholmsmarknaden men även andra städer i regionen. Dessa är t.ex. hant-
verksfirmor (elektriker, VVS-installatörer) och tjänsteföretag för exempelvis uthyrning av 
stallplatser samt konferensanläggningar. Till denna kategori tillhör också en växande och 
inte alls försumbar grupp högkvalificerade konsultfirmor, ofta enmansföretag. Dessa age-
rar även på en nationell och internationell marknad och är, helt i enlighet med Tillberg 
(1996) lokaliserade till landsbygden i princip uteslutande på grund av företagarnas per-
sonliga boendepreferenser. Regionens tillverkningsföretag är i regel så pass specialisera-
de att deras marknad är global eller åtminstone nationell, även om de för delar av verk-
samheten kan vara beroende av lokala eller regionala underleverantörer och tjänster.  

Ovanstående avsnitt handlar primärt om företag som är lokaliserade på landsbygden. 
Samtidigt finns det en rad företag som inte ligger på landsbygden men som är beroende 
av denna som marknad. Parallellt med att den lokala servicen läggs ner på landsbygden 
(se t.ex. Länsstyrelsen i Södermanlands län 2004a) ökar efterfrågan på denna kommersi-
ella service på andra platser, det vill säga i städerna och på stormarknader, något som 
också flera av de genomförda intervjuerna vittnar om. I takt med att allt fler pendlar och 
lever sina liv regionalt snarare än lokalt blir just dessa utbudscentrum viktiga aktörer för 
den storstadsnära landsbygdsbefolkningen. På motsvarande sätt är de landsbygdsföretag 
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som köper företagstjänster (se t.ex. enkätundersökningen i Tillberg 1996) ofta kunder till 
tjänsteföretag med mera i städerna. Hur vanligt det är att dessa stadsbaserade tjänsteföre-
tag är nischade mot och beroende av just landsbygdens företag har inte framgått i den 
information som legat till grund för detta arbete.  

Näringslivet är en viktig fokusgrupp för de regionala tillväxtprogrammen där en rad aktö-
rer är inblandade. Förutom företagarna själva gäller det olika företagsfrämjande aktörer 
som Företagarna och Almi samt de offentliga organ som har en koordinerande roll i RTP-
processen, det vill säga regionförbunden i Uppsala och Sörmland samt Länsstyrelsen i 
Stockholm. En viktig del i framför allt RTP för Sörmland och Uppsala är satsningarna på 
länens kluster där det emellanåt finns tydliga kopplingar till landsbygdens företagare, 
t.ex. matklustret En smak av Sörmland med centrum i Flen12 och det projekt som inom 
ramen för Uppsala läns regionala tillväxtprogram syftar till att bygga upp ett kluster kring 
livsmedelsproduktion i samverkan mellan en rad aktörer, bland andra SLU, Livsmedels-
verket, länets jordbrukare med flera (Regionförbundet Uppsala län 2004). I arbetet med 
innovationssystem och kluster betraktas relationen och samspelet mellan näringsliv, of-
fentliga organ (framför allt kommunerna och länsstyrelsen) samt regionens universitet 
och högskolor av flera som högt prioriterat.  

Mot bakgrund av den starka kopplingen mellan företagaren som person och företaget som 
verksamhet på landsbygden är företagens interaktion med lokalsamhället en viktig kon-
taktyta. Det finns ett gemensamt intresse bland boende och företagare att utbudet av lokal 
offentlig och kommersiell service är tillfredsställande. Samtidigt finns det en konflikt i 
detta då många ändå väljer att göra sina inköp i städerna eller i köpcentra och på så vis 
undergräver förutsättningarna för den lokala servicen. 

Huvudsakliga intressenter och exempel på aktörer: 

• Företag och offentliga serviceinstitutioner på den lokala marknaden – handels- 
och tjänsteföretag, Apoteket, Systembolaget 

• Företag på den regionala marknaden – hantverksfirmor, hotellverksamhet, kon-
sultföretag  

• Företag på den nationella/globala marknaden – tillverkningsföretag, konsultföre-
tag, lantbruksföretag 

• Offentliga aktörer – kommuner, regionförbund, länsstyrelse, RTK, Mälardalsrådet, 
ALMI, Länsarbetsnämnden, ESF-rådet, trafikföretagen, högskolor och universitet, 
NUTEK, Post- och Telestyrelsen, Vägverket, Banverket 

• Privata (icke-offentliga) aktörer utöver företagen själva – handelskammare, Ung 
Företagsamhet, Företagarna, fackförbund, LRF, länsbygderåd 

Rekreation, natur- och kulturmiljö 
Landsbygden roll i det regionala fysiska kretsloppet är fortfarande betydelsefullt, även 
om historiskt viktiga flöden av mat från land till stad innebär en begränsad regional funk-
tion hos landsbygden på dagens internationella livsmedelsmarknad. På motsvarande sätt 
är också energiförsörjningen i mindre omfattning regional även om delar av denna, fram-
för allt avfallsförbränning är baserad i regionen. Däremot är vattenförsörjningen och av-
loppsreningen mycket regional. I princip hela Stockholms läns vatten och avloppshanter-

                                                 
12 Se Länsstyrelsen i Södermanlands läns hemsida www.d.lst.se. 
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ing sker inom länet (RTK 2001a). Som grönområden är inte minst rollen som garant för 
den biologiska mångfalden viktig.  

I intervjuerna yttrades uppfattningen att landsbygden, i ett större regionalt sammanhang, 
mer och mer får rollen som ett rekreationslandskap runt storstaden. Det sker en föränd-
ring av markutnyttjandet och flera större markägare får nya inkomstkällor genom en för-
ändrad efterfrågan från den urbana befolkningen. Under andra halvan av 1900-talet mins-
kade den totala åkerarealen i de tre länen med drygt 20 procent (SCB 2004), en minsk-
ning som fortsätter stadigt kring millennieskiftet, med en minskning på knappt 4 procent 
mellan 1998 och 200313. Som diskuterades i föregående avsnitt ökar incitamenten för 
många lantbrukare att ställa om sin verksamhet för nya ändamål som golfbana, hästgård 
eller någon form av friluftsanläggning, delvis genom införandet av det mer förutsättnings-
lösa gårdsstöd som ersätter det tidigare produktionsorienterade EU-stödet till lantbrukare. 

Hur grönområden används och värderas är något som förändras över tiden. Antal skydda-
de naturområden har exempelvis ökat med 20 procent i de tre länen sedan 199814. I inter-
vjuerna betonades betydelsen av läget inom regionen för naturområdens utvecklingsförut-
sättningar. I regel ökar intresset för att skydda och bevara naturområden ju mera centralt 
de ligger i regionen. Ju större samlat förändringstryck på området, till exempel i form av 
utbyggnadsintressen, desto större är viljan att bilda ett naturreservat för att bestämma vad 
marken ska användas till i framtiden. Samtidigt som trycket på förändring tilltar ökar 
därmed legitimiteten för bevarande, något som de inomregionala variationerna i antal 
skyddade områden kan vara en indikation på. I Stockholms län finns idag två national-
parker och 198 naturreservat medan det i Södermanlands län finns 98 naturreservat och i 
Uppsala län 80 naturreservat15. En annan orsak till den starka viljan att bevara tätortsnära 
naturområden är att det annars ofta behövs bil för att nå naturområden. En av de intervju-
ade uttryckte det så här: ”Kommer man inte ut i naturen direkt från bostaden då kommer 
man aldrig ut i naturen. Man orkar inte ta bilen och åka till något strövområde, parkera 
och sen gå ut i någon vandringsled.” 

En ibland undanskymd roll landsbygden har är dess betydelse för mer grundläggande 
existentiella behov av identitet, känslan av ”hemma”, historisk kontinuitet och så vidare. 
Detta är en aspekt som inte belysts så brett i intervjuerna men som betonas i andra sam-
manhang, till exempel Uppsala läns regionala utvecklingsprogram (Regionförbundet 
Uppsala län 2005) och i RTK:s arbeten med upplevelsevärden i grönstrukturen (RTK 
2001b). Genom denna funktion har landskapets karaktär och historia en roll för en stor 
del av regionens invånare och varumärke. För till exempel det sörmländska epitetet ”Sve-
riges lustgård” är just landskapet en central komponent och framhålls ofta som orsaken 
till den höga inflyttningen under senare år. Här spelar kulturmiljövården en central roll 
liksom lantbrukare och andra som aktivt formar landskapets utseende.  

Som övergripande intressen finns det många skärningspunkter mellan rekreations-, natur- 
och kulturmiljöintressen. Samtliga är viktiga för människans grundläggande behov men 
medan naturmiljön är knuten till själva grundförutsättningarna för det mänskliga samhäl-
lets existens är rekreations- och kulturmiljöintressen kopplade till människans upplevel-
ser. Distinktionen är relevant därför att de mycket väl kan vara motstridiga och i många 
fall syfta till olika saker. Biologisk mångfald kan vara ett mål inom naturvården men det 
bästa sättet att främja detta behöver inte alls gå hand i hand med människans efterfrågan 
på rekreationsupplevelser, särskilt i de fall det finns en konflikt mellan ekologiska behov 
                                                 
13 Statistik från SCB: Åkerarealens användning efter län och gröda 1998-2003. 
14 Statistik från SCB: Skyddad natur efter län och skyddsform 1998-2004. 
15 Statistik från SCB: Skyddad natur efter län och skyddsform 1998-2004. 
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och mänsklig närvaro över huvudtaget. Ett gemensamt intresse bland flera aktörer på 
detta område är ofta ambitionen att bevara och skydda naturen och kulturmiljön. Men det 
finns också motstridiga intressen när exempelvis vissa typer av friluftsanläggningar, till 
exempel campingplatser, begränsar det rörliga friluftslivet eller genererar störande buller, 
till exempel banor för motorcross.  

Däremot framstår ökad samverkan mellan olika intressenter som allt vanligare enligt de 
intervjuer som gjorts i det här projektet. Inom den formella samhällsplaneringen har beto-
ningen på dialog och process med många aktörer och intressen inblandade blivit allt van-
ligare och i ökad utsträckning sker också detta på initiativ av privata (och ideella) aktörer. 
Ett exempel på det är vid anläggandet av nya golfbanor – tillfällen då flera intressen 
sammanstrålar i vad som till en början kan vara rena intressekonflikter men där man på 
senare tid har börjat utveckla sätt att lösa dessa på och hitta synergieffekter. Från att ha 
betraktats som en exklusiv överklassport där golfbanorna utgjorde privata områden i na-
turlandskapet lyfts nu golfbanor istället fram som resurser för att hålla landskapet öppet 
och för att intressera nya grupper för naturen. Länsstyrelsen i Stockholm har nyligen gett 
ut en skrift i samarbete med Svenska Golfförbundet där man pekar på möjligheterna till 
funktionsblandning vid golfbanor genom att exempelvis integrera ridstigar, kulturstigar 
eller naturstigar genom områden som tidigare har upplevts som stängda och på så sätt 
bidra till underhållet av kulturhistoriskt viktiga platser och hålla dem tillgängliga för all-
mänheten (Länsstyrelsen i Stockholms län 2006). Ett visst inskränkande av allemansrät-
ten under sommarhalvåret är oundvikligt eftersom delar av en golfbana är planterad och i 
praktiken fungerar banan som en barriär för det rörliga friluftslivet. Men det finns samti-
digt stora möjligheter att öka tillgängligheten till naturen och landskapet genom en pro-
cess där olika intressen är inblandade.  

Ett problem för samhällsplaneringen vid hanteringen av storstadsnära grönområden, som 
lyftes fram i intervjuerna, är bristen på ett tydligt regelverk med särskild inriktning mot 
den tätortsnära naturen. Samhällets institutioner i form av exempelvis lagar, regler, för-
valtningsstrukturer och intresseorganisationer är främst orienterade mot antingen naturen 
eller bebyggelsen. Naturvårdsverket har ansvar för den obebyggda marken och Boverket 
ansvarar för den byggda miljön, men det finns varken lagstiftning eller någon särskild 
myndighet med tydligt ansvar för tätorts- eller storstadsnära natur.  

Huvudsakliga intressenter och exempel på aktörer: 

• Friluftslivsorganisationer – Friluftsfrämjandet, Ornitologerna 

• Idrottsorganisationer – Svenska Golfförbundet, Svenska Ridsportförbundet, 
Svenska Orienteringsförbundet, lokala klubbar 

• Kulturmiljöintressen (icke-offentliga) – Hembygdsföreningar 

• Miljöorganisationer – Svenska Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, lokala 
miljöråd 

• Fritidsboende  

• Turismintressen – Svenska turistföreningen, representanter för besöksnäringen 

• Offentliga aktörer – länsstyrelse, kommuner, regionförbund, RTK, Mälardals-
rådet, länsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Boverket, Naturvårdsverket, Skogs-
styrelsen 

• Markägare och förvaltare av landskapet – lantbrukare, LRF 
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Avslutande kommentarer 
Den ömsesidiga förståelsen för varandras intressen är en nödvändig utgångspunkt för en 
bra utveckling. Därför finns det i regel en positiv inställning till dialog kring intressemot-
sättningar och gemensamma problem i ett tidigt skede av processen.  

Mot den bakgrunden är den processbaserade regionala utvecklingsplaneringen lämpad att 
hantera samspelet mellan olika intressen kring den storstadsnära landsbygden. En förut-
sättning för en meningsfull och ändamålsenlig dialog om gemensamma problemställning-
ar är att problemets intressenter är involverade. I Stockholms fall är länsgränsen ett up-
penbart hinder, särskilt i en fråga som den storstadsnära landsbygden där merparten av 
det aktuella området ligger utanför länets gränser. Parallellt med den nationella diskus-
sionen om Sveriges regionala indelning i anslutning till Ansvarskommitténs arbete fram-
står därför en vidareutveckling av de samverkansprocesser som pågår mellan Stockholm 
och övriga län i Mälardalen som helt nödvändig, även om det under överskådlig tid 
kommer att fortsätta att produceras separata programhandlingar för de olika länen.  

Men deltagandet i samverkansprocesser och dialoger har inte bara en geografisk dimen-
sion. Den stora utmaningen är kanske att mobilisera ett gemensamt engagemang för den 
storstadsnära landsbygdens roll i den regionala planeringen över sektorsgränserna. Sam-
synen kring hur en viss fråga ska hanteras i planeringen är inte nödvändigtvis väl förank-
rad bara för att många aktörer står bakom idén. Om dessa aktörer representerar samma 
eller liknande intressen är det fortfarande upplagt för konflikter i ett senare skede. En bred 
dialog, som tidigt lyfter upp både potentiella konflikter och möjligheter till gemensamma 
lösningar, behöver därför inkludera representanter för alla intressen i den storstadsnära 
landsbygden. Den kanske mest framträdande typen av intressekonflikt kring den stor-
stadsnära landsbygden är den mellan bevarande- och exploateringsintressen i situationer 
då till exempel jordbruksmark behöver tas i anspråk för utbyggnad av vägnätet. En sådan 
konflikt kan enbart lösas mot bakgrund av en grundläggande diskussion om områdets roll 
och funktioner i den regionala utvecklingen. I ett sådant läge måste på något sätt nyttan 
eller värdet i en ny väg kontra nyttan i en bevarad jordbruksmark avgöras, något som bör 
göras i en diskussion så tidigt som möjligt. I den diskussionen är det då viktigt att repre-
sentanter för båda kategorier av intressen är med. 

Exempel på aktörer som skulle kunna behöva inkluderas i högre grad är de delar av När-
ingsdepartementet och Nutek som arbetar med nationella utvecklingsstrategier och analy-
ser mer ovanifrån om storstädernas roll i den nationella utvecklingen och förutsättningar 
för regional utveckling, särskilt i samband med frågor som rör infrastrukturutbyggnaden i 
regionen. Ytterst handlar den ibland kategoriska debatten mellan bevarande- och exploa-
teringsintressen om hur en attraktiv och väl fungerande storstadsregion ska fungera. Där-
för kan det bli slagsida när naturvårdsdiskussioner förs för sig och framtida exploate-
ringsbehov diskuteras för sig. Vilka principer ska gälla för avvägningar mellan å ena si-
dan regionala (och i viss mån nationella) exploateringsintressen och å andra sidan mot-
svarande regionala (eller nationella) bevarandeintressen?  

För en sådan dialog att komma till stånd och bli fruktbar kan det regionala perspektivet 
vara en utgångspunkt. Ett gemensamt arbete kring storregionens, det vill säga Stockholm-
Mälarregionens (hur den än definieras), bästa kan bidra till att rikta fokus mot de sektor-
sövergripande frågorna och på så vis mjuka upp sektorsperspektiven.  
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För att underlätta en storregional dialog och process kring den storstadsnära landsbygden 
finns det skäl att fortsätta den kunskapsuppbyggnad som påbörjats inom RTK. Här följer 
några förslag på frågor som skulle behöva utredas vidare inom detta område.  

Förslag till vidare studier  
Generellt sett bör det vara intressant att studera de problemställningar som berör förhål-
landet mellan storstad och omgivande landsbygd i ett internationellt jämförande perspek-
tiv. Det faktum att de Nordiska länderna har en gemensam definition av tätortsbegreppet 
gör att förutsättningarna för nordiska jämförelser är goda.  

• Definiera landsbygden och dess geografiska avgränsning samt differentiera 
landsbygdsbegreppet. 

I mer fördjupande studier och i den regionala planeringsprocessen är frågan om hur 
landsbygdsbegreppet och den storstadsnära landsbygden ska definieras central av flera 
skäl. För det första är en tydlig avgränsning av området en nödvändig förutsättning för 
alla typer av kvantitativa studier. Särskilt viktigt blir detta vid internationella jämförelser, 
då begreppsanvändningen varierar kraftigt mellan länder (se avsnittet ”Definitioner av 
stad och land – ett strukturellt perspektiv”).  

För det andra är den regionala utvecklingsplaneringen en långsiktig process som i hög 
grad bygger på samförstånd mellan många inblandade aktörer. Detta samförstånd är helt 
beroende av en gemensam begreppsanvändning så att de frågor som diskuteras och hante-
ras inom ramen för planeringsprocessen uppfattas på samma sätt av alla aktörer. Särskilt 
viktigt blir detta efterhand som samordningen mellan det regionala utvecklingsarbetet i 
Stockholms och angränsande län ökar, då grundläggande perspektiv på begrepp som cent-
rum/periferi, stad/land, täthet/gleshet kan förväntas variera kraftigt mellan länen.  

Ett ytterligare skäl till att definitionsfrågan är viktig är för att möjliggöra en nyansering av 
landsbygdsbegreppet och göra skillnad mellan olika typer av landsbygd. Om man ska 
förstå landsbygdens roll i en storstadsregion är det viktigt att till exempel förstå skillna-
derna i attraktivitet inom regionen. Av såväl de genomförda intervjuerna i detta arbete 
som till exempel Amcoff (2001) framgår att det är stor skillnad på motiven bakom att 
flytta till ren landsbygd och att flytta till mindre orter, vilket bland annat avspeglas i hög-
re inkomstnivåer på den ”rena” landsbygden jämfört med flera tätorter som enligt RTK:s 
vida definition ingår i landsbygden.  

Det geografiska läget inom regionen är en annan faktor av stor betydelse för skillnaderna 
mellan olika delar av landsbygden. Stenbacka (2001) t.ex. urskiljer olika motiv bakom 
flyttningar till perifera landsbygdsområden inom Mälardalen och landsbygden närmare 
tätorterna. Olika platsers/landsbygdsområdens utveckling och roll beror dels på de lokala 
platsegenskaperna och dels på avståndet/relationen till omgivningen (Fotheringham med 
flera 2000), något som bland annat avspeglas i de inomregionala variationerna i småhus-
priser (Fördel Stockholm-Mälarregionen 2004a). Beroende på hur integrerade olika regi-
ondelar är i hela regionen har de olika roll och ”attraktivitetsgrad” ur ett regionalt per-
spektiv. Vingåker och Gnesta som båda ligger i Sörmland är storleksmässigt förhållande-
vis jämförbara. Som kommuner har de båda ca 10 000 invånare och som tätorter ca 5 000 
invånare. Men deras grad av integration i den större Stockholm-Mälarregionen är helt 
olika på grund av deras olika geografiska belägenhet. Tillgängligheten till arbetsplatser är 
mer än dubbelt så stor i Gnesta som i Vingåker (Fördel Stockholm-Mälarregionen 2004a) 
och pendlingsrörelserna över kommungränsen är 40 procent högre i Gnesta än i Ving-
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åker16. Förändringstrycket i Gnesta är därmed ett helt annat än det i Vingåker, något som 
ger dessa två orter mycket olika roller och förutsättningar. Ju högre efterfrågan det är i ett 
område desto skarpare kan man förvänta sig att intressekonflikterna är.  

Genom att konstruera en typologi över olika landsbygdsområden inom den större stor-
stadsregionen kan den traditionella och samtidigt statiska synen på landsbygd som en 
företeelse och staden som en annan frångås. Istället skapas möjligheter att klassificera 
olika delar av regionen på en glidande skala från rural till urban. En bra typologi kan rent 
av möjliggöra att hela begreppsparet stad-landsbygd läggs åt sidan och att diskussionen 
istället handlar om olika typer av regiondelar. Detta angreppssätt skapar helt andra förut-
sättningar att diskutera landsbygden utifrån ett funktionellt perspektiv snarare än ett rent 
fysiskt.  

• Fördjupa kunskapen om de funktionella sambanden mellan stad och land.  

Flera av de samband mellan stad och land som diskuterats i denna rapport skulle behöva 
studeras mer på djupet, i vissa fall kvalitativt och i andra fall kvantitativt. Pendlings-, 
bostads- och andra arbetsmarknadsrelaterade samband är redan förhållandevis väl analy-
serade men hur är det med övriga? Exempel på frågeställningar kan vara: 

Hur viktig är den regionala livsmedelsproduktionen för livsmedelsförsörjningen i storsta-
den? Hur används regionens rekreationsområden? Vilka delar av regionen är under- re-
spektive överförsörjda med rekreationsområden?  

Dessa frågeställningar kan grovt sett sammanfattas i ett mer allmänt tema om den funk-
tionella regionens – eller snarare de funktionella regionernas – geografiska utbredning. 

• Fördjupa kunskapen om ”regional-” och ”lokalbefolkningen” (se s. 24) samt rela-
tionen mellan dem.  

Är beskrivningen av de två typerna av landsbygdsboende korrekt – en kategori människor 
som bor, lever och verkar lokalt, och en som bor, arbetar och konsumerar på olika ställen 
mer regionalt? Hur samspelet mellan dessa två grupper/intressen ser ut och hur de pro-
blem som finns i detta ska hanteras kan bli en fråga av växande betydelse efter hand som 
den storregionala befolkningen växer. Med utgångspunkt i distinktionen mellan dessa två 
befolkningskategorier finns det en rad frågeställningar att studera närmare. Vilka är de 
platser som dessa människor använder? Hur skiljer sig deras konsumtionsmönster åt och 
vilka är de rumsliga konsekvenserna av det? Skiljer sig de två gruppernas användande av 
rekreationsområden åt? Vilken roll fyller de olika städerna i regionen för de två kategori-
erna? Hur ser relationen ut mellan lokal- och regionalbefolkningen? Hur ska man hantera 
”lokalbefolkningens” behov mot bakgrund av ”regionalbefolkningens” undanträngning av 
den service denna behöver?  

I den undersökning som Tillberg (1996) genomförde bland landsbygdens företagare 
framkom bland annat att det finns ett antal personer som bedriver konsultverksamhet på 
landsbygden. Dessa personer är ofta ensamföretagare och arbetar mycket hemifrån. Sam-
tidigt har de övriga regionen och Sverige som marknad för sina tjänster. Innebär detta att 
de i sitt yrkesliv agerar regionalt/nationellt/globalt men i sitt privatliv rör sig mer likt 
”lokalbefolkningen”? 

• Fördjupa kunskapen om hur den storstadsnära landsbygdens förändring påverkar 
förutsättningarna för en hållbar regional utveckling.  

                                                 
16 Enligt statistik från SCB. 
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I egenskap av att vara multifunktionell har den storstadsnära landsbygdens utveckling 
betydelse för regionen ur såväl ett ekonomiskt som ett socialt och ekologiskt perspektiv. 
Landsbygdens olika roller i ett regionalt sammanhang är av mycket olika karaktär och 
samspelet dem emellan kan, mycket beroende på lokala omständigheter, vara relativt 
okomplicerat. Samtidigt kan andra funktioner vara potentiellt svårförenliga på lång sikt, 
till exempel när boendets omfattning på landsbygden ökar som följd av regionförstoring-
en och samtidigt medför ett ökat resande med påföljande miljöbelastningar. På motsva-
rande sätt finns det potentiella jämställdhetsproblem i en utveckling där reseavstånden 
blir allt längre och tidskrävande samtidigt som arbetsmarknaden blir allt mer pendlingsbe-
roende.  

Vilka utvecklingstendenser i Mälardalen pekar på växande målkonflikter mellan olika 
ekonomiska, sociala och miljömässiga samhälleliga målsättningar och vilka av dessa 
målkonflikter är mest aktuella att prioritera hanteringen av i den regionala planeringen? I 
vilka skärningspunkter mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen finns det 
störst potential till synergieffekter? 

 



PM 3:2006 Den storstadsnära landsbygden 

 37

Referenser 

Litteratur och andra skriftliga källor 
Amcoff, J. (2001) Samtida bosättning på svensk landsbygd. Uppsala universitet: Geogra-
fiska Regionstudier nr. 41. 

Bengs, C, Böhme, K, Husberger, L & Persson, L-O (2003): Stad och land. Formas, 
Stockholm. 

Bengs, C & Zonneveld, W (2002): The European Discourse on Urban-Rural Relation-
ships: A New Policy and Research Agenda. Built Environment (28), s 278-289. 

Boverket (1994): Sverige 2009 – förslag till vision. Rapport 1994:14, Karlskrona. 

Dahlström, Hansen, Hedin (2005): Den urbaniserade landsbygden i planeringen. Förstu-
die för RTK:s arbete med den urbaniserade landsbygden.  

DETR (2000): Our towns and cities: the future. Delivering an urban renaissance. Urban 
White Paper, London. 

DETR & MAFF (2000): Our countryside: the future. A fair deal for rural England. Rural 
White Paper, London. 

ESPON (2005): Urban-rural relations in Europe. ESPON-projekt 1.1.2. www.espon.lu. 

EU-kommissionen (2000): ESDP – Det regionala utvecklingsperspektivet inom Europe-
iska Unionen. Mot en balanserad och hållbar utveckling av EU:s territorium. Byrån för 
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg. 

Forsberg, G (1996): Landsbygdens nykolonisation – en brokig bild växer fram i Månsson, 
H (red): Med periferin i centrum. Glesbygdsverket, Östersund. 

Fotheringham, Champion, Wymer & Coombes (2000): Measuring Destination Attractiv-
ity: A Migration Example. International Journal of Population Geography (6), s 391-421. 

Fördel Stockholm-Mälarregionen (2003): Kartläggning av högre utbildning och universi-
tetsforskning i Stockholm-Mälarregionen. Rapport nr 2:2003, Västerås. 

Fördel Stockholm-Mälarregionen (2004a): Bostadsmarknaden i Stockholm-
Mälarregionen – framtida behov och förväntat byggande. Rapport nr 3:2004, Västerås. 

Fördel Stockholm-Mälarregionen (2004b): Stockholm-Mälarregionen Sveriges tillväxt-
motor – En långtidsutredning. Rapport nr 5:2004, Västerås. 

Glesbygdsverket (2005a): Landsbygden i den regionala utvecklingen. Östersund. 

Glesbygdsverket (2005b): Sveriges gles- och landsbygder 2005. Östersund 

Gløersen, E & Dubois, A (2005): Sparsely Populated Areas: Just Another Name for Nor-
dic Rural Regions? i Journal of Nordregio no 4 2005, Stockholm. 

Hanell, T & Neubauer, J (2005): Cities of the Baltic Sea Region – Development Trends at 
the Turn of the Millennium. Nordregio rapport 2005:1, Stockholm. 

Jordbruksdepartementet (2004): Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige – 
Faktablad. www.regeringen.se/content/1/c6/02/13/59/9fcbab8b.pdf, 060201. 



PM 3:2006 Den storstadsnära landsbygden 

 38

Jordbruksverket (2005): Hästar och anläggningar med häst 2004. Statistiska meddelan-
den JO 24 SM 0501, Jönköping. 

Landsbygdsforum (1996): Mälardalens landsbygd i förändring – Sammanfattning av ett 
pågående forskningsprojekt vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 
Uppsala. 

LRF (2005): Gröna framtider - Tillståndet i Sveriges Gröna Näringar 2005. Nr 42547, 
Stockholm. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2006): Planering av golfbanor i Stockholms län – Lämp-
lig plats i landskapet och lagtillämpning. Stockholm. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2002): I rörelse – Människor och boende i Sörmland. 
Sörmlandsbilder I, Nyköping. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2004a): Kommersiell service på landsbygden i Sö-
dermanlands län. Rapport nr 2004:3, Nyköping. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län (2004b): Förstudie. Hästnäringen i Södermanlands 
län. Rapport nr 2004:6, Nyköping. 

Mälardalsrådet (2003): En regional dialog om boende och bostadsbyggande. Stockholm. 

Nordregio (2000): Study Programme on European Spatial Planning. Nordregio rapport 
2000:4, Stockholm. 

Persson, L, O & Wiberg, U (1988): Politik och planering för den urbaniserade glesbyg-
den i Oscarsson (red): Politik och planering för den urbaniserade glesbygden. Nordrefo 
rapport 1988:2, Helsingfors. 

Prop 2001/02:4, En politik för livskraft och tillväxt i hela landet, Stockholm  

Regionförbundet Uppsala län (2004): Regionalt tillväxtprogram för Uppsala län 2004-
2007. Uppsala. 

Regionförbundet Uppsala län (2005): Förslag till Regionalt Utvecklingsprogram - Upp-
ländsk drivkraft. Uppsala. 

RTK (2001a): Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen – RUFS 2001. 
Program & förslag 1, Stockholm. 

RTK (2001b): Upplevelsevärden – Sociala kvaliteter i den regionala grönstrukturen. 
Rapport 4:2001, Stockholm. 

RTK (2003a): Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning. Rapport 2:2003, 
Stockholm. 

RTK (2003b): Regionförstoring och segregation – Utveckling i Stockholmsregionen 
1970-2000. Rapport 10:2003, Stockholm. 

RTK (2003c): En modern nationell storstadspolitik – Remisshandling. Storstadspolitik 
2003:5, Stockholm. 

RTK (2005a): Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård – Samråds-
underlag. Stockholm. 

RTK (2005b): Diskussionsunderlag – Program för de stadsnära landsbygderna. Diskus-
sionsunderlag 051031. 



PM 3:2006 Den storstadsnära landsbygden 

 39

RTK (2006): Direktiv för arbetet med att förbereda en ny regional utvecklingsplan. Bila-
ga 1 - Förslag till direktiv. 2006-02-01, RTN 2005-0470, Stockholm. 

SCB (2000): Tätorter 2000. Statistiska meddelanden MI 38 SM 0101, www.scb.se. 

SCB (2004): Markanvändningen i Sverige. Fjärde utgåvan. Stockholm. 

SOU 2003:29: Mot en ny landsbygdspolitik. Regeringskansliet, Stockholm. 

SOU 2005:36: På väg mot… En hållbar landsbygdsutveckling. Delbetänkande av Lands-
bygdskommittén, Regeringskansliet, Stockholm. 

Stead, D (2002): Urban-Rural Relationships in the West of England. Built Environment 
(28), s 299-310. 

Stenbacka, S (2001): Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Intention och handling 
i lokalsamhället. Uppsala universitet: Geografiska Regionstudier nr. 42. 

The Countryside Agency (2004): Urban Fringe – Policy, Regulatory and Literature Re-
search. Cheltenham. 

Tillberg, K (1996): Nyföretagande i Mälardalens landsbygd. Arbetsrapport. Uppsala 
universitet: Kulturgeografiska Institutionen. 

Westlund, H & Pichler, W (2000): En ny grön våg? Glesbygdstillväxt under storstadsex-
pansionens 90-tal. Glesbygdsverket, Östersund. 

Westlund, H & Pichler, W (2005): Settlement patterns on the Swedish countryside in the 
emerging knowledge society – Draft version. PM presenterad på workshopen Social Capi-
tal and Development Trends in Japan’s and Sweden’s Countryside 24, 25 October 2005, 
Nichinan, Japan. 

 

Refererade hemsidor  
www.bondensegen.com - Bondens egen marknad  

www.d.lst.se - Länsstyrelsen i Södermanlands län 

www.espon.lu - ESPON 

www.malardalsradet.se - Mälardalsrådet  

www.osthammar.se - Östhammars kommun 

www.regionuppsala.se - Regionförbundet Uppsala län  

www.scb.se - Statistiska Centralbyrån 

www.sgf.golf.se - Svenska Golfförbundet  

www.stockholm-malarregionen.se - Fördel Stockholm-Mälarregionen 

www.stockholm.snf.se - Naturskyddsföreningen i Stockholms län  

www.trosa.se - Trosa kommun  

 

 



PM 3:2006 Den storstadsnära landsbygden 

 40

Intervjuade personer 
ALMI Företagspartner Sörmland AB: PG Nyberg 

Företagarna Stockholms län: Renée Berglund  

LRF Mälardalen: Mats Jos  

Länsstyrelsen i Uppsala län: Lars Strand, Fredrik Meurman  

Naturskyddsföreningen i Stockholms län: Mårten Wallberg  

Region Sörmland: Lars Wogel, Anne-Louise Gjuse  

RTK: Hans Hede, Bette Malmros 

Skanska Nya Hem, Stockholm: Madeleine Nobs  

Strängnäs kommun: Inger Eriksson, Jan Nilsson  

Svenska Golfförbundet: Anders Hammarström 

Svenska Kyrkan, Uppsala stift: Jonas Toresäter 

 



PM 3:2006 Den storstadsnära landsbygden 

 41

Bilaga 1 med figurer 

Figur 3. Inrikes flyttningsöverskott 1995-1999. Källa: SCB. 

Figur 4. Inrikes flyttningsöverskott 2000-2004. Källa: SCB. 
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Figur 5. Fritidshus som permanentbosatts 1991-2004 som andel av småhusbeståndet. Källa: 
SCB. Kommentar till statistikunderlaget: Den officiella statistiken över småhusbeståndet inklu-
derar inte fritidshus eller permanentade fritidshus. Småhusbeståndet har här uppskattats till 
summan av antal småhus 2004 och de fritidshus som permanentbosatts under perioden 1991-
2004. 

Figur 6. Tätortsgrad i Mälardalens kommuner 2000. Källa: SCB. 



PM 3:2006 Den storstadsnära landsbygden 

 43

Figur 7. Prisutveckling på småhus i Mälardalens kommuner 1996-2004, mätt som föränd-
ring i köpeskillingskoefficient (K/B-tal för 1996 och uppräknade K/T-tal för 2004). Källa: 
SCB. 

Figur 8. Prisutveckling på småhus i Mälardalens kommuner 2000-2004, mätt som förändring i köpe-
skillingskoefficient (K/B-tal för 2000 och uppräknade K/T-tal för 2004). Källa: SCB.  
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Figur 9. Sysselsättningsutveckling inom primärnäringarna (SNI A+B) i Stockholms, Uppsa-
la och Södermanlands län 1985-2003. Källa: SCB.  
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Bilaga 2 med underlag  
för intervjuer  
(Anm: Frågorna i intervjuerna har varierat något beroende på vem som intervjuats. Följande 
underlag har skickats ut till merparten av de intervjuade inför respektive intervju. De övergripan-
de frågeställningarna nedan har fungerat som gemensam utgångspunkt för samtliga intervjuer.)  

 

Den storstadsnära landsbygden 

Stockholmsregionen har under flera decennier haft en mer eller mindre kontinuerlig till-
växt i både befolkningsmässiga och ekonomiska termer. Som en följd av detta har också 
den funktionella regionens geografiska utbredning vuxit avsevärt och sträcker sig i dags-
läget långt utanför länets gränser. Denna regionförstoringsprocess medför i sin tur att 
många städer, byar och inte minst den kringliggande landsbygden får nya roller och funk-
tioner – i allt högre grad präglade av närheten till storstaden.  

I de pågående förändringarna ligger både hot och möjligheter för regionens långsiktiga 
utveckling. Dessa måste hanteras vilket ställer samhällsplaneringen inför nya utmaningar. 
Att förstå de samverkansprocesser och de intressekonflikter som finns mellan olika aktö-
rer utgör grunden för en ändamålsenlig regional planering.  

Detta projekt ska resultera i en bättre kunskapsgrund om den storstadsnära landsbygden 
och dess relation till storstaden. Projektet utförs av Nordregio på uppdrag av Regionpla-
ne- och trafikkontoret i Stockholm och fokuserar främst på de östra delarna av Mälarda-
len. 

Syftet med intervjuerna är att kartlägga samspelet mellan olika aktörer och intressen och 
att studera betydelsen av detta samspel för relationerna mellan stad och land i en stor-
stadsregion som Stockholm-Mälardalen. 

Intervjun kommer att utgå från följande övergripande frågeställningar 

– Vilka frågor/områden arbetar ni med idag och hur kommer dessa förändras i framtiden? 

– Hur ser samspelet med andra aktörer ut? Både i positiv och i negativ bemärkelse.  

– På vilka sätt påverkas ni och ert arbete av att ingå i en större storstadsregion? 

 



Den storstadsnära landsbygden genomgår en ständig förändring.
Under flera decenniers tid har sysselsättningen inom jordbrukssektorn
minskat i Mälardalen.

De senaste åren har Stockholms och andra större städers omgivningar
upplevt en befolkningstillväxt i takt med att regionen vuxit och Mä-
lardalslänen allt mer integrerats i riktning mot en gemensam funktio-
nell region.

Efterfrågan på bostäder på landsbygden har ökat och omvandlings-
takten av fritidshus till permanentboende i regionen tillhör landets
högsta.

Landsbygden blir en allt viktigare fråga att förhålla sig till i den regio-
nala planeringen. Därför finns det ett behov av ett bättre kunskaps-
underlag om den storstadsnära landsbygden.

Regionplane- och trafikkontoret har tillsammans med region-
förbunden i Sörmland och Uppsala län påbörjat en diskussion om
regionala aspekter på landsbygdens utveckling i Stockholm -
Mälarregionen.
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