
Nulägesanalys av  
Stockholms läns  
landsbygd och skärgård



 

2 NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utvecklingsplanering i  
Stockholms län. TRF är en del av Stockholms läns landsting, SLL, och arbetar på uppdrag av  
tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen  
genom en regional utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom  
samverkan och kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer når en samsyn gällande regionens  
utveckling. Vi tar initiativ till och skapar förutsättningar för att visioner, mål, strategier och åtaganden  
i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas.  

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras  
kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommen- 
dationer för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare,  
analytiker och konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten  
är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder,  
foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande. 

TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med landstingets samtliga förvaltningar.  
Landstingets upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt  
enligt SLL:s miljökrav. 

  

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
Box 22550, 104 22 Stockholm  
Besök: Norra stationsgatan 69  
Telefon växel: 08-123 130 00  
E-post: registrator.lsf@sll.se 
TRF@sll.se www.TRF.sll.se 
Ansvarig handläggare: Jonas Ivarsson 
Konsulter: WSP Analys & Strategi AB, Kristina Westermark 
  
TRN 2016-0127 
KUNSKAPSUNDERLAG 2017:9 



 

NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 3 

Innehåll 

Förord ............................................................................................. 5 

Sammanfattning .............................................................................. 6 

Summary ......................................................................................... 8 

Inledning ...................................................................................... 10 
Tidigare rapporter ..................................................................................... 11 
Rapportens struktur .................................................................................. 13 

Nulägesanalys: landsbygd och skärgård i Stockholms län ............. 15 
Datakällor ............................................................................................... 15 
Avgränsning och definitioner ...................................................................... 16 
Ålders- och könsfördelning ......................................................................... 18 
Utbildningsnivå ........................................................................................ 20 
Förvärvsgrader ......................................................................................... 21 
Inkomst .................................................................................................. 23 
Bostadsbestånd ........................................................................................ 24 
Bredband ................................................................................................ 26 
Tillgänglighet ........................................................................................... 26 
Sammanfattning: nulägesanalys ................................................................. 27 

Näringslivets förutsättningar på landsbygden och i skärgården  
– en kvantitativ kartläggning ........................................................ 29 

Näringslivsanalys: nuläget ......................................................................... 29 
Förändring under perioden 2008–2014 ........................................................ 32 
Antalet arbetsställen ................................................................................. 35 
Branschbredd ........................................................................................... 39 
Specialisering ........................................................................................... 40 
Specialisering och sysselsättningstillväxt ...................................................... 43 
Tillgänglighet till arbetsplatser .................................................................... 44 
Sammanfattning: näringslivets förutsättningar ............................................. 45 

Lokalisering och näringsliv – en teoretisk ram .............................. 47 

Megatrender .................................................................................. 52 
Urbanisering ............................................................................................ 52 
Globalisering ............................................................................................ 53 
Digitalisering ............................................................................................ 54 
Ökad hälsa – vi lever längre ....................................................................... 55 
Statens roll förändras ................................................................................ 55 

Workshoppar ................................................................................. 56 
Metod och upplägg ................................................................................... 56 
Analys av de båda workshopparna .............................................................. 59 



 

4 NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 

Workshop 1: SWOT .................................................................................. 60 
Processfrågor ........................................................................................ 60 
Möjligheter och styrkor ........................................................................... 60 
Svagheter och utmaningar ...................................................................... 61 

Sammanfattande analys av SWOT-workshopen ............................................ 62 
Workshop 2: framtidsdialog ....................................................................... 63 

Landsbygdsgrupperna ............................................................................ 63 
Skärgårdsgrupperna .............................................................................. 64 

Sammanfattande analys av framtidsdialogen ................................................ 65 

Intervjuer med fokus på näringslivet ............................................ 67 
Landsbygd: förutsättningarna för att driva verksamhet .................................. 68 
Skärgård: förutsättningarna för att driva verksamhet .................................... 71 
Sammanfattande analys av intervjuerna ...................................................... 74 

Diskussion och vägen framåt ........................................................ 76 

Referenser .................................................................................... 78 

Bilaga 1: Sammanställning av workshop nummer 1 – SWOT ......... 79 

Bilaga 2: Sammanställning av workshop 2 – framtidsdialog .......... 85 
 

  



 

NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 5 

Förord 

Stockholms län är Sveriges största storstadsregion med en tät urban struktur och lan-
dets största marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård med ungefär 
160 000 invånare utanför tätorterna vilket innebär att länet är landets tredje största 
landsbygdslän.  

Landsbygden och skärgården utgör viktiga områden för länets attraktivitet och identi-
tet och bidrar med allt från råvaror och livsmedel till kolsänkor, luftrening, vattenre-
ning och rekreationsvärden. 

Tillväxt- och regionplanenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholms län. Strategin följer processen med 
att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.  
Syftet är att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i 
Stockholms län.  

Denna nulägesanalys är ett underlag för arbetet med att ta fram strategin. Den visar  
att det finns andra behov på landsbygden än i länets tätare delar. Den ger också en ny 
vinkel på begreppet landsbygd – nämligen att förhållandena skiljer sig åt beroende på 
om man tittar på den tätortsnära landsbygden, på landsbygden längre bort från en 
tätort eller i skärgården.  

Du kan följa arbetet med att ta fram landsbygds- och skärgårdstrategin på vår webb-
plats . http://www.rufs.se. 

Hanna Wiik                                                                                                                                                                                                
Förvaltningschef Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting 

  

http://www.rufs.se
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Sammanfattning 

Stockholms län växer och med en kraftig befolkningsökning följer unika möjligheter 
men också utmaningar. Tillväxt- och regionplanenämnden har gett TRF i uppdrag att 
ta fram en landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholms län, med målet att främja 
en hållbar utveckling av landsbygden och skärgården med avseende på sociala, ekono-
miska och ekologiska aspekter. Den här rapportens syfte är att tillhandahålla underlag 
för det framtida arbetet med strategidokumentet.  

Vad innebär skärgård och landsbygd? Den här rapporten följer en modell för definition 
av landsbygd som anges av Tillväxtanalys och före detta Glesbygdsverket. Modellen 
rekommenderas av OECD (2017) och IVA (2017) och används bland annat av Region 
Skåne. Modellen bygger på restid med bil till närmaste tätort med fler än 3 000 invå-
nare. Områden med 5–15 minuters restid till tätort med fler än 3 000 invånare räknas 
som tätortsnära landsbygd, områden med 15–45 minuters restid räknas som landsbygd 
och områden med mer än 45 minuters restid räknas som glesbygd. I Stockholms län 
faller endast öar utan bro under indelningen glesbygd och kallas därför skärgård i  
strategin.  

Rapporten består av fyra delar. Den första innehåller en nulägesanalys som med sta-
tistik visar på utvecklingen inom inkomster, utbildningsnivå, fördelning av ålder och 
kön, bredbandstillgång, bostadsbestånd och tillgänglighet. Den kraftigaste tillväxten för 
exempelvis befolkning och inkomster ses generellt i tätortsnära landsbygd. Andelen 
höginkomsttagare är högst i den tätortsnära landsbygden som samtidigt har den lägsta 
andelen låginkomsttagare. I skärgården är befolkningstillväxten lägre och medelåldern 
högre.  

Den andra delen fokuserar på näringslivet och dess förutsättningar. I skärgården och 
på landsbygden är andelen småföretag klart högre. Den tätortsnära landsbygden liknar 
länsgenomsnittet och uppvisar den relativt sett bästa sysselsättningstillväxten. Gene-
rellt är sysselsättningsutvecklingen svagare ju längre det är till närmaste tätort. Den 
positiva sysselsättningsutveckling som sker i Stockholms län kommer den tätortsnära 
landsbygden till del, men utvecklingen avspeglas inte på landsbygden eller i skärgården 
som istället uppvisar en nedgång av antalet arbetstillfällen. 

Den statistiska bilden av landsbygden och skärgården i Stockholms län kompletteras i 
den tredje delen med två workshoppar som fokuserar på SWOT och målbilder. Infra-
struktur, tillgänglighet och kollektivtrafik var teman som ansågs angelägna och möjliga 
att förbättra, både i skärgården och på landsbygden. Skärgårdsgrupperna betonade 
båttrafiken medan landsbygdsgrupperna betonade kollektivtrafik och framför allt buss-
trafik. Både landsbygden och skärgården upplever hur Stockholms tätort växer, vilket 
skapar spänningar i markanvändningen mellan bostadsbehovet och ett levande jord-
bruk. Workshopparna betonade också att civilsamhället är en viktig kraft, i allt från 
infrastruktur och identitet till företagande, och rekommenderar att det inkluderas i det 
framtida strategiarbetet.  
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Inom ramen för det här uppdraget genomfördes elva intervjuer med fokus på näringsli-
vet. Generellt präglas näringslivet av mindre företag som ser sig själva som mångsyss-
lare, vilket är en strategi för att hantera säsongsvariationerna som är relativt kraftiga 
för många av företagen. De betonar att offentliga aktörer, som till exempel kommuner-
na, är viktiga aktörer som möjliggör eller försvårar deras verksamhet. Ett samarbete 
som kan tänkas handla om tillstånd, markfrågor och infrastruktur skulle därför kunna 
vara en viktig punkt att ta med sig i det vidare arbetet. Dessa småföretagare betonar sin 
egen roll och sitt personliga engagemang för att driva sin verksamhet. Flera av respon-
denterna anser att deras möjligheter att fortsätta driva eller expandera verksamheten 
hänger på ett fåtal individer, vilket kan skapa sårbarhet samtidigt som det ger flexibilitet.  

Landsbygdsrespondenterna lyfter geografin som ett gränsland mellan landsbygd och 
storstad, vilket försvårar känslan av en tydlig identitet och målbild. På samma tema  
anses det generellt att om skärgården redan idag har ett mer välorganiserat samarbete 
och kan få till ett nätverk borde även landsbygden kunna ha det. Men det verkar hänga 
på ett personligt engagemang och därför efterfrågas ett stöd i de offentliga aktörernas 
verksamhet. Arbetet med att ta fram ett gemensamt strategidokument har stor bety-
delse, inte minst eftersom målet är att underlätta för ett hållbart län där möjligheterna 
att bo och verka är goda.  
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Summary 

Stockholm County is growing and growth in population implies new opportunities as 
well as challenges for the entire county. Stockholm County Council has been 
commissioned to develop a strategy for rural areas as well as the archipelago of 
Stockholm County. The future strategy aims to promote sustainable development of 
these areas in terms of social, economic and ecological aspects. This report aims to 
provide a basis for future work on that strategy. But what does the archipelago and the 
rural imply as categories? This report defines archipelago as islands without fixed 
connections. Rural is defined as accessible rural areas (tätortsnära landsbygd) or as 
rural (landsbygd). The demarcation between those categories is determined by travel 
time by car to the nearest urban center with more than 3,000 inhabitants (see e.g. 
OECD, 2017; IVA, 2017).  

The report consists of four parts; the first part presents an analysis of the current 
situation for these areas regarding income, population, level of education, access to 
broadband and so on. Generally, the strongest growth is found in accessible rural areas,  
especially in terms of population and income levels. The proportion of high earners  
is highest in accessible rural areas and this is also the area where we find the lowest 
proportion of low-income people. In the archipelago, the population growth is generally 
lower as well as a higher mean age compared to the other parts of the county. 

The second part of the report focuses on developing and maintaining business in the 
rural areas of the county. In the archipelago as well as in rural areas small business 
dominate the business structure. Accessible rural areas are more similar to the county 
average and has the highest relative growth in employment. Generally, the further one 
move away from the urban center the weaker the growth in employment. 

The third and fourth part of this report focuses on more qualitative aspects of the issue 
at hand. The third part presents the results from two workshops focusing on a SWOT 
analysis and possible goals related to the future strategy. Infrastructure, accessibility 
and public transport were themes that all groups participating, regardless of 
representing the archipelago or rural areas, considered important to develop. All 
groups also experienced the growth of Stockholm urban area and the following demand 
of land, especially for housing as a possible tension. This growth could at times develop 
conflicts with the open landscape vision of the rural areas.  

Interviews with businesses active in rural areas as well as in the archipelago are presen-
ted in the fourth part of this report. These small businesses emphasize their personal 
commitment to pursue their business and to survive they need engage in a wide range 
of businesses. To be a kind of trinket can be seen as a strategy to lessen the effects of 
seasonal variations in demand from for example tourists. Rural respondents raised the 
issue of their location as somewhat in-between the urban and rural, leaving them with  
a sense of unclear identity. Generally, the archipelago has a longer history of a well- 
organized cooperation, and similar network structure of collaboration could be 
interesting to pursue for rural areas. Important to remember is that these networks and  
collaborations largely depend on a personal commitment by local stakeholders and  



 

NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 9 

depend on the ability to develop a fruitful dialog with public actors such as the 
municipality or county. Therefore, a multi stakeholder collaboration is recommended 
for the future work with the strategy for the archipelago and rural areas in Stockholm 
County.  
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Inledning 

Stockholmsregionen har en stark befolkningstillväxt. Fram till 2050 beräknas länet 
växa med 1,1–1,4 miljoner invånare, vilket skapar unika förutsättningar och utmaning-
ar för framtiden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ska ersätta den nuvarande utvecklings-
planen RUFS 2010. Den nya utvecklingsplanen har ett särskilt fokus på landsbygden 
och skärgården. Dessa identifieras som viktiga områden för länets attraktivitet och 
identitet. 

En viktig förutsättning för att landsbygden och skärgården ska vara levande är att invå-
narna har möjlighet att både bo och verka där. Ett lokalt näringsliv gör det möjligt för 
de människor som vill bo utanför staden att göra det, vilket i sin tur skapar en god 
grund för service, kollektivtrafik och arbetstillfällen. 

Tillväxt- och regionplanenämnden har gett TRF i uppdrag att ta fram en landsbygds- 
och skärgårdsstrategi som syftar till att främja en hållbar utveckling av landsbygden 
och skärgården med avseende på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Strate-
gin ska även belysa landsbygdens och skärgårdens specifika förutsättningar och samti-
digt ta hänsyn till Stockholms län som helhet. Syftet med den här rapporten är att till-
handahålla ett underlag för det framtida arbetet med strategidokumentet.  

För att förstå landsbygdens utmaningar och möjligheter bör den betraktas som en del 
av den större enheten Stockholmsregionen. Närheten till landets största marknad ger 
unika möjligheter till lokalt företagande, besöksnäring och arbetspendling. Samtidigt 
innebär befolkningstillväxten i länet och bostadsbyggandet att det kan uppstå intresse-
konflikter, exempelvis om värdefull jordbruksmark.  

Närheten till Stockholm innebär att det är motiverat att undersöka om några speciella 
förutsättningar för landsbygdens näringsliv behöver belysas. Närheten till staden och 
goda pendlingsmöjligheter gör att individen kan bo på landsbygden och ändå dra nytta 
av stadens täthet. Stockholmsregionen är även Sveriges största marknad, vilket gynnar 
näringar som turism och livsmedelsförädling med mera. Samtidigt har delar av länet 
närmast en glesbygdskaraktär, med låg tillgänglighet, befolkningsminskning och bris-
tande tillgång på service.  
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Tidigare rapporter 
För att kunna inleda ett strategiarbete för landsbygden och skärgården i Stockholms 
län är det till att börja med viktigt att förstå innebörden i respektive kategori. Lands-
bygd som ligger i huvudstadens län kan till exempel antas ha andra förutsättningar  
än landsbygd som ligger längre från ett urbant centrum.  

Förutsättningarna för utveckling ser olika ut i olika delar av landsbygden och skärgår-
den. Medan befolkningen ökar på vissa håll, står andra delar inför en avfolkning och 
problem med att upprätthålla lokal service. I skärgården skiljer sig tillgängligheten till 
arbete, skola och service markant mellan olika öar. Dessutom skiljer sig definitionen av 
vad som klassas som skärgård mellan olika rapporter. Landstinget har använt uppdel-
ningen skärgård med öar utan fast förbindelse, samt öar med och utan fast förbindelse. 
En fast förbindelse avser en bro, tunnel eller statlig färja, eller en kombination av dessa 
tre. Utöver detta tillkommer definitionen av kärnöar som är öar med grundläggande 
samhällsservice och infrastruktur, vilket borgar för båttrafik året runt (SLL, 2010 och 
2016).  

I den här rapporten definieras skärgård som öar utan en bro, vilket i praktiken innebär 
att den bör ses som glesbygd. Definitionen utgår från Tillväxtanalys definition av gles-
bygd som baseras på tillgänglighet (se mer i avsnittet avgränsning och definitioner).  

Det är inte bara skärgården som behöver definieras; landsbygden är inte heller en 
självklar kategori. Att det inte finns en landsbygd utan olika typer av landsbygd är  
något som uppmärksammas i Landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) 
där författarna genomgående skriver om ”landsbygderna” i plural i rapporten. Lik-
nande resonemang går att finna i Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA:s, rapport om 
Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser (2017) som problematiserar 
bilden av landsbygden och dess relation till tätorter. De konstaterar i rapporten att den 
snabba urbanisering vi ser i Sverige och i många andra länder felaktigt kopplas till en 
utflyttning från landsbygden. Att befolkningsökningen i Sveriges större städer skulle 
bero på att de som bor på landsbygden väljer att lämna den till förmån för storstaden 
stämmer alltså inte. Istället drivs urbaniseringen av ett högt födelseöverskott, en 
ökande livslängd, samt inflyttning från utlandet eller andra tätorter. 

En anledning till missförståndet om urbaniseringens drivkrafter är enligt rapporten  
att landsbygden felaktigt presenteras som en homogen geografi. Istället föreslås att 
landsbygden kategoriseras som tätortsnära eller icke tätortsnära. En sådan kategorise-
ring ger en mer analytisk och relevant förståelse av landsbygdens komplexitet. Det  
som kategoriseringen framförallt poängterar är den kraftiga befolkningstillväxten i  
den tätortsnära landsbygden (IVA, 2017). Vi återkommer till det i den här rapporten  
eftersom det har bäring för Stockholms län. 

I det framtida arbetet med en strategi för landsbygden och skärgården i Stockholms län 
kan det vara en fördel att inspireras av andra län i Sverige där liknande strategiarbeten 
har genomförts. Det ger en bättre förståelse för vad som är mer generellt och det blir 
även lättare att identifiera vad som kan ses som mer specifikt för Stockholmsregionen. 
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Det går även att inhämta mer generella kunskaper om landsbygd och skärgård i tidigare 
rapporter. 

Ett exempel på en sådan rapport är Västra Götalands funktionella geografi (2016).  
I den rapporten ligger fokus på hela regionen, det vill säga relationen mellan lands-
bygd, skärgård och regionens tätorter. De teman som diskuteras är bland annat orts-
struktur, lokaliseringsmönster och interaktionen mellan tätorter och landsbygder.  
Något som är viktigt att ta med sig i arbetet med strategin för landsbygd och skärgård  
i Stockholms län är just relationen till Stockholms urbana centrum samt till övriga  
urbana noder i länet.  

Olika geografier fyller olika funktioner. Man kan säga att det råder ett beroendeförhål-
lande mellan dels staden och landsbygden, dels staden och skärgården. Staden har sin 
karaktär som förenklat kan ses som en tätare geografi som erbjuder exceptionell god 
tillgång till en diversifierad arbets- och utbildningsmarknad, en varierad offentlig och 
kommersiell service, samt inte minst ett brett utbud av mötesplatser och kulturella 
upplevelser. Landsbygden har en annan identitet och tillför staden (återigen förenklat) 
arbetskraft, livsmedel och andra råvaror, energi och inte minst miljöer för rekreation. 
Rapporten Västra Götalands funktionella geografi från 2016, betonar skillnaderna 
mellan tätortsnära landsbygd och övrig landsbygd, där den tätortsnära kan antas ha 
bättre förutsättningar för utbyte och interaktion med staden (Västra Götalandsregionen 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2016).  

Ett liknande resonemang går att föra kring skärgården. De platser som ligger nära fast-
landet kan antas ha en större tillgänglighet till stadens centrum och därmed en bättre 
tillgång till utbudet av tjänster och varor där, än de öar som saknar en fast förbindelse  
i form av färja eller bro. Det är viktigt att påpeka att skärgården inte heller är en homo-
gen geografi, utan att det finns många olika typer av skärgård med olika förutsättningar 
för tillgänglighet och näringslivsutveckling. Inte minst eftersom definitionen av skär-
gård i den här rapporten är öar utan en fast förbindelse. Mer om detta i nuläges- och 
näringslivsanalysen, sidan16.  

När det gäller målbilden för en strategi för landsbygden och skärgården i Stockholms 
län kan Landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) inspirera. Utredningen 
presenterar tre övergripande perspektiv som har landsbygderna i fokus, men man kan 
tänka sig att lägga in skärgården som en ytterligare geografi som strävar mot en lik-
nande målbild (SOU 2017:1 s. 2):  

• Ge likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i lands-
bygderna (och i skärgården). 

• Öka landsbygdernas (och skärgårdens) förmåga att ta tillvara förutsättningarna för 
företagsamhet och sysselsättning på ett långsiktigt och hållbart sätt.  

• Öka landsbygdernas (och skärgårdens) möjligheter att bidra till en positiv utveckling 
av samhällsekonomin. 

Om mer specifika landsbygds- och skärgårdsstrategier från olika regioner i Sverige  
studeras är en sak tydlig: samma övergripande mål och teman återkommer. De över-
gripande målen formuleras, precis som perspektiven i Landsbygdskommitténs slut-
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betänkande (ovan) om att skapa förutsättningar för människor att bo och verka i länet 
eller regionen. Och detta ska göras genom att till exempel ”skapa fler arbetstillfällen, 
bättre utbildning, bättre kommunikationer och en högre livskvalitet” (Hagfors kommun 
2017 s. 7). Liknande tankar finns i det långsiktiga målet för det gemensamma utveckl-
ingsprogrammet för Östergötland och Småland 2030 som betonar kustens och skär-
gårdens natur- och kulturvärden, samt att infrastrukturen ska göra kusten och skärgår-
den mer öppen och tillgänglig. Målet ska även underlätta möjligheterna att skapa en 
livskraftig kust och skärgård som anpassas efter säsongsvariationerna (Region Öster-
götland m.fl., 2015). Hagforsstrategin som fokuserar på kommunens landsbygd anger 
följande fem områden som prioriteras i deras arbete: livskvalitet för alla, ett stärkt nä-
ringsliv, en höjd kompetensnivå, bättre kommunikationer (infrastruktur) samt en god, 
grön  
kommun (Hagfors kommun 2017). Landstinget har också författat rapporter om  
Stockholms skärgård, senast 2010. Fokus i den rapporten låg på natur, kultur, rek- 
reation, kommunikationer, näringsliv och kommersiell service, samt offentlig service 
(Stockholms läns landsting 2010). 

Inom samtliga områden som har nämnts ovan ryms en rad teman och flera av  
dem återkommer, oberoende om det handlar om Värmland, Västra Götaland eller  
Östergötland.  

Till de teman som återkommer hör infrastruktur, boende, företagande (inklusive  
besöksnäring), natur- och kulturvärden (inklusive attraktivitet), vård och omsorg,  
samt utbildning. Den generella målbilden är att dessa områden ska förbättras.  

Dessa teman tas bland annat upp i den här rapporten utifrån perspektivet Stockholms 
län. Det är viktigt att påpeka att nuläget, och därmed grundförutsättningarna, är olika 
för landsbygd och skärgård, beroende på om de ligger nära eller längre ifrån ett urbant 
centrum. Målbilden må vara densamma, men vilka delmål och hur dessa bör kvantifie-
ras skiljer sig åt. Syftet med den här rapporten är att skapa ett underlag för de förut-
sättningar som gäller i Stockholms län.  

Rapportens struktur 
Rapporten består av fyra delar som på olika sätt belyser nuläget för landsbygd och 
skärgård utan fast förbindelse i Stockholms län. Nulägesanalysen är den första delen. 
Den visar med hjälp av statistik på utvecklingen inom åtta parametrar: inkomst,  
utbildningsnivå, fördelning av ålder och kön, bredbandstillgång, bostadsbestånd och 
tillgänglighet. 

Den andra delen fokuserar på näringslivet och dess förutsättningar och presenterar  
en översikt över hur näringslivet har utvecklats under de senaste tio åren. I den andra 
delen diskuteras också lokaliseringsbeslut generellt och skärgård och landsbygd mer  
specifikt. Del två lyfter även fram globala trender som påverkar näringslivets utveckling.  

I den tredje delen kompletteras den statistiska bilden av landsbygden och skärgården i 
Stockholms län med en sammanställning från två workshoppar som hölls i februari och 
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mars 2017. På workshopparna deltog tjänstemän från Stockholms kommuner, lands-
tinget, länsstyrelsen, vissa intresseorganisationer, samt politiker som har en koppling 
till skärgården eller landsbygden i länet. Fokus låg på att få med aktörer med kunskap 
kring samhällsplanering och näringslivsutveckling i denna typ av geografi. Vid works-
hopparna diskuterades SWOT för landsbygd och skärgård samt vägen framåt med mål-
bilder och aktörsanalys. 

Inom ramen för uppdraget har även elva intervjuer genomförts. Intervjuerna fokuse-
rade på näringslivet och dess förutsättningar att bedriva verksamhet på landsbygden 
och i skärgården i Stockholms län.  

Rapporten avslutas med en sammanfattning av de olika delarna och en diskussion som 
fokuserar på vägen framåt.  
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Nulägesanalys: landsbygd och skärgård  
i Stockholms län 

I det här avsnittet redovisas statistik över nuläget och utvecklingen för landsbygden  
och skärgården i Stockholms län sedan början av 2000-talet. I detta sammanhang  
definieras skärgård som öar utan en bro och landsbygd som tätortsnära landsbygd  
eller landsbygd (se avsnittet om definitioner). Till de uppgifter som redovisas hör bland 
annat inkomst, utbildningsnivå, bostadsbestånd och tillgänglighet. Uppgifterna redovi-
sas för skärgården, landsbygden samt tätortsnära landsbygd och jämförs med övriga  
länet. Övriga länet som i praktiken kan förstås som länets tätorter. Om inget annat 
anges är källan Stockholms läns landstings områdesdatabas. 

Datakällor	
Den statistik som används i studien kommer i huvudsak från officiella datakällor som 
Statistiska Centralbyrån, SCB. Den är därför kvalitetssäkrad och tillförlitligheten är i 
allmänhet god, men det finns anledning att kort kommentera precisionen i dataunder-
lagen. För att kunna karaktärisera och jämföra olika områden med varandra behöver 
man utgå från en geografisk indelning som är relativt finmaskig. Ett problem som då 
uppstår – särskilt i glesa områden – är behovet av sekretess. SCB får inte redovisa data 
där det finns en risk att enskilda individers identitet kan röjas. Därför släcker de ut alla 
sådana observationer, vilket bland annat innebär att befolkningssiffrorna i glesa områ-
den underskattas. Vår bedömning är dock att detta problem inte har någon avgörande 
betydelse för slutsatserna i rapporten.  

Ett annat problem som framför allt gäller befolkningsstatistiken är att den utgår från 
var individerna är mantalsskrivna. Av erfarenhet vet vi att detta inte alltid är synonymt 
med var man i huvudsak tillbringar sin tid. Särskilt påtagligt är detta i skärgården och 
på landsbygden som har en helt annan befolkning på sommaren än på vintern. Det är 
vanligt att personer är skrivna på en bostadsadress, men tillbringar huvuddelen av sin 
tid på en annan plats under stora delar av året, till exempel i sommarstugan. Detta in-
nebär sammantaget att befolkningssiffrorna på landsbygden och i skärgården riskerar 
att underskattas. Det är ett problem som är svårt att komma runt, men det är viktigt att 
känna till och ta hänsyn till underskattningen när slutsatser ska dras från statistiken.  

Även sysselsättningsstatistiken är behäftad med vissa problem. SCB sammanställer  
den i Regional arbetsmarknadsstatistik, RAMS, som samlas in via enkäter till arbetsgi-
vare. Enkäterna baseras på den registrerade sysselsättningen under en referensvecka  
i november månad. I tydligt säsongsbundna områden – dit skärgården och även delar 
av landsbygden kan räknas – innebär detta att sysselsättningsstatistiken riskerar att 
underskattas, vilket är viktigt att poängtera vid statistiksammanställningar. Det finns 
också anledning att kommentera att SCB:s sysselsättningsstatistik baseras på den 
adress där företaget eller verksamheten är registrerad. För vissa rörliga branscher där 
arbetsplatsen varierar (exempelvis inom byggbranschen) innebär detta att det finns en 
diskrepans mellan var företaget är registrerat och var det har sin huvudsakliga verk-
samhet. Ett snickeriföretag som är registrerat på fastlandet men har sina specifika  
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kunder på öarna i skärgården räknas därför inte in i sysselsättningen i skärgården. 
Sammantaget innebär ovanstående punkter att det är stor risk att sysselsättningen på 
landsbygden och i skärgården underskattas. Det är också värt att påpeka att definition-
en av skärgård som öar utan en bro innebär att skärgården får få observationer, vilket 
leder till att små förändringar i näringslivet får ett stort, relativt genomslag. Om en 
verksamhet har lagts ner märks detta tydligare i den här geografin än i en geografi med 
ett större underlag.  

Avgränsning och definitioner 
Det finns flera olika definitioner och avgränsningar av det som avses med landsbygd 
och skärgård. I vissa fall räknas alla områden utanför tätorterna som landsbygd. Tidi-
gare studier av skärgården uppvisar också en rad olika avgränsningar. Ibland räknas 
öar med bro eller statlig färja in i skärgårdsområdet och ibland fristående öar utan fast 
förbindelse. I den här studien har vi genomgående använt den avgränsningsmetod som 
anges av Tillväxtanalys, vilken även är den metod som rekommenderas av Organisat-
ionen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD (2017) och IVA (2017). Metoden 
är rumsligt differentierad och innebär att landsbygden delas in i tätortsnära och övrig 
landsbygd. Avgränsningen mellan dem avgörs av restiden med bil till närmaste tätort 
som är större än 3 000 invånare. Från tätortsnära landsbygd är restiden till närmaste 
tätort mindre än 15 minuter medan den är mellan 15–45 minuter från övrig landsbygd. 
Begreppet glesbygd innebär att det tar längre tid än 45 minuter att resa till närmaste 
tätort (inklusive eventuella anslutningar), vilket för Stockholms län innebär de flesta 
öar i skärgården utan bro. Eftersom den här studien fokuserar på förutsättningarna  
för näringslivet i glesa områden blir detta också en naturlig avgränsning i och med den 
fysiska marknadsbarriär som vattnet i realiteten utgör. 

Tabell 1. Kategorier och definitioner 

Kategori Definition 

Tätort > 3000 invånare 
Tätortsnära landsbygd < 15 minuter med bil till tätort 
Landsbygd 15–45 minuter med bil till tätort 
Glesbygd > 45 minuter med bil till tätort 
Skärgård Öar utan bro1 

 

Till kategoriseringen hör en schematisk karta av Stockholms län (bild 1) som syftar  
till att ge en övergripande bild av hur geografin fördelar sig över länet. Det är viktigt  
att påpeka att gränserna för respektive kategori är flytande och kartan bör ses som en 
illustration.  

  

                                                        

1 Vilket i praktiken innebär att skärgård bör ses som glesbygd i den här rapporten. 
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Bild 1 Kartbild som schematiskt visar respektive kategori i Stockholms län 
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Ålders- och könsfördelning 
När ett uttag görs från områdesdatabasen, ODB, på basområdesnivå och ålder eller kön 
kommer alla individer inte med på grund av sekretessreglerna eftersom det kan bli för 
få individer. Då ”nollas” dessa på grund av sekretessen. Tabell 2 visar befolkningen år 
2000 och år 2015 fördelad på kön. På grund av denna problematik saknas det 440 per-
soner i sammanställningen för år 2015. Det är dock en väldigt liten andel och påverkar 
inte fördelningen märkbart. 

År 2015 bodde 7,2 procent av länets befolkning på landsbygden, 0,3 procent i skär-
gården och resterande 92,5 procent i övriga länet (tätorter). Nästan 43 procent av dem 
som bor på landsbygden (161 277 personer år 2015) bor i tätortsnära landsbygd.  

Den totala befolkningsökningen på landsbygden (exklusive tätortsnära landsbygd) är 
lika stor som i övriga länet, strax över 20 procent. Den tätortsnära landsbygden skiljer 
sig från den övriga landsbygden med en befolkningstillväxt på 67 procent. Skärgården 
skiljer sig från övriga områden i länet med en betydligt svagare befolkningsutveckling.  

Tabell 2 Befolkningsmängd i absoluta tal för år 2000 och år 2015 

Kategori Män Kvinnor Totalt 

 2000 2015 2000 2015 2000 2015 

Skärgård 3 412 3 442 2 944 3 076 6 356 6 518 
Landsbygd 39 780 48 101 37 001 44 404 76 781 92 505 
Tätortsnära  
landsbygd 21 194 35 368 19 977 33 404 41 171 68 772 

Tätort 826 869 1 023 353 871 221 1 039 594 1 698 090 2 062 947 
Stockholms län 891 255 1 110 264 931 143 1 120 478 1 822 398 2 230 742 

 

Figur 1 Procentuell förändring av befolkningsmängden perioden 2000-2015 

 
Sekretessproblemen som nämns tidigare medför att det inte går att få fram underlag till 
befolkningspyramider via data för ettårsklasser på basområden från ODB. Istället har 
befolkningsdata i femårsklasser för 2015 (från Fastpak) använts i de befolkningspyra-
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mider som redovisas i figuren (Figur 2). Där framgår tydliga demografiska skillnader i 
åldersstrukturen mellan de olika områdena i Stockholms län. I skärgården, det vill säga 
på öar utan bro, är befolkningen framför allt över 40 år och antalet barn och unga är  
relativt litet. Landsbygden (inklusive den tätortsnära landsbygden) domineras av per-
soner i åldersgruppen 40–55 år och barn, medan andelen unga i åldrarna 20–35 år är 
väldigt liten. Den tätortsnära landsbygden och den övriga landsbygden skiljer sig åt på 
två sätt: dels är avsaknaden av unga personer inte lika extrem i den tätortsnära lands-
bygden, dels är en stor andel av befolkningen över 65 år i den mer perifera landsbyg-
den. Ungdomarna utgör en betydligt större andel av befolkningen i resten av länet. En 
generell trend man kan se är att ungdomar tenderar att lämna landsbygden för staden, 
medan barnfamiljerna lämnar staden för landsbygden.  

Figur 2 Befolkningspyramider för år 2015, kön och ålder 
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Utbildningsnivå 
Figur 3 och 4 visar utbildningsnivån för år 2000 respektive 2015. Andelen invånare 
med en eftergymnasial utbildning har ökat i alla områden sedan 2015 och andelen som 
saknar en gymnasial utbildning har minskat. Utbildningsnivån i skärgården och på 
landsbygden är lägre än i övriga länet (tätorter). Den tätortsnära landsbygden skiljer 
sig från den övriga landsbygden genom en större andel (och en procentuell ökning av) 
eftergymnasialt utbildade. 

Figur 3 Utbildningsnivån år 2000 

 

Figur 4 Utbildningsnivån år 2015 

 
 

Andelen högutbildade i länet (med en eftergymnasial utbildning på minst tre år)  
ökade åren 2000–2015. Den är lägre på landsbygden och i skärgården än i övriga länet  
(tätorter). På den tätortsnära landsbygden har andelen högutbildade ökat mer än på 
den övriga landsbygden och det gäller såväl kvinnor som män.  

Andelen högutbildade kvinnor respektive män har ändrats från att vara jämnt fördelad 
år 2000 (med en något större andel högutbildade kvinnor än män på landsbygden)  
till att andelen högutbildade kvinnor är väsentligt högre än andelen högutbildade män 
år 2015. Skillnaden är stor på såväl landsbygden och i skärgården som i övriga länet 
(tätorter). Den största ökningen utgörs av andelen högutbildade kvinnor i tätortsnära 
landsbygd som har ökat med 14 procentenheter, vilket nästan är en fördubbling (från 
16 till 30 procent).  
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Figur 5 Andelen högutbildade (26–64 år) år 2000 och år 2015 

 

Figur 6 Andelen högutbildade (26–64 år) fördelad på kön år 2000 och år 2015 

 

Förvärvsgrader 
Sedan början av 2000-talet har förvärvsgraden, det vill säga andelen förvärvsarbetande 
20–64 år relaterat till befolkningen i motsvarande åldersklass, ökat i samtliga områden 
i länet. Såväl skärgården, landsbygden som den tätortsnära landsbygden uppvisade en 
högre förvärvsgrad än övriga länet (tätorter) både år 2000 och år 2015. 

När områdena jämförs uppvisar den tätortsnära landsbygden generellt de högsta  
förvärvsgraderna, följt av landsbygden och skärgården. År 2015 var förvärvsgraden  
i den tätortsnära landsbygden hela 86 procent. Det betyder att 86 procent av samtliga 
bosatta i detta område i åldersgruppen 20–64 år förvärvsarbetade. Motsvarande för-
värvsgrad var 85 procent på landsbygden år 2015, medan 83 procent av befolkningen  
i skärgården i åldersgruppen 20–64 år förvärvsarbetade.  

Män uppvisar generellt högre förvärvsgrader i jämförelse med kvinnor, men skillnaden 
mellan könen har minskat sedan år 2000 i alla områden utom i skärgården. 
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Figur 7 Förvärvsgrader totalt (20–64 år) fördelade på region, år 2000 och år 2015 

 

Figur 8 Förvärvsgrader för män (20–64 år) fördelade på region, år 2000 och år 
2015 

 

Figur 9 Förvärvsgrader för kvinnor (20–64 år) fördelade på region, år 2000 och år 
2015 
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Inkomst 
Figur 10 och 11 redovisar andelen låg- och höginkomsttagare i befolkningen i ålders-
gruppen 20–64 år för år 2000 respektive 2014. Andelen låginkomsttagare ökar i alla 
områden, men är lägre på landsbygden (cirka 15 procent) än i skärgården och i tätorter 
(cirka 20 procent). Andelen höginkomsttagare har ökat på landsbygden och i skär-
gården, men har minskat i tätorterna.  

Den tätortsnära landsbygden sticker ut genom att en stor andel av befolkningen har  
en hög inkomst. År 2014 var andelen höginkomsttagare i tätortsnära landsbygd 35  
procent, medan den var under 30 procent i övriga områden. Skärgården, det vill säga 
öar utan bro, hade den lägsta andelen höginkomsttagare och den högsta andelen låg-
inkomsttagare både år 2010 och 2014.  

Figur 10 Andelen låginkomsttagare 

 

Figur 11 Andelen höginkomsttagare 

 
 

Figur 12 och 13 redovisar andelen låg- och höginkomsttagare bland män och kvinnor  
år 2000 och 2014. Gemensamt för alla områden är att andelen kvinnor och män med 
låg inkomst har ökat och att bland dem med låg inkomst är andelen kvinnor större än 
andelen män. Skillnaden mellan kvinnor och män är lägst i tätortsnära landsbygd (en 
procentenhet). 
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Den totala ökningen av andelen höginkomsttagare på landsbygden och i skärgården  
beror på att andelen kvinnor med hög inkomst har ökat. Andelen kvinnor med hög  
inkomst har ökat även i tätorterna, men var fortfarande väsentligt mindre än andelen 
män med hög inkomst i samtliga områden år 2014. I skärgården är skillnaden mellan 
män och kvinnor lägst (tolv procentenheter). 

Andelen höginkomsttagare bland män i landsbygdsområden är oförändrad, men den 
har minskat något i skärgården. I tätorterna har andelen minskat med sju procent-
enheter. Både andelen män och kvinnor med hög inkomst är störst i den tätortsnära 
landsbygden: 44 respektive 26 procent.  

Figur 12 Andelen låginkomsttagare för män respektive kvinnor 

 

Figur 13 Andelen höginkomsttagare för män respektive kvinnor  
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Vid jämförelser av bostadsbeståndet har antalet småhusfastigheter och lantbruksfas-
tigheter använts, medan antalet lägenheter har använts för flerbostads- och ägarlägen-
hetsfastigheter. Småhusfastigheter inkluderar både helårsbostäder och fritidshus. Det 
fanns inte någon väsentlig skillnad mellan bostadsbeståndet i tätortsnära landsbygd 
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och övrig landsbygd och de har därför inte separerats i analysen utan samlas under  
rubriken landsbygd.  

Andelen småhus är mycket stor i både skärgård och landsbygd och utgör 95 respektive 
87 procent av bostadsbeståndet (se figur 14). Resterande 13 procent på landsbygden  
består av hälften lantbruksenheter och hälften lägenheter i flerbostadshus. I övriga  
länet (tätort) är nästan 80 procent lägenheter i flerbostadshus och 22 procent är små-
husenheter.  

Figur 15 visar var i länet de olika typerna av bostadsfastigheter är lokaliserade. Sam-
manlagt 87 procent av lantbruksenheterna finns i landsbygdsområden och 10 procent  
i skärgården. Småhusen är något jämnare fördelade över länet, men även om 6 procent 
finns i skärgården och 29 procent på landsbygden så ligger majoriteten av småhusfas-
tigheterna (65 procent) i övriga länet. Flerbostadshus och ägarlägenheter finns nästan 
uteslutande i övriga länet. 

Figur 14 Bostadsbestånd 2015 

 

Figur 15 Geografisk fördelning av olika bostadstyper 2015 
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Bredband 
Bredbandsdata till den här delen av rapporten har hämtats från Post- och telestyrelsen, 
PTS. Andelen av befolkningen som har tillgång till bredband är större i tätorterna än 
utanför dem. I tätorterna varierar andelen som har tillgång till bredband mellan 97–
100 procent. Utanför tätorterna är variationen större mellan kommunerna: 44–100 
procent år 2010 och 56–100 procent år 2014.  

Definitionen av tätort har förändrats något mellan mätåren, vilket gör att exempelvis 
Solna har data för ”Ej tätort” år 2010, men saknar data för år 2014. Tillgången till  
bredband har ökat i genomsnitt, både i och utanför tätort. I tätort hade 99,92 procent 
av befolkningen tillgång till bredband år 2014, i jämförelse med 97,3 procent utanför 
tätort. Tillväxttakten i tätort var 0,3 procent år 2010–2014, men 2,73 procent utanför 
tätort.  

Figur 16 Andel av befolkningen som har tillgång till bredband (ADSL eller VDSL)  
utanför tätort (överst) och tätort (nederst) 

 

 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till arbetsplatser skiljer sig väsentligt mellan skärgården (öar utan 
bro), landsbygden och tätortsnära landsbygd och tätorter, det vill säga tätorter. Förenk-
lat kan man säga att tillgängligheten sjunker med ökande avstånd till en tätort. Med bil 
är tillgängligheten högre än med kollektivtrafik för alla områden, men skillnaden i till-
gänglighet med bil och kollektivtrafik är betydligt större på landsbygden och i skärgår-
den än tätortsnära landsbygd och tätorter. I tätortsnära landsbygd är tillgängligheten 
till arbetsplatser mer än dubbelt så hög som i landsbygden som inte är tätortsnära, med 
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både bil och kollektivtrafik. I skärgården är tillgängligheten otvivelaktigt lägst. Där nås 
i genomsnitt 29 000 arbetsplatser med bil inom 45 minuter och 335 arbetsplatser med 
kollektivtrafik. 

Figur 17 Genomsnittligt antal arbetsplatser som boende i respektive område når 
inom 45 minuter med bil respektive kollektivtrafik 

 

Sammanfattning: nulägesanalys 
I det här kapitlet har statistik använts för att presentera skärgården och landsbygden 
inom en rad teman. Den kraftigaste tillväxten finns generellt i tätortsnära landsbygd 
när det till exempel gäller befolkning och inkomstnivåer. Det är också stora skillnader i 
åldersstruktur mellan de olika geografierna. Det är en stark befolkningsutveckling i den 
tätortsnära landsbygden sedan år 2000, medan befolkningen på den övriga landsbyg-
den växer i ungefär samma takt som i tätorterna. I skärgården, som i den här rapporten 
definieras som öar utan bro, är befolkningstillväxten lägre. Sett till könsfördelningen 
ökar antalet kvinnor mer i skärgården och på landsbygden än i tätorterna.  

Det finns tydliga demografiska skillnader i olika delar av Stockholms län. I skärgården 
är en stor del av befolkningen över 40 år och utgörs av påtagligt fler män än kvinnor, 
även om kvinnorna ökar mer. Det finns betydligt fler barn på landsbygden än i skär-
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medan vissa barnfamiljer lämnar staden för landsbygden. 
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höginkomsttagare är högst i den tätortsnära landsbygden som samtidigt har den lägsta 
andelen låginkomsttagare. 

Det är stora skillnader i tillgängligheten till arbetsmarknaden i Stockholms län. Skär-
gården har mycket låg tillgänglighet och enligt statistiken är även utbildningsnivån 
lägre i skärgården och på landsbygden än i tätorterna. 
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Näringslivets förutsättningar på landsbygden 
och i skärgården – en kvantitativ kartläggning 

Det här kapitlet innehåller en kvantitativ kartläggning av näringslivet i skärgården, det 
vill säga öar utan bro, och landsbygden i Stockholms län, i jämförelse med övriga länet. 
Övriga länet som kan likställas med tätort. Det är dock värt att påminna om att i tydligt 
säsongsbundna områden – dit skärgården och även delar av landsbygden kan räknas – 
innebär den metod som SCB använder för att samla in sysselsättningsstatistik att antalet 
sysselsatta riskerar att underskattas. De siffror som redovisas i det här kapitlet kan därför 
antas underskatta den faktiska sysselsättningen, sett över året. Kartläggningen utgår 
från den sysselsatta dagbefolkningen vilket innebär att den faktiska sysselsättningen, 
eller antalet och andelen jobb som förekommer i skärgården respektive på landsbyg-
den, jämförs med övriga länet och i vissa fall med länet som helhet. Avsnittet inleds 
med en beskrivning där dagens branschstruktur jämförs för de olika områdena. Även 
utvecklingen i respektive område med avseende på växande och krympande näringar 
de senaste åren studeras. Därefter jämförs skärgården och landsbygden med övriga  
länet (tätort) utifrån branschbredd och specialisering. Avslutningsvis redovisas de olika 
områdenas tillgänglighet till arbetsplatser. 

Näringslivsanalys: nuläget 
I Stockholms län fanns det år 2014 nästan 1,2 miljoner sysselsatta eller arbetstillfällen. 
Skärgården, landsbygden och den tätortsnära landsbygden svarar tillsammans för 
knappt 66 000 av dessa arbetstillfällen, vilket endast motsvarar knappt sex procent av 
länets totala arbetstillfällen. Antalet och andelen arbetstillfällen i respektive område 
framgår av tabell 3. Skärgården och landsbygden som beskrivs i detta avsnitt och som 
jämförs med övriga länet (tätort) utgör små enheter på Stockholms läns arbetsmark-
nad, vilket är viktigt att ha med sig när utvecklingen i dessa områden studeras och jäm-
förs med utvecklingen i övriga länet. 

Tabell 3 Antalet sysselsatt dagbefolkning i respektive område, samt dess andel av 
den totala sysselsättningen i länet, år 2014 

 
Antal Andel 

Skärgård 1 557 0,1 % 
Landsbygd 29 888 2,6 % 
Tätortsnära landsbygd 34 242 2,9 % 
Övriga länet 1 105 414 94, 4% 
Stockholms län 1 171 101 100,0 % 
 

Figur 18 redovisar den sysselsatta dagbefolkningen i en grov näringsgrensindelning  
(15 branscher plus okänd bransch) för år 2014. För respektive bransch redovisas ande-
len sysselsatt dagbefolkning av den totala sysselsättningen inom respektive område.  
Av figurerna framgår det att branschstrukturen skiljer sig ganska mycket mellan de 
olika områdena. Av naturliga skäl är andelen sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske lägre i tätorterna i jämförelse med i skärgården och på landsbygden. Även bygg-
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verksamhet och transport sysselsätter en högre andel utanför tätorterna. Transport-
branschen har en särskilt hög andel sysselsatta på landsbygden där nästan 23 procent 
av samtliga arbetsplatser finns inom denna bransch. Den största branschen i skärgår-
den är byggverksamhet som utgör mer 19 procent av samtliga arbetsplatser. I tätorts-
nära landsbygd dominerar handel som svarar för nästan 21 procent av sysselsättningen 
i denna region. 

Figur 18 Sysselsatt dagbefolkning 2014, fördelad efter näringsgren 

 

 

Figur 19 Sysselsatt dagbefolkning i skärgården 2014, fördelad efter näringsgren 
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Figur 20 Sysselsatt dagbefolkning på landsbygden 2014, fördelad efter näringsgren 

 

 

Figur 21 Sysselsatt dagbefolkning i tätortsnära landsbygd 2014,  
fördelad efter näringsgren 
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restauranger samt transport de vanligaste näringsgrenarna i skärgården. Tillsammans 
svarar dessa tre näringsgrenar för närmare hälften (46 procent) av all sysselsättning i 
skärgården. Som nämnts tidigare domineras sysselsättningen på landsbygden av trans-
portbranschen. Nästan en fjärdedel (23 procent) av samtliga jobb på landsbygden finns 
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verksamhet för en stor andel av sysselsättningen på landsbygden. Dessa tre branscher 
står tillsammans för nästan hälften (47 procent) av antalet jobb på landsbygden. I  
tätortsnära landsbygd svarar handel för den högsta andelen sysselsatta, följt av bygg-
verksamhet och företagstjänster. 
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Tabell 4 De tre vanligaste branscherna i respektive område år 

 
Bransch 1 Bransch 2 Bransch 3 

Skärgård Byggverksamhet 
(19 %) 

Hotell och  
restauranger (16 %) Transport (11 %) 

Landsbygd Transport (23 %) Företagstjänster 
(13 %) 

Byggverksamhet 
(11 %) 

Tätortsnära landsbygd Handel (21 %) Byggverksamhet 
(12 %) 

Företagstjänster 
(11 %) 

Övriga länet Företagstjänster 
(16 %) Handel (13 %) Vård och omsorg 

(13 %) 

 

Förändring under perioden 2008–2014 
Sysselsättningsdata fördelat på bransch enligt svensk näringsgrensindelning, SNI, 2007 
finns i ODB från 2008. Därför redovisas sysselsättningsutvecklingen i de olika områ-
dena för perioden 2008–2014. Sedan år 2008 har antalet arbetstillfällen i Stockholms 
län ökat med drygt elva procent. I den tätortsnära landsbygden ökade sysselsättningen 
under samma period med nästan 27 procent. Samtidigt minskade sysselsättningen i 
skärgården och på landsbygden med tio respektive fyra procent. I skärgården, det vill 
säga öar utan bro, har alltså vart tionde arbetstillfälle försvunnit under denna period. 
Sammanställningen visar tydligt att den positiva sysselsättningsutvecklingen i Stock-
holms län även kommer den tätortsnära landsbygden till del, men att den inte av-
speglas på landsbygden eller i skärgården där antalet arbetstillfällen istället uppvisar en 
nedgång.2 

Tabell 5 Sysselsatt dagbefolkning fördelad på område år 2008 och 2014  
även ändra övriga länet till tätort 

 
Antal Andel Förändring 2008–2014 

 
2008 2014 2008 2014 Antal Tillväxt 

Skärgård 1 732 1 557 0,2 % 0,1 % -175 -10,1 % 
Landsbygd 31 113 29 888 3,0 % 2,6 % -1 225 -3,9 % 
Tätortsnära 
landsbygd 27 023 34 242 2,6 % 2,9 % 7 219 26,7 % 

Övriga länet 994 369 1 105 414 94,3 % 94,4 % 111 045 11,2 % 
Stockholms län 1 054 237 1 171 101 100,0 % 100,0 % 116 864 11,1 % 

 

Om sysselsättningsutvecklingen sedan år 2008 studeras på branschnivå framgår skill-
naderna mellan områdena om möjligt ännu tydligare. Ju längre avståndet är till tätor-
terna, desto svagare är utvecklingen av antalet arbetstillfällen. I tätorterna har det varit 
en tillväxt av arbetstillfällen inom samtliga branscher utom tillverkning och utvinning. 
Även på den tätortsnära landsbygden har antalet arbetstillfällen ökat inom samtliga 

                                                        

2 Skärgården, som här ses som öar utan bro, är som tidigare nämnts en geografi med få observationer. Förändringar som kan 
vara små i absoluta tal kan alltså få stor effekt i relativa tal.  
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branscher utom en (information och kommunikation). På landsbygden minskade  
antalet arbetstillfällen i sex av 16 branscher och i skärgården minskade antalet arbets-
tillfällen i hela tio branschaggregat.  

I skärgården minskar sysselsättningen inom branschen hotell och restaurang kraftigast. 
Antalet arbetstillfällen minskade även i branschaggregatet handel under perioden 
2008–2014. Det är intressant att dessa två branscher som utgör den näst största  
respektive den femte största branschen i skärgården har utvecklats så svagt under  
perioden. I branschaggregatet byggverksamhet, som svarade för 19 procent av all 
sysselsättning i skärgården år 2014 och därmed är områdets största bransch, har 
sysselsättningsutvecklingen stått still. Det kan dock vara bra att påminna om att detta 
handlar om öar utan bro där antalet observationer är förhållandevis få och där små 
förändringar (i absoluta tal) i sysselsättningen ger en relativt stor effekt.  

På landsbygden uppvisar transportbranschen den svagaste sysselsättningsutvecklingen 
i absoluta tal. Sedan år 2008 har sysselsättningen i denna bransch på landsbygden 
minskat med 2 400 arbetstillfällen eller med nästan sju procent. Ändå utgjorde trans-
portbranschen den överlägset största branschen på landsbygden och svarade 2014 för 
nästan en fjärdedel av alla arbetstillfällen på landsbygden. Samtidigt växer transport-
branschen i den tätortsnära landsbygden.  

Det är värt att notera att företagstjänster uppvisar en mycket positiv sysselsättningsut-
veckling inom samtliga områden. På landsbygden såväl som i den tätortsnära lands-
bygden har denna branschandel vuxit med cirka tre procentenheter sedan 2008. 

Figur 22 Utveckling av sysselsatt dagbefolkning i skärgården 2008–2014,  
fördelad på bransch 
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Figur 23 Utveckling av sysselsatt dagbefolkning på landsbygden 2008–2014,  
fördelad på bransch 

 

 

Figur 24 Utveckling av sysselsatt dagbefolkning i tätortsnära landsbygd  
2008–2014, fördelad på bransch 
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Figur 25 Utveckling av sysselsatt dagbefolkning i det övriga länet 2008–2014,  
fördelad på bransch 

 

Antalet arbetsställen 
Förutom att beskriva en regions näringslivsstruktur via sysselsättningsstatistik är det 
även möjligt att se till antalet arbetsställen och hur dessa fördelas på storleksklasser 
och branscher.3 Figur 26 redovisar antalet arbetsställen fördelade på de olika områdena 
i Stockholms län för år 2008 och 2014.  

Det framgår tydligt i figuren att en klar majoritet av samtliga arbetsställen är centre-
rade till tätorter. Över 90 procent av länets samtliga arbetsställen är lokaliserade till  
övriga länet, det vill säga till tätorterna, medan endast 0,5 procent är lokaliserade till 
skärgården, det vill säga till öar utan bro.  

                                                        

3 Arbetsställe avser varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter där företag bedriver verk-
samhet. Arbetsstället är en förutsättning för att geografiskt kunna redovisa arbetsmarknadsstatistik.  
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Figur 26 Antalet arbetsställen fördelade på områden i Stockholms län  
år 2008 och 2014 

 
 

I Skärgården fanns det 589 arbetsställen år 2008. Till år 2014 hade de ökat till 673 
stycken. Cirka 90 procent av samtliga arbetsställen i skärgården är små med mindre än 
fem anställda. Ökningen av arbetsställen sedan 2008 beror på att de riktigt små arbets-
ställena med endast 1–2 anställda har blivit fler. Såväl år 2008 som 2014 fanns det inga 
arbetsställen i skärgården eller på landsbygden med 50 eller fler anställda. 

 

Figur 27 Antalet arbetsställen i skärgården fördelade på storleksklass  
år 2008 och 2014 
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Figur 28 Antalet arbetsställen på landsbygden fördelade på storleksklass  
år 2008 och 2014 

 

Figur 29 Antalet arbetsställen på landsbygden fördelade på storleksklass  
år 2008 och 2014 

 

Figur 30 Antalet arbetsställen på landsbygden fördelade på storleksklass  
år 2008 och 2014 
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Figurerna 31 - 32 redovisar fördelningen av arbetsställen för respektive område och 
bransch. Precis som beträffande sysselsättningsstatistiken skiljer sig strukturen mellan 
de olika områdena i länet ganska kraftigt. I skärgården är det tydligt att arbetsställen 
inom branscherna tillverkning och utvinning, byggverksamhet och transport är vanli-
gare än i de övriga områdena i länet. På landsbygden är som väntat arbetsställen inom 
branschen jordbruk, skogsbruk och fiske mer vanligt förekommande. 

Figur 31 Fördelning av arbetsställen per bransch för respektive område år 2014 

 

 

Figur 32 Fördelning av arbetsställen per bransch i skärgården år 2014 
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Figur 33 Fördelning av arbetsställen per bransch på landsbygden år 2014 

 

Figur 34 Fördelning av arbetsställen per bransch i tätortsnära landsbygd år 2014 
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branscherna petroleumraffinaderier med mera, samt försäkringsbolag och dylikt. Det 
kan uttryckas som att näringslivet på landsbygden och den tätortsnära landsbygden i 
Stockholms län uppvisar en stor bredd och variation. Sedan 2008 har antalet branscher 
med arbetstillfällen ökat från 48 till 50. Att antalet branscher på landsbygden och den 
tätortsnära landsbygden ökar över tiden tyder på ett vitalt näringsliv. 

Bilden som framkommer av skärgården, det vill säga öar utan en fast förbindelse, är 
dock något annorlunda. År 2014 fanns det i skärgården verksamhet i 38 av de 52 
branschgrupperna. I jämförelse med år 2008 innebär det att tre branscher med arbets-
tillfällen i skärgården har försvunnit på knappt tio år. Skärgården uppvisar därmed en 
klart mindre branschbredd än det länet i stort och kan därmed sägas ha ett något mer 
ensidigt eller mindre varierat näringslivsutbud. Detta är en begränsning och innebär att 
utbudet för den som vill bo och verka i skärgården inte är lika rikt som i länet i stort.  

Figur 35 Branschbredd – antalet branscher med sysselsatt  
dagbefolkning år 2008 och 2014 

 

Specialisering 
Ytterligare ett sätt att beskriva näringslivsstrukturen i en region eller ett område är att 
studera i vilken grad sysselsättningen är specialiserad inom vissa branscher. Genom att 
jämföra andelen sysselsatta i varje bransch (SNI utökad, 52 branschgrupper) i respek-
tive område med den genomsnittliga andelen sysselsatta i motsvarande bransch i länet 
erhålls ett mått, en så kallad specialiseringskvot, för respektive bransch. Därmed är det 
möjligt att enkelt studera hur vanligt förekommande sysselsättningen är i en bransch,  
i ett område eller i en region, i jämförelse med i länet som helhet. En kvot motsvarande 
1,0 innebär att andelen sysselsatta i området eller regionen är exakt lika stor som genom-
snittet i länet. En kvot på 2,0 innebär att andelen sysselsatta i branschen är dubbelt så 
stor i området eller regionen i jämförelse med länsgenomsnittet. 

Figur 36 redovisar specialiseringskvot och sysselsättning för respektive område eller 
region. Specialiseringskvoten har beräknats utifrån 52 branschaggregat (SNI utökad).  
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I varje bild redovisas dessa branscher i fallande skala efter sin specialiseringskvot. 
Varje punkt utgör en bransch. I horisontell riktning ges den ackumulerade sysselsätt-
ningsandelen för branscherna med fallande specialiseringskvoter. 

Av figuren framgår det att jordbruk, skogsbruk och fiske är den bransch som har den 
högsta specialiseringskvoten på landsbygden i Stockholms län. En kvot på över tolv  
innebär att denna bransch är mer än tolv gånger så vanlig på landsbygden som i länet 
som helhet. Sju av branscherna på landsbygden har en specialiseringskvot på närmare 
2,0 eller högre. Dessa sju branscher svarar tillsammans för närmare 40 procent av 
landsbygdens sysselsättning. Eftersom kurvan som binder ihop branscherna (speciali-
seringskurvan) är fallande uttrycker den att landsbygdens näringslivsstruktur är spe-
cialiserad i jämförelse med länets sysselsättningsstruktur. Specialiseringskurvan för det 
tätorterna är plan, vilket innebär att samtliga branscher ligger kring 1,0. Detta på grund 
av att tätorterna står för en mycket stor andel av den totala sysselsättningen i länet. 
Därmed blir branschstrukturen i tätorten väldigt lik hela Stockholms läns bransch-
struktur. 

I skärgården, det vill säga öar utan bro, uppvisar branscherna reparationsverkstäder 
samt jordbruk, skogsbruk och fiske de högsta specialiseringskvoterna. Specialiserings-
kvoten för reparationsverkstäder är 6,6, vilket innebär att sysselsättningen inom denna 
bransch är nästan sju gånger vanligare i skärgården i jämförelse med i länet som hel-
het. Av bilden för skärgården framgår det även att de tio branscher som har en speciali-
seringskvot över 2,0 tillsammans svarar för nästan 60 procent av all sysselsättning i 
området. 

I tätortsnära landsbygd uppvisar branschen avfallshantering och återvinning m.m. den 
högsta specialiseringskvoten; 8,2. Elva branscher har en specialiseringskvot som är 
högre än 2,0, men tillsammans svarar de för endast knappt 13 procent av den totala 
sysselsättningen i den tätortsnära landsbygden. 

Figur 36 Specialiseringskvot och sysselsättning i skärgården år 2014 
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Figur 37 Specialiseringskvot och sysselsättning på landsbygden år 2014 

 

Figur 38 Specialiseringskvot och sysselsättning i tätortsnära landsbygd år 2014 

 

Figur 39 Specialiseringskvot och sysselsättning i övriga länet år 2014 
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omständigheter som medför att en bransch avviker med både 20 och 30 procent från 
vad som gäller i länet som helhet. Tabell 6 listar de tio branscher som uppvisar den 
högsta specialiseringsgraden i respektive område eller region. 

Tabell 6 De tio branscherna med högst specialiseringskvot i respektive område  
år 2014 

Rank Skärgård Landsbygd Tätortsnära landsbygd 

1 Reparationsverkstäder  
(6,6) 

Jordbruk, skogsbruk och 
fiske (12,5) 

Avfallshantering, återvinning 
(8,2) 

2 Jordbruk, skogsbruk och 
fiske (5,7) Reparationsverkstäder (8,4) Jordbruk, skogsbruk och 

fiske (4,8) 
3 Trävaruindustri (4,4) Utvinningsindustri (6,0) Trävaruindustri (4,6) 

4 Metallindustri (4,2) Trävaruindustri (5,5) Vatten- och reningsverk 
(4,0) 

5 Okänd bransch (4,0) Transport- och magasinering 
(5,1) 

Jord- och stenvaruindustri 
(4,0) 

6 Hotell och restauranger 
(3,6) Stål- och metallverk (4,1) Gummi- och plastvaru- 

industri (3,3) 

7 Gummi- och plastvaru- 
industri (3.3) Hotell och restauranger (1,9) Utvinningsindustri (2,9) 

8 Byggverksamhet (2.8) Byggverksamhet (1,7) Grafisk industri (2,8) 

9 Transportmedelsindustri 
(2.6) Uthyrning och leasing (1,7) Metallindustri (2,8) 

10 Transport- och maga- 
sinering (2,5) Metallindustri (1,7) Handel med motorfordon 

(2,4) 
 

Specialisering och sysselsättningstillväxt 
Enligt regionalekonomisk teori är specialisering en effekt av att ett område eller en  
region uppvisar bra förutsättningar för en specifik verksamhet. Om detta är fallet borde 
sysselsättningen i en högt specialiserad bransch i ett område eller en region utvecklas 
bättre än i motsvarande bransch i en annan region. Hypotesen är att de branscher som 
har en hög specialiseringsgrad i ett område i länet uppvisar en högre sysselsättnings-
tillväxt än motsvarande branscher i länet som helhet.  

De vertikala axlarna i figur 40 anger specialiseringsgraden och de horisontella axlarna 
den relativa sysselsättningstillväxten i respektive bransch. De branscher som återfinns 
till höger om det lodräta strecket uppvisar en bättre sysselsättningsutveckling i området 
eller regionen i jämförelse med motsvarande branscher i länet i stort. 

Bilderna i figuren ger inget entydigt stöd för att de branscher som har en hög speciali-
sering i ett område eller en region också har haft en mer positiv sysselsättningstillväxt 
än motsvarande branscher i länet. De flesta branscher med en hög specialisering har 
dock inte haft någon extremt svag sysselsättningsutveckling i jämförelse med länet, 
vilket tyder på att en hög specialisering innebär bra förutsättningar för en specifik verk-
samhet. Några branscher uppvisar en hög specialisering och en mycket svag sysselsätt-
ningsutveckling i jämförelse med länet. Det gäller exempelvis hotell och restauranger i 
skärgården samt stål- och metallverk på landsbygden.  
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Figur 40 Samband mellan specialiseringsgrad och sysselsättningstillväxt 
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med både bil och kollektivtrafik mer än dubbelt så hög som på den övriga landsbygden. 
Tillgängligheten till arbetsplatser är klart lägst för dem som bor i skärgården, det vill 
säga på öar utan bro. Boende i skärgården når i genomsnitt 29 000 arbetsplatser med 
bil inom 45 minuter men endast 335 arbetsplatser med kollektivtrafik inom samma 
tidsintervall. Det innebär att endast 2,5 procent av länets arbetsplatser nås med bil 
inom 45 minuter om man är bosatt i skärgården. Det ska jämföras med invånarna i en 
tätort som når nästan 80 procent av länets arbetsplatser med bil inom 45 minuter.  

Figur 41 Genomsnittligt antal arbetsplatser som de boende i respektive område når 
inom 45 minuter med bil respektive kollektivtrafik 
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Stockholms län kommer den tätortsnära landsbygden till del, men att den inte av-
speglas på landsbygden eller i skärgården som istället uppvisar en nedgång av antalet 
arbetstillfällen. 
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Lokalisering och näringsliv – en teoretisk ram 

Varför lokaliserar sig företag på vissa platser? Den frågan har inget entydigt svar, men 
det finns vissa aspekter som kan vara värda att beakta. För det första har olika bran-
scher olika behov, till exempel närhet till råvaror, kunder, kompetens eller infrastruk-
tur. En verksamhet som arbetar med gruvnäring behöver ligga fysiskt nära den råvara 
de utvinner. Likaså har vissa företag mycket specifika infrastrukturbehov såsom närhet 
till en flygplats eller större vägar. Den typen av företag är ofta logistikföretag eller lik-
nande branscher som fraktar fysiska varor. Den typen av verksamhet liksom industrier 
har ofta stora ytbehov och därför lokaliserar de sig sällan i centrala delar utan i mer  
perifera och kostnadseffektiva lägen.  

Under de senaste decennierna har en växande tjänstesektor varit pådrivande i omstruk-
tureringen av Sveriges och världens näringslivsstruktur. En anledning till att tjänste-
sektorn är värd lite extra uppmärksamhet är att deras lokaliseringsbehov ofta skiljer  
sig från de som förknippas med traditionell industri eller utvinningsverksamhet. Tjäns-
tenäringar arbetar generellt med att sälja kunskap snarare än en fysisk produkt. De 
tjänstenäringar som ligger högt upp i värdekedjan, så kallade kunskapsintensiva före-
tag, behöver ligga nära både kunder, kompetens och marknad. En marknad som inte 
sällan är internationell. De har ofta ett lägre ytbehov och är i högre grad beroende av en 
attraktiv adress. 

Om den sysselsatta dagbefolkningen på landsbygden och i skärgården i Stockholms län 
studeras så framgår det att skärgården domineras av tjänstenäringar, men av verksam-
heter som ligger lägre i värdekedjan. Transporter, jordbruk, hotell och restaurang, 
byggverksamhet och företagstjänster är verksamheter som idag till stor del är lokali-
serade på landsbygden och i skärgården. I den tätortsnära landsbygden återfinns en 
stor andel handel. En bransch som i högre grad är lokaliserad i det övriga länet, det  
vill säga tätorterna såsom i Stockholms innerstad, är information och kommunikation. 
Annars finns det en högre andel personliga och kulturella tjänster, vård och omsorg 
samt utbildning i övriga länet.  

Samtliga verksamheter som är överrepresenterade på landsbygden, såsom transport, 
handel och jordbruk, har ett stort behov av yta eller är beroende av platsbundna läges-
egenskaper. Handeln behöver ofta kunna nås av konsumenter med bil och behöver ytor 
för både verksamhet och parkering. I skärgården, definierat som öar utan bro, domine-
rar hotell och restauranger, vilket indikerar att besöksnäringen har en framträdande 
roll. Lokaliseringen i denna bransch sker alltså till ytor som anses attraktiva utifrån ett 
rekreations- eller besöksperspektiv. Den andra stora näringen i skärgården, byggverk-
samhet, representerar sannolikt mindre enmansföretag eller företag med få anställda. 
Skärgården är deras primära marknad och de behöver därmed närheten till sina kunder.  



 

48 NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 

Lokalisering kan även ses utifrån ett mer teoretiskt, ekonomiskt perspektiv och man  
talar då ofta om den nya ekonomiska geografin, NEG.4 Det är ett samlingsnamn för en 
stor mängd både teoretiska och empiriska studier med den gemensamma utgångspunk-
ten att moderna, kunskapsintensiva ekonomier är mer regionala än nationella. Skillna-
der i ekonomisk utveckling förklaras i hög grad av förutsättningarna på den lokala 
marknaden. Storleken på den lokala marknaden ges här en avgörande roll: ju större 
och mer kapitalintensiv en region är (särskilt med avseende på kunskapskapital), desto 
starkare ekonomisk utveckling kan man långsiktigt förvänta sig. NEG-paradigmet lyfter 
fram en rad teoretiska argument för varför den lokala marknadspotentialen har en  
avgörande betydelse för den långsiktiga tillväxten, bland annat följande: 

Interna skalfördelar. Många varor och tjänster är avståndskänsliga, vilket innebär att 
säljare och köpare måste finnas geografiskt nära varandra, eller åtminstone i en tids-
mässig närhet. Eftersom i princip alla företag har fasta kostnader av olika slag, är det 
storleken på den lokala marknaden och därmed möjligheten att slå ut fasta kostnader 
på en större produktionsvolym som avgör i vilken utsträckning företaget har interna 
skalfördelar i produktionen av avståndskänsliga varor och tjänster. 

Externa skalfördelar. På en stor lokal marknad kan företagen dela på viktiga produkt-
ionsfaktorer och därmed uppnå större kostnadseffektivitet. Det gäller inte minst olika 
typer av stödfunktioner som logistik, finansiella tjänster, juridisk rådgivning och IT-
konsulter. 

Specialisering. Förekomsten av skalfördelar och avståndskänsliga produkter gör sam-
mantaget att det finns ett större marknadsutrymme för olika typer av avancerade stöd-
tjänster i en större region. Det innebär i sin tur att företag som är lokaliserade på en 
stor, lokal marknad har bättre förutsättningar att specialisera sig på sin kärnverksam-
het och låta andra företag i konkurrens sköta diverse stödfunktioner, vilket stimulerar 
produktivitetstillväxten. 

Bättre matchning på arbetsmarknaden. På en stor, lokal arbetsmarknad är det lättare 
för företag att hitta rätt kompetens. Och omvänt är det även enklare för arbetstagarna 
att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Med 
”rätt person på rätt plats” ökar förmågan till specialisering på såväl individ- som före-
tagsnivå, vilket minskar arbetslöshetstiderna och stärker produktivitetsutvecklingen. 

Kunskapsspridning. Viss typ av kunskap kännetecknas av att den är geografiskt trög-
rörlig, vilket innebär att den inte låter sig överföras via till exempel e-post, telefonsam-
tal, tidningar, böcker, tv och radio. Detta är typiskt för de kunskapsintensiva näringar-
na som i hög utsträckning återfinns i länets mer centrala delar.  

NEG ger oss inte bara verktyg för att förstå varför vissa regioner växer snabbare än 
andra, utan utgör också en bas för att förklara varför den ekonomiska strukturen skiljer 

                                                        

4 Se till exempel Englund (2008) och Västra Götalandsregionen (2005) för en översikt av teorier och empirisk forskning inom ny 
ekonomisk geografi.  
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sig åt mellan olika delar av en region. I grunden är det fyra faktorer som styr ett före-
tags lokaliseringsval inom en region: 

• Graden av närmarknadsberoende 
• Transportkostnader 
• Fasta kostnader i produktionen 
• Hur känsliga företagens kostnader är för ökad intensitet i markanvändningen 

Graden av närmarknadsberoende har två dimensioner. Det handlar dels om hur stor 
andel av företagets insatsvaror och insatstjänster som kommer från underleverantörer 
inom regionen, dels om hur stor andel av företagets avsättningsmarknad som finns i 
regionen.  

Begreppet insatsleveranser skulle också kunna inkludera företagets arbetskraft. I detta 
avseende ökar förstås ett företags närmarknadsberoende med personalintensiteten, 
men även strukturen på den arbetskraft företaget efterfrågar spelar roll. Ett stort behov 
av en multidisciplinär och starkt specialiserad arbetskraft ökar betydelsen av att vara 
lokaliserad centralt där kompetensen på hela den lokala arbetsmarknaden kan fångas 
upp. Även geografiskt trögrörlig kunskap skulle kunna ses som en insatsleverans från 
närmarknaden. Följaktligen innebär ett stort behov av den typen av ”input” att företa-
get strävar efter citynära lägen som underlättar möjligheten till frekventa fysiska  
möten, både formella och informella.  

För företag med ett stort närmarknadsberoende styrs lokaliseringsvalet i hög utsträck-
ning av hur kostnaderna för de inomregionala transporterna kan minimeras, vilket 
ofta är synonymt med en jakt på centrala lägen. I verksamheter med en låg grad av  
närmarknadsberoende, till exempel exporterande varuindustri, väger följaktligen till-
gängligheten till den nationella och internationella marknaden tyngre. Närheten till 
flygplatser, omlastningsstationer, hamnanläggningar och smidiga anslutningar till det 
nationella väg- och järnvägsnätet kan många gånger vara betydligt viktigare än tillgäng-
ligheten till citykärnan. 

Ju högre fasta kostnader ett företag har i sin produktion, desto starkare är drivkrafter-
na att koncentrera sin verksamhet till ett fåtal produktionsanläggningar och därigenom 
nå stordriftsfördelar. Det innebär att en lokalisering till centrala lägen, med en hög  
tillgänglighet till hela den lokala marknaden, är gynnsam. I många fall är dock stora 
och fasta kostnader också förknippade med att verksamheten är ytkrävande,  
vilket skapar incitament för att lokalisera sig längre ut i regionen där fastighetspriser 
och hyror är lägre. Ett exempel på det senare skulle kunna vara tidningstryckerier som 
numera sällan återfinns i de allra mest centrala delarna av Stockholmsregionen.5  

Även höga inomregionala transportkostnader (per producerad enhet) ökar företagens 
benägenhet att välja centrala lokaliseringar. Det kan till exempel handla om kvalifice-
rade konsulttjänster där en stor del av arbetstiden ägnas åt resor till och från kunderna 

                                                        

5 DN och Expressen trycks i Akalla medan Svenska Dagbladet och Aftonbladet trycks i Södertälje.  
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och klienterna. Transportkostnaden vid ett givet tidsavstånd till kunden och klienten 
blir då i princip en ren funktion av konsultens lönekostnad.  

Slutligen styrs ett företags lokaliseringsval av hur känsliga kostnaderna är för en ökad 
intensitet i markanvändningen. Olika typer av kontorsverksamheter bör exempelvis 
vara relativt okänsliga för en ökad intensitet i markanvändningen eftersom produkt-
ionsanläggningen, det vill säga kontoret, med fördel kan byggas på höjden i flera plan 
utan att det påverkar effektiviteten negativt. Detsamma gäller kanske i ännu högre grad 
hotellverksamhet där tillgången till utsikt från hotellrummet dessutom kan vara en 
viktig konkurrensfördel. Det omvända gäller dock till exempel storskalig detaljhandel 
eller industriproduktion där logistiken underlättas betydligt av att hela verksamheten 
är förlagd i markplan. Den typen av verksamhet har i regel även ett stort behov av om-
givande mark för parkerings- och uppställningsplatser.  

Alla dessa fyra faktorer – graden av närmarknadsberoende, transportkostnader, fasta 
kostnader och känsligheten för ökad intensitet i markanvändningen – beaktas när ett 
företag väljer var i regionen det ska lokalisera sig. Det innebär i sin tur att betalnings-
viljan för lokalisering i olika delar av regionen varierar beroende på verksamhetens 
karaktär. Företagens lokaliseringsmönster borde alltså avspeglas på fastighetsmark-
naden, vilket illustreras i figur 42. Figuren visar ett genomsnittligt taxerat markvärde 
(per kvadratmeter) för olika typer av fastigheter i regionkärnan, inre förorter respektive 
yttre förorter.  

En första intressant observation är att markvärdet för industrifastigheter (typkoderna 
413–443) varierar högst måttligt och att det når sin högsta nivå i de inre förorterna. Det 
harmonierar mycket väl med teorin som förutspår att företag med ett svagt närmark-
nadsberoende och ytkrävande produktion har en låg betalningsvilja för centrala lokali-
seringar. Även när det gäller fastigheter som i huvudsak utgörs av lokaler (typkod 325) 
förefaller verklighet och teori gå hand i hand. Markvärdena minskar som förväntat 
markant med avståndet till citykärnan, givet att denna typ av fastigheter till stor del  
inrymmer närmarknadsberoende kontorsverksamheter med liten känslighet för inten-
siteten i markanvändningen. Preferensen för centrala lägen förefaller rentav ännu star-
kare för hotell- och restaurangverksamheter (typkod 322). Även detta är förväntat, inte 
minst sett till hotellnäringen där marknaden till mycket stor del består av affärskunder 
som i många fall sannolikt upplever att det är förenat med mycket höga transportkost-
nader (i tid räknat) att övernatta utanför regionens centrala delar. 
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Figur 42 Taxerade markvärden per kvadratmeter för olika typer av fastigheter 
(2010 års fastighetstaxering) 

 
Källa: WSP:s bearbetning av data från SCB 

Denna teoretiska genomgång, som också har fått en viss empirisk underbyggnad, ger 
ett antal viktiga insikter kring villkoren för näringsverksamhet i den tätortsnära lands-
bygden. Vilka näringar som tenderar att lokaliseras dit är självklart en genuint empirisk 
fråga som vi återkommer till längre fram i rapporten. En övergripande hypotes skulle 
dock kunna formuleras som att företag i den tätortsnära landsbygden i regel uppfyller 
ett eller flera av följande kriterier: 

• Ett lågt närmarknadsberoende 
• Låga fasta kostnader 
• Låga kostnader för inomregionala transporter 
• En ytkrävande verksamhet 

Jord- och skogsbruk är en näring som uppfyller åtminstone tre av dessa kriterier. Det 
är en typiskt ytkrävande verksamhet som i allmänhet är ganska lite beroende av den  
lokala marknaden och därmed också har relativt låga inomregionala transportkostna-
der. Även besöksnäringen, som är en form av tjänsteexport, bör kvala in. Det betyder 
att en svag tillgänglighet till den lokala marknaden förstärks av tjänsteförsäljning till  
en fjärrmarknad. 

Besöksnäringen gynnas av att den tätortsnära landsbygden har en komparativ fördel i 
alla natur- och kulturvärden. Detta kan ses som produktionsresurser som är geografiskt 
fixa, vilket kan kompensera för en låg tillgänglighet till marknaden. Även om det 
kanske i någon mening vore rationellt så är det förstås omöjligt att flytta exempelvis 
skärgårdens otaliga pärlor närmare regionens centrum (Fjäderholmarna kan förvisso 
ses som ett försök i den riktningen).  
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Megatrender  

Megatrender är processer som under lång tid påverkar förutsättningarna för alltifrån 
näringslivets utveckling till vardagslivets pussel på global såväl som på lokal nivå. En 
megatrend kan ses som ett containerskepp som inte så lätt ändrar kurs, men om kursen 
ändras får det stora effekter. I det här kapitlet presenteras ett urval av megatrender 
som mer eller mindre tydligt kan påverka förståelsen för landsbygden och skärgården  
i Stockholms län.  

Urbanisering 
För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag är  
förhållandet nästan det omvända med 85 procent boende i tätorter. Sverige är på intet 
sätt unikt i denna process som kallas urbanisering. Allt fler människor väljer idag att 
bosätta sig i städer, men effekterna av att samla många människor på en begränsad yta 
får olika konsekvenser i olika delar av världen. Urbanisering är därmed inte en process 
som ser likadan ut i alla geografier, utan den är i allra högsta grad kontextberoende och 
utfallet blir olika beroende på var det sker. Det övergripande resultatet av urbanisering 
är att större städer växer, både sett till antalet invånare och (där det är möjligt) yta. 
Drivkrafterna bakom är ofta ett sökande efter en bättre levnadsstandard, där utbildning 
och arbete samt ökade möjligheter till sociala och kulturella aktiviteter spelar stor roll. 
Vid 2030 förväntas 59 procent av jordens totala befolkning leva i städer, i jämförelse 
med endast 43 procent år 1990. Urbaniseringen har både positiva och negativa effekter 
när det gäller aspekter som ekonomi, miljö och hälsa. Ökad produktivitet och skaleko-
nomi kan exempelvis vara positiva effekter av urbanisering, medan ökade ekonomiska 
klyftor, slumområden och föroreningar kan ses som negativa. 

Utifrån ett svenskt perspektiv visar SCB i sitt huvudscenario för perioden fram till år 
2060 att befolkningen i Norrlands övre inland förväntas minska, medan folkmängden  
i den övriga delen av norra Sverige – från Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och 
norrut – är stillastående. Glesbygdskommuner, som finns i alla delar av Sverige, förut-
ses få en minskande folkmängd och en växande andel äldre. Här ställs alltså kommuner 
och regioner inför frågor som handlar om hur de ska hantera ett krympande befolk-
ningsunderlag. 

Detta framtidsscenario för den svenska glesbygden har dock liten relevans för lands-
bygden och skärgården i Stockholmsregionen. Tvärtom talar mycket för att en fortsatt 
urbanisering av flera skäl kan gynna landsbygden och skärgården i Stockholms län, 
framför allt den tätortsnära landsbygden. En snabbt växande befolkning och ekono-
misk aktivitet i regionens centrala delar bör även öka den lokala marknaden för lands-
bygdens och skärgårdens näringar. Det finns skäl att anta att en allmänt stark regional 
utveckling även spiller över på framförallt den tätortsnära landsbygdens befolkningsut-
veckling. När tillgången på byggbar mark successivt minskar i de mer centrala delarna 
av regionen pressas bostadspriserna upp, vilket skapar drivkrafter att bosätta sig länge 
ut i regionens omland. Speciellt i områden där infrastruktur möjliggör pendling, vilket 
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ytterligare talar för bättre generella förutsättningar för framför allt den tätortsnära 
landsbygden. 

En intressant aspekt i sammanhanget är strukturen på Stockholms befolkningstillväxt. 
Länets befolkning växer primärt genom ett stort födelseöverskott och invandring från 
utlandet. Den senare komponenten utgjorde under perioden 2000–2015 nära nog hälf-
ten av den totala befolkningsökningen i länet och enligt aktuella prognoser förväntas 
invandringen vara starkt bidragande till befolkningstillväxten även under de kom-
mande decennierna. Att Stockholm växer sker således inte på bekostnad av en utflytt 
från landsbygden.  

Att invandringen förväntas utgöra en stor del av länets befolkningstillväxt även i fort-
sättningen innebär å ena sidan att den framtida bostadsefterfrågan koncentreras till 
grupper med en relativt svag köpkraft. Det kan gynna den tätortsnära landsbygden  
eftersom bostadspriserna i allmänhet är lägre där än i regionens mer centrala delar.  
Å andra sidan förefaller invandrare generellt styras av starka urbana preferenser i sina 
flyttbeslut, vilket möjligen gör den tätortsnära landsbygden till ett mindre attraktivt 
val.6 

Globalisering 
Globalisering är likt flera av megatrenderna ingen nyhet. Människor har alltid haft  
relationer med andra människor i andra delar av världen. Men dagens globalisering ser 
dock annorlunda ut än för 100, 30 eller 10 år sedan, både kvantitativt (hur mycket som 
flödar) och kvalitativt (vad som flödar och av vem). På ett övergripande plan är globali-
sering en process av samspel och integration mellan världens människor, företag och 
stater. Genom exempelvis nya kommunikationsmöjligheter blir vi allt mer samman-
kopplade och effekterna av globaliseringen kan tydligt ses inom områden som kultur, 
miljö, politik och ekonomisk utveckling. Många upplever idag att världen krymper, 
mycket tack vare globaliseringens effekter, och inom forskningen talar man om ”time-
space compression”. Det innebär att vi kan förflytta oss mycket längre, snabbare och 
billigare idag än för bara några år sedan. Nyheter sprids snabbare, läroböcker behöver 
uppdateras allt oftare och den tekniska utvecklingen går raskt framåt inom många  
områden. I kölvattnet av denna växande, globala integration har tydliga mottrender 
utvecklats, som exempelvis regionalitet och nationalism. Det är viktigt att påpeka att 
globalisering inte är en process och det finns stora områden i världen som inte ser sig 
som en del i den ”globala byn”. Vilka möjligheterna är att ta del av fördelarna och han-
tera globaliseringens nackdelar beror i mångt och mycket på exempelvis den lokala 
geografin, politiken och socio-ekonomiska strukturer.  

Globaliseringen och Stockholms läns landsbygd och skärgård kan studeras utifrån flera 
aspekter. En handlar om möjligheten att vara uppkopplad och därmed kunna ta del av 
och vara en del av ett globalt nätverk. Med en allt stabilare, snabbare och utvecklad 
bredbandsuppkoppling finns möjligheten att koppla upp sig till den plats som man be-
höver interagera med. Detta underlättar och ger en större frihet vid valet av bostadsort, 
                                                        

6 Se till exempel SCB (2008). 
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speciellt kombinerat med en infrastruktur som underlättar rörlighet till andra städer. 
Städer som kanske inte är Stockholm eller ens en stad i Sverige.  

Utifrån ett mer lokalt och geografiskt perspektiv ingår det i globaliseringen att vi ser  
en ökad koncentration av funktioner, framför allt när det gäller den kunskapsintensiva 
verksamheten i större städer. Stockholm är inget undantag. Stockholms särställning i 
Sverige när det gäller kunskapsintensiva verksamheter innebär att de som bor relativt 
nära har nära till allt det som storstaden erbjuder i form av högre utbildning, spets-
kompetens och en specialiserad arbetsmarknad. Man kan dock behöva skilja på tillgång 
till och närhet till. I Stockholms län har merparten av geografin tillgång till storstadens 
tjänster och utbud och vissa områden har nära till kunskapsintensiva företag (en  
attraktiv arbetsmarknad) och högre lärosäten (en god lokal kompetensförsörjning).  

Utifrån ett näringslivsperspektiv har globaliseringen mycket tydliga effekter, som en 
ökad andel internationella flöden av både varor, idéer och arbetskraft för att nämna 
några exempel. För företag som är export- eller importberoende är det alltså ofta vikti-
gare att lätt komma åt flöden utanför Sveriges gränser än att ha tillgång till Stockholms 
tätort. Genom uppkoppling och en god infrastruktur inom eller utom landet kan lands-
bygden och skärgården, det vill säga öar utan bro, motverka de svårigheter som globali-
seringen kan föra med sig och öka möjligheten att följa med i ett allt högre tempo i en 
alltmer svårdefinierad geografi.  

Digitalisering 
Allt mer blir idag digitalt och det uppkopplade samhället skapar nya möjligheter.  
Tekniska framsteg och en högteknologisk utveckling gör det enklare att nå ut till värl-
dens medborgare och konsumenter. Sannolikt har i princip alla tillgång till internet 
inom en inte alltför avlägsen framtid. Möjligheten att sprida information, exempelvis 
genom sociala medier, samt att samla, lagra och analysera data skapar nytta och värde 
för företag, kunder, medborgare och medarbetare. Sättet att utnyttja tekniken påverkar 
helt enkelt våra beteenden i grunden. 

Mycket talar för att digitaliseringen i grunden gynnar utvecklingen i länets landsbygd 
och skärgård. De successivt allt bättre möjligheterna till distansarbete minskar behovet 
av hög tillgänglighet till den lokala arbetsmarknaden. Den tekniska utvecklingen bred-
dar också i snabb takt utbudet av de varor och tjänster som tillhandahålls på internet, 
vilket bör minska betydelsen av att finnas fysiskt nära konsumtionsmarknaden i reg-
ionens centrala delar. Detta gäller i allt större omfattning även olika typer av offentlig 
service, till exempel sjukvård och utbildning. 

Ökad digitalisering och automatisering kan dessutom få genomgripande effekter på 
framtidens transporter. Det gäller då inte minst utvecklingen av självstyrande fordon 
som genom optimerade trafikflöden och nya koncept för ”car sharing” har potential  
att på ett dramatiskt sätt förbättra biltillgängligheten i regionen.  

Det finns dock inget entydigt svar på hur detta kan påverka skärgården eller landsbyg-
den i Stockholms län. Å ena sidan skulle en kraftigt förbättrad framkomlighet i väg-
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systemet och en ökad generell tillgång till bil (utan att antalet fordon för den skull ökar) 
kunna skapa förutsättningar så att fler hushåll och företag lokaliserar sig i de glesa  
delarna av regionen. Å andra sidan skulle de kraftigt minskade transportkostnaderna 
också kunna öka företagens drivkrafter att vinna skalfördelar genom att koncentrera 
sin verksamhet till regionens centrala delar eftersom det därifrån blir möjligt att nå en 
större del av den lokala marknaden än vad som är fallet idag.  

Ökad hälsa – vi lever längre 
Globalt sett har världens människor fått det allt bättre – sjukdomar har minskat genom 
en bättre och mer effektiv sjukvård och vårt välbefinnande har ökat. Som ett led i detta 
lever vi allt längre, vilket påverkar våra liv i flera bemärkelser. Kanske arbetar vi längre 
eller lever fler år efter vår pension. Den ekonomiska inverkan av ett ohälsosamt sam-
hälle har ökat och det ligger i både statens och vårt eget intresse att vi håller oss sunda 
och friska längre, vilket kräver allt mer resurser.  

För personer som har lämnat arbetslivet, helt eller delvis, möjliggörs ett friare bosätt-
ningsmönster. Skälet är förstås att pensioneringen innebär att tillgängligheten till  
arbetsplatser i regionens centrala delar inte längre värderas lika högt. Då kan lands-
bygden och skärgården bli en attraktiv boplats som i många fall erbjuder både lägre 
boendekostnader och en upplevd ökad livskvalitet. I flyttstatistiken går det redan att 
skönja en viss ökad flyttfrekvens hos personer i åldrarna kring 65 år och möjligen för-
stärks mönstret i takt med att människor lever längre och håller sig friska allt längre tid 
efter pensioneringen.  

Statens roll förändras  
Internationella krav och europeiseringen sätter i ökande grad ramar för den nationella 
politiken. Offentliga verksamheter styrs allt mer efter förebilder från näringslivet och 
fler verksamheter upphandlas. Samtidigt har regionaliseringen inneburit att många  
beslut av regional betydelse inte längre fattas av statliga företrädare. Beslutsprocesser-
na har blivit mer komplexa eftersom de rör sig över flera skalor, alltifrån en global 
skala, via EU- och nationell nivå, till en regional och kommunal nivå. Det innebär att 
myndigheterna behöver bli mer lyhörda för förändringar i omvärlden, mer innovativa 
och beredda att samverka med andra aktörer, samtidigt som kraven på insyn och 
transparens består. Kraven på att myndigheterna har förmåga till anpassning och för-
ändring ökar och för detta krävs en beredskap. Kombinerat med övriga megatrender är 
detta aspekter som är värda att ta med i det framtida strategiarbetet för ett hållbart län.  
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Workshoppar 

Metod och upplägg 
En workshop är ett verktyg för att föra en process framåt, i och med att den är ett effek-
tivt sätt att utveckla konstruktiva argument och pröva synsätt och teser gemensamt. 
Inom ramen för det här uppdraget har två workshoppar genomförts där cirka 50 per-
soner sammantaget har medverkat. De medverkande är företrädare för näringsliv och  
organisationer på landsbygden och i skärgården, samt kommunala tjänstemän (och  
någon politiker) som representerande näringslivs- och planeringsperspektivet. Dessu-
tom medverkade tjänstemän från länsstyrelsen och landstinget. Styrkan med en works-
hop är att den kvantitativa analysen (nulägesanalysen och analysen av näringslivets 
förutsättningar) får en ytterligare dimension genom det processinriktade arbetssättet. 
Genom detta går det att komma åt dels kompletterande fakta, dels subjektiva uppfatt-
ningar av möjligheter, utmaningar och vägar framåt. Genom att involvera olika parter 
stärks också förutsättningarna för ett väl förankrat material som sedan kan användas 
som viktiga inspel i det fortsatta arbetet med RUFS 2050 och utvecklingen av en skär-
gårds- och landsbygdsstrategi. En workshop kan därmed ses som en plattform för  
diskussion och lärande. 

 
Foto: Karin Styrenius 

Båda tillfällena kombinerade teoretiska inspel (den första nulägesanalys, den andra 
processen) med diskussion och workshop, samt kombinerade individuellt arbete med 
arbete i grupper av olika storlek för att se till att allas kunskaper och erfarenheter togs 
till vara på ett bra sätt. 
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Den första workshopen fokuserade på att fördjupa förståelsen och bygga kunskap kring 
utvecklingsförutsättningarna. Inledningsvis presenterades och diskuterades nulägesa-
nalysen och analysen av näringslivets förutsättningar som därmed utgjorde en grund 
för den fortsatta diskussionen där SWOT – styrkor, svagheter, möjligheter och hot – 
användes som ett verktyg för att få en fördjupad förståelse för landsbygdens och skär-
gårdens utvecklingsförutsättningar. Detta gav en möjlighet att förklara och förankra  
resultaten av nulägesanalysen, sant att tillsammans med relevanta aktörer identifiera 
möjligheter och utmaningar. I den här formen ska SWOT ses som ett processverktyg. 
Att genomföra en SWOT-analys i workshopform blir därmed ett sätt att få fram värde-
full information, men också att förklara och förmedla information om vägval och kon-
sekvenser. 

En STYRKA = en intern resurs eller ka-
pacitet som en organisation kan använda 
för att uppnå sina mål. 

En SVAGHET = en intern begränsning 
som kan hindra organisationen från att 
uppnå sina mål. 

En MÖJLIGHET = en gynnsam 
situation i organisationens 
externa miljö. 

Ett HOT = en ogynnsam situation 
i organisationens externa miljö som 
potentiellt kan visa sig skadlig. 

 

De medverkande delades in i fyra grupper och ombads att fördjupat diskutera vilka de 
ser som de mest centrala styrkorna, svagheterna, hoten och möjligheterna utifrån de 
tematiska områdena inkomst, utbildningsnivå, köns- och åldersfördelning, bredband, 
bostadsbestånd och tillgänglighet. De ombads blicka framåt med ett tidsperspektiv på 
cirka 10–15 år. 

 
Foto: Karin Styrenius 

Som struktur för diskussionen användes en ”spelplan” över styrkor, svagheter, möjlig-
heter och hot (se bild 2). De medverkande ombads också att diskutera varför de ansåg 
att något var en styrka, svaghet, möjlighet eller ett hot, samt om det fanns olika upp-
fattningar inom gruppen och även specificera vem som tyckte så. Till stöd fanns inspi-
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rationskort. Det var också möjligt att dokumentera insikter och farhågor. Workshopen 
avslutades med en gemensam, sammanfattande diskussion. 

Bild 2 Spelplan SWOT workshop 

 
 

Workshop 2 hade temat framtidsdialog: vart ska vi och hur kommer vi dit? Den över-
gripande frågan var förutsättningarna för invånare att bo och verka på landsbygden  
och i skärgården i Stockholms län. Utifrån resultatet av den första workshopens SWOT-
analys utkristalliserades en rad teman som ansågs extra viktiga att diskutera vidare. 
Under workshop 2 presenterades dessa teman på ytterligare en ”spelplan” (se bild 3) 
och varje grupp fick i uppgift att konkretisera mål och delmål för varje relevant tema. 
För de teman där det ansågs lämpligt fick deltagarna även kvantifiera målen. För varje 
tema som fick ett mål skulle även de aktörer som kan påverka målet skrivas ned, det vill 
säga en rollfördelning. Varje grupp hade även möjlighet att formulera egna teman om 
det ansågs nödvändigt. Utifrån en termometer, där rött var ett hett och viktigt ämne 
medan blått var kallt och relativt oviktigt, fick grupperna därefter värdera hur viktigt  
de ansåg att respektive tema var. Tidsperspektivet var från nutid och till 20 år framåt  
i tiden. Avslutningsvis fick varje grupp lyfta tre teman som de ansåg vara de absolut 
viktigaste. Detta urval presenterades sedan för de övriga grupperna som fick en chans 
att kommentera och ställa frågor. 

Vid workshop 2 delades de medverkande in geografiskt. Det blev alltså två grupper  
som själva klassificerade sig som landsbygd och två grupper som såg sig som fram-
för allt representanter från skärgården. Varje grupp bestod av sex personer. 
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Bild 3 Spelplan framtidsdialog 

 

Analys av de båda workshopparna 
Sammantaget har de båda workshopparna bidragit till att identifiera viktiga frågor, så 
kallade knäckfrågor, för det fortsatta arbetet. Detta sammanfattas nedan och materialet 
finns sammanställt i bilaga 1 och 2.  

 

Foto: Karin Styrenius 
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Workshop 1: SWOT 
Relativt snabbt blev det tydligt att några grupper inte bara diskuterade styrkor, svag-
heter, möjligheter och hot utifrån sakfrågor utan även utifrån processfrågor. Nedan-
stående text sammanfattar inledningsvis de processfrågor som lyftes i samband med 
workshopen, både styrkor och möjligheter samt svagheter och utmaningar. Därefter 
sammanfattas de övriga styrkorna och möjligheterna, respektive svagheterna och  
utmaningarna som de medverkande lyfte fram vid workshopen. 

Processfrågor 
De medverkande vid workshopen uppskattar att Stockholms läns landsting tar ett  
samlat grepp kring processen genom att arbeta med en strategi för landsbygds- och 
skärgårdsutveckling. Men samtidigt lyftes behovet av att göra helhetsbilden kring pro-
cessen tydligare för parterna. Flera påpekade att en transparent process är viktig, lik-
som att förankra förslag tidigt. Flera efterlyste också en beskrivning av processen: vad 
är det dessa workshoppar och strategin kopplar till och hur ser egentligen förhållandet 
ut mellan plan, program och strategi? Deltagarna lyfte också att det finns många mål 
och strategier och därmed ett behov av att sammanföra dessa och se vad som är lika  
eller olika, men även att utvärdera vad de mål och strategier som finns de facto har lett 
till. Någon framförde nyttan av att även se processen i ett historiskt perspektiv: vad ska 
den nya strategin ersätta?  

Några personer lyfte att det krävs en gemensam bild av förutsättningar och mål för 
samverkan, men att en sådan målbild saknas idag.  

En annan processfråga som framfördes var att det är viktigt att fundera över vilken  
påverkan landsbygds- och skärgårdsstrategin faktiskt ska ha gentemot bland annat 
kommunerna. En ytterligare synpunkt som framfördes var att identifiera var olika  
frågor hör hemma och vem som har ansvaret för vad. Kopplat till detta framförde ett 
par personer att landsbygds- och skärgårdsstrategin ska koncentreras på det lands-
tinget har rådighet över och där man därmed har störst möjlighet att påverka.  

En ytterligare synpunkt som framfördes var att resurssätta strategierna för annars  
händer ingenting, menade denna grupp. En processfråga som också lyftes fram var  
vikten av att det finns trovärdiga, aktuella och samordnade underlag och statistik för  
att kunna arbeta utifrån en reell bild av förutsättningarna. Vilka underlag finns och  
hur hänger de ihop? Det framfördes att olika parter verkar sitta med olika underlag 
som inte nödvändigtvis ger samma bild. Att det finns olika geografiska indelningar  
lyftes som en försvårande omständighet. Några menade också att det finns ”blinda 
fläckar” i fråga om underlag, exempelvis kring fritidsboende och företagssäten, kontra 
var de utövar sin verksamhet. 

Möjligheter och styrkor 
De möjligheter och styrkor som lyftes fram rörde ett flertal områden. Ett område som 
lyftes av samtliga grupper rör tillgänglighet. Här framförs dock flera perspektiv. En 
tydlig styrka som lyfts är tillgänglighet till Stockholmsregionens arbetsmarknad, be-
folkning, konsumtionsmarknad, universitet och högskolor, samt tillväxtregion. Till-
gänglighet i form av kollektivtrafik och infrastruktur lyfts fram som en styrka, men en 
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del lyfter också utmaningar som är kopplade till infrastruktur och kollektivtrafik, vilket 
fördjupas i nästa avsnitt.  

Digitalisering och bredband tycks vara en fråga som det råder delade uppfattningar 
kring. Flera lyfter de möjligheter som erbjuds när det går att skapa tillgänglighet till  
arbetsmarknader utan att fysiskt vara på plats. En del menar också att bredband funge-
rar bra i dagsläget. En av grupperna menade till och med att den frågan bör kunna  
lyftas bort som insatsområde eftersom det fungerar så bra i dagsläget och ständigt  
utvecklas. Andra menade däremot att insatser krävs och att det finns tydliga utmaning-
ar som är kopplade till bredband.  

Att det finns företagande och en entreprenörsanda lyfts som en styrka och detsamma 
gäller turism och besöksnäring. 

Natur, kultur, landsbygd och hav lyfts som styrkor och tillväxtfrågor. De kopplar dels 
till besöksnäringen, dels till val av livsmiljö och till rekreation. Att det finns en produk-
tiv jordbruksmark lyfts också fram.  

Frågor som är kopplade till boende lyfts dels som styrkor, dels som utmaningar (se  
vidare nedan). Någon menar att det finns ett stort intresse för att bosätta sig på landet 
och skapa ett nytt liv och menar att identitetsbyggande är viktigt och kopplat till detta. 
Frågan om permanentboende respektive fritidshus lyfts framför allt som utmaningar 
(se vidare nedan), men i något fall även som en styrka eftersom man menar att det de 
facto skapar ledig kapacitet i boendet vintertid. 

Eldsjälar lyfts fram som viktiga. Det är dock värt att notera att eldsjälar också lyfts fram 
som en utmaning i och med att man blir beroende av individers engagemang. 

 
 

Svagheter och utmaningar 
En grundläggande utmaning som har bäring på flera sakområden handlar om ett demo-
grafiproblem, framför allt i skärgården. Det verkar handla om en rädsla för att tappa 
barnfamiljerna på grund av att de har svårt att få ihop livspusslet med vardagspendling, 
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skola etcetera. Följden blir en sned åldersfördelning. Dessutom skapar det en ”ond  
spiral” genom att skolor och annan service kräver ett visst elevunderlag för att kunna 
drivas och man ser att skolor läggs ner. Att det är svårt att rekrytera lärare bidrar också. 

Som redan har nämnts lyfts ett flertal styrkor som är kopplade till tillgänglighet, infra-
struktur och kollektivtrafik, men även problem och utmaningar. Exempel på utmaning-
ar är att skärgårdstrafikens tidtabeller inte är anpassade till besöksnäringen och  
att kostnader för kollektivtrafik är dyrt för vissa grupper (till exempel de som inte har 
Ö-kort). En ytterligare utmaning som lyfts är ett starkt bilberoende. 

Utmaningar som är kopplade till boende handlar exempelvis om att det är brist på  
hyreslägenheter i skärgården och inte så mycket variation i bostadsbeståndet. Dess-
utom bidrar fritidshusmarknaden till att trissa upp priser på mark och bostäder. 

Exempel på utmaningar som är kopplade till näringslivet handlar om matchnings-
problem på arbetsmarknaden, samt att besöksnäringssäsongen är kort. 

Sårbarhet kring vatten, avfall och offentlig service nämns som en utmaning. 

Strandskydd lyfts framför allt fram som ett hot, men en grupp nämner det även som  
en möjlighet. En reflektion som framfördes vid workshopen vara att om man ser 
strandskydd som ett hot eller en möjlighet beror på om man har ett bevarande- eller  
ett tillväxtperspektiv. 

En ytterligare utmaning är att det kan uppstå potentiella konflikter kring markanspråk, 
framför allt i fråga om utveckling och ny bebyggelse kontra bevarande av jordbruks-
mark, öppet landskap, kultur och fornminnen. 

Sammanfattande analys av SWOT-workshopen 
Det är intressant att processfrågorna fick ett så stort utrymme vid workshopen. Som ett 
direkt resultat av detta valde landstinget att inleda den andra workshopen, framtidsdia-
log, med att beskriva processen i ett större perspektiv. 

Av de styrkor och möjligheter som lyfts fram är tillgången till Stockholmsregionens  
arbets- och konsumtionsmarknad, tillväxtmotor etcetera det som framförs som allra 
viktigast för landsbygd och skärgård. Det handlar om fysisk tillgänglighet genom infra-
struktur, men också om digital tillgänglighet till arbets- och konsumtionsmarknader. 
De inneboende kvaliteter i form av natur, kultur, vatten och jordbruk som finns är  
ytterligare tillväxtmöjligheter som framförs. Att det finns en entreprenörsanda är en 
annan styrka och möjlighet som lyfts fram särskilt tydligt. 

Den utmaning som framförs allra tydligast handlar om uppdragets grundfråga, det vill 
säga möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården. Framför allt verkar 
det här finnas utmaningar för skärgårdsborna, inte minst gäller det barnfamiljernas 
möjligheter att få ihop sin vardag. 
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En annan intressant iakttagelse är att det är tydligt att det finns två sidor av varje mynt. 
Det som ses som en styrka kan också vara en utmaning. Ett exempel är att det lyfts som 
en styrka att eldsjälar driver utvecklingsfrågor, men att det också ses som en sårbarhet 
att bli beroende av individers engagemang. Ett annat exempel på en fråga som kan 
uppfattas som både en styrka och en utmaning är fritidsboende respektive permanent-
boende. Ytterligare ett exempel handlar om mark nära vatten, på jordbruksmark etce-
tera som å ena sidan är attraktiv för fortsatt utveckling, å andra sidan måste hållas till-
gänglig för att säkra de kvaliteter som bidrar till attraktiviteten.  

Workshop 2: framtidsdialog 
Följande text innehåller en sammanställning av de tematiska områden som de medver-
kande vid workshop 2 ansåg har stor vikt och även de tre teman som lyftes som extra 
angelägna. 

Landsbygdsgrupperna 
Två grupper kategoriserade sig som landsbygd. Den ena landsbygdsgruppen identifie-
rade tillgänglighet, infrastruktur och kollektivtrafik, samverkan samt boendeform 
som de tre teman som var mest angelägna. De skrev mål för alla teman utom stark  
regional arbetsmarknad, konkurrens om mark, administrativa gränser, barnfamil-
jer, identitet och offentlig service. Detta bör inte tolkas som att dessa teman inte är 
viktiga, men att det ändå skedde ett urval, medvetet eller mindre medvetet, under dis-
kussionen. Gruppen placerade samtliga teman som de hade valt ut på den röda delen av 
termometern, vilket innebär att alla bedömdes som angelägna.  

Den andra landsbygdsgruppen identifierade tillgänglighet, infrastruktur och kollektiv-
trafik, stark regional arbetsmarknad, samt utveckla företagande som de tre teman 
som var mest angelägna. De skrev mål för alla utom bilberoende, mångfald, teknisk 
försörjning och samverkan. Detta bör inte tolkas som att dessa teman inte är viktiga, 
men att det ändå skedde ett urval, medvetet eller mindre medvetet, under diskussion-
en. Samtliga valda teman placerades högt upp på det röda på termometern och  
bedömdes alltså som angelägna.  

Båda landsbygdsgrupperna betonade alltså tillgänglighet, infrastruktur och kollektiv-
trafik med önskemål om bättre kopplingar till noder. Den ena gruppen betonade teman 
som är kopplade till företagande medan boende och samverkan sågs som mest ange-
lägna i andra gruppen.  

Grupperna som representerade landsbygden ger inte en enhetlig bild, men liknande  
teman återkommer. När det gäller infrastruktur som båda grupperna anser som myck-
et angeläget påpekar landsbygdsgrupp 1 att man bör tänka på nya sätt kring kollektiv-
trafikförsörjning. Idag resoneras det som om busstrafiken inte kan ha tätare trafik ef-
tersom ingen hoppar på, medan de boende menar att de inte hoppar på för att det inte 
finns någon buss. Detta är en politisk fråga och det framkom önskemål om att ”lära” folk 
att åka buss genom att öka utbudet och låta efterfrågan växa i takt med utbudet. Fram-
för allt med tätare trafik till noder och kollektivknutpunkter. Detta ska ses som en del i 
att minska bilberoendet och öka andelen som åker kollektivt eller med cykel.  
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Boendefrågan dök upp i båda grupperna och det fanns en samstämmighet kring att  
en ökad variation i upplåtelseformer kan locka fler att bosätta sig på landsbygden. 
Grupp 1 menade att det behövs en tydligare argumentation om varför vi behöver ett 
mer varierat boende och ett utökat utbud av boende på landsbygden så att fler känner 
sig lockade av att bosätta sig där. Därigenom ökar mångfalden och det går att skapa en 
ny identitet som inte identifierar landsbygden som en eftersatt plats.  

På samma sätt resonerade landsbygdsgrupp 2: civilsamhället har en stor roll när det 
gäller att bygga en identitet underifrån. Det gäller även i arbetet med att skapa en bra 
arbetsmarknad där det lokala används lokalt, men där det även sker en avsättning till 
en regional marknad. Att göra bygden medveten om vilka lokala alternativ som finns 
när det gäller varor och tjänster sågs som ett viktigt steg. Landsbygdsgrupp 1 valde inte 
en regional arbetsmarknad som fokusområde på grund av att de ser Stockholms ar-
betsmarknad som så stark och en förutsättning för mycket av den tillväxt som vi ser på 
landsbygden idag. Är man beredd att pendla finns det möjlighet att bosätta sig utanför 
kärnorna, men ändå ha tillgång till en större stad för service, kompetensförsörjning och 
arbetsmarknad. 

Skärgårdsgrupperna 
Två grupper kategoriserade sig som skärgård. Den ena skärgårdsgruppen såg tillgäng-
lighet, infrastruktur och kollektivtrafik; natur- och kulturvärden samt digitalisering 
som de tre teman som var mest angelägna. De skrev mål för alla teman utom stark reg-
ional arbetsmarknad, bilberoende, mångfald, identitet, teknisk försörjning, samver-
kan, äldreboende och omsorg. Detta bör inte tolkas som om dessa teman inte är vik-
tiga, men att det ändå skedde ett urval, medvetet eller mindre medvetet, under diskus-
sionen. Samtliga valda teman placerades längs den röda skalan på termometern och  
bedömdes alltså som angelägna. Denna grupp hade inga egna valda teman. 

Den andra skärgårdsgruppen identifierade tillgänglighet, infrastruktur och kollektiv-
trafik; identitet samt utveckla företagande som de tre mest angelägna temana. De 
skrev mål på alla teman utom stark regional arbetsmarknad, natur- och kulturvärden, 
jordbruk, digitalisering, kompetensförsörjning, bilberoende, mångfald, teknisk för-
sörjning, samverkan, boendeformer, äldreboende och omsorg, samt offentlig service. 
Detta bör inte tolkas som att dessa teman inte är viktiga, men att det ändå skedde ett 
urval, medvetet eller mindre medvetet, under diskussionen. Samtliga valda teman pla-
cerades längs den röda skalan på termometern och bedömdes alltså som angelägna. 

Skärgårdsgrupperna betonar infrastruktur, tillgänglighet och kollektivtrafik med kopp-
ling till både gods och turism, såväl som pendling för boende. Skärgården är inte en  
homogen geografi. Precis som landsbygden skiljer sig öarna åt, inte minst utifrån infra-
strukturen till land. Öar med fastlandsförbindelse i form av bro eller färja anses ha 
andra förutsättningar för boende och näringslivsutveckling än öar med enbart båt. Det 
betonas också hur olika förutsättningar olika delar av skärgården har. Öarna nära fast-
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landet ses i många fall som områden som vidgar huvudstadens förorter, vilket inte är 
samma process som man ser längre ut i skärgården.7  

Bredband var ett tema och det fördes fram önskemål att fler öar ska få en snabb upp-
koppling.  

I de teman som lyfts av grupperna betonas skärgårdens unika natur- och kulturvärden 
med en tydlig koppling till besöksnäringen. Skärgårdsgrupp 2 resonerade kring att en 
hållbar satsning kan vara att fokusera insatserna på fem ”hot spots”, det vill säga fem 
öar som kan ses som lok som drar resten av skärgården. Grupperna såg vikten av att 
skapa fler arbetstillfällen, för utan jobb är det svårare att attrahera bofasta.  

Sammanfattande analys av framtidsdialogen 
Syftet med workshopen var att arbeta fram mål kring utvalda teman. Diskussionerna 
flöt på bra, men det var tydligt att det var svårt att se vilket tema som var hönan och  
ägget. Många teman ansågs hänga tätt samman och alla grupper upplevde att det var 
svårt att helt hålla isär dem. Det fanns dessutom en poäng i att komma bort från stup-
rörstänket – att varje tema ska lösas för sig – vilket ledde till att flera teman kunde be-
höva lösas tillsammans. Vissa teman sågs av flera grupper som medel snarare än mål. 
Samverkan är exempelvis något som alltid måste finnas och är egentligen inte ett mål i 
sig, utan snarare ett medel för att uppnå övriga prioriterade teman. Men oavsett hur 
tätt sammankopplade vissa teman är med varandra valde dock varje grupp ut tre teman 
som de ansåg som mest angelägna: 

• Infrastruktur (alla grupper) 
• Samverkan  
• Boendeformer 
• Stark regional arbetsmarknad (dock med fokus på kopplingen till det lokala närings-

livet) 
• Utveckla företagandet (två grupper) 
• Natur- och kulturvärden 
• Digitalisering (framför allt bredband) 
• Identitet 

Det som uppdelningen av landsbygd och skärgård gav var att det fanns möjlighet att 
skapa en gemensam strategi, men med lokalt anpassade lösningar. Det finns inte en 
skärgård och inte en landsbygd, utan det finns skillnader som i många fall går att 
koppla till tillgänglighet. Oavsett om gruppen representerade landsbygd eller skärgård 
var infrastruktur, tillgänglighet och kollektivtrafik teman som valdes av alla. Samtliga 
grupper var eniga om att tillgänglighet har en förbättringspotential. Man kan säga att 
temat är detsamma för landsbygd och skärgård, även om de exakta lösningarna med 
stor sannolikhet inte ser likadana ut för de båda geografierna. Skärgården betonade 
båttrafik medan landsbygden betonade kollektivtrafik och framför allt busstrafik.  

                                                        

7 I denna rapport har dock skärgård genomgående definierats som öar utan bro. 
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Lönsamheten i jordbrukssektorn är något som både landsbygds- och skärgårdsgruppen 
lyfter fram. Båda grupperna känner av hur Stockholm som stad växer och det uppstår 
en konflikt om marken när behovet av mark för att bygga bostäder ställs mot strävan 
att hålla ett öppet landskap och möjliggöra ett levande jordbruk. Bostäder som byggs  
på jordbruksmark gör att jordbrukare upplever att deras verksamhet blir ”snuttifierad”. 
Skärgårdsgruppen betonar hur jordbruksnäringen alltmer blir en del av besöksnäring-
en och att skärgårdsstiftelsen subventionerar arrenden till markägare för att hålla  
marken öppen.  

I de diskussioner som fördes kring borden lyftes civilsamhället fram som en återkom-
mande aktör, utöver olika myndighetsorganisationer. Civilsamhället ses som en viktig 
kraft när det gäller allt från infrastruktur och identitet till företagande och det bör där-
med inkluderas i det framtida strategiarbetet.  

I korthet kan workshopen om framtidsdialogen sammanfattas i följande punkter: 

• Samtliga grupper lyfter fram vissa teman som särskilt angelägna, till exempel infra-
struktur, företagande och bredband.  

• Grupperna lyfter fram olika delar som viktiga i sina topp 3-teman och det finns även 
skillnader inom de två landsbygds- och skärgårdsgrupperna.  

• Alla grupper poängterar att olika teman hänger samman.  
• Att formulera mål var överlag svårt eftersom de ofta jämfördes med redan befintliga 

mål i andra dokument. Grupperna hade helt enkelt svårt att ta fram nya mål, eller 
välja det mål som de tyckte var viktigast. Detsamma gällde kvantifieringen av målen.  
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Intervjuer med fokus på näringslivet 

Inom ramen för detta uppdrag genomfördes en intervjustudie med fokus på näringsli-
vets förutsättningar i skärgården och på landsbygden i Stockholms län. Den typ av  
intervju som genomfördes kan liknas vid ett samtal där teman och frågor styr, samti-
digt som det finns utrymme för respondenterna att lyfta andra frågor som de anser är 
viktiga för utvecklingen av deras verksamhet. Totalt genomfördes elva intervjuer under 
mars månad 2017. Samtalen fördes över telefon. Varje respondent är anonymiserad. 
Att vara anonym ger större möjlighet att tala fritt, vilket ansågs som värdefullt i denna 
studie. Urvalet av respondenter baserades på tips från deltagarna i den första worksho-
pen, samt kompletterande, egna sökningar för att säkerställa en så god geografisk 
spridning som möjligt. Eftersom detta är en mindre intervjustudie kan den inte ses som 
allomfattande, utan som en första inblick i företagarnas uppfattning om sina möjlighet-
er att verka på landsbygden och i skärgården (öar utan bro). En god blandning mellan 
verksamheter från skärgården och landsbygden samt mellan norra och södra länet har 
eftersträvats. Fokus har legat på mindre företag inom både jordbruk, transport och 
tjänstenäring. Analysen presenterar varje företag efter sin geografi, det vill säga företa-
gen anonymiseras och kallas landsbygd 1–6 eller skärgård 1–5. För att få en bättre bild 
av respektive verksamhet presenteras deras huvudsakliga verksamhet samt antalet an-
ställda i tabellen nedan.  

Tabell 7 Respondenter landsbygd 

 Huvudsaklig verksamhet Antal anställda8  
Landsbygd 1 Kafé, boende, djurhållning, viss matproduktion 1–4 
Landsbygd 2 Butik, kafé, historiskt besöksmål 1–4 
Landsbygd 3 Mejeri, försäljning 1–4 
Landsbygd 4 Lantbruk, foderodling, försäljning, maskinentreprenad  1–4 
Landsbygd 5 Konferens, boende, restaurang 10–14 
Landsbygd 6 Matproduktion och försäljning 5–9 

 

Tabell 8 Respondenter skärgård 

 Huvudsaklig verksamhet Antal anställda 
Skärgård 1 Livsmedelsaffär  1–4 
Skärgård 2 Hotell och restaurang 1–4 
Skärgård 3  Transport privatpersoner 1–4 
Skärgård 4 Transport, bygg 1–4 
Skärgård 5 Konferens, restaurang, boende 20–24 

                                                        

8 Hämtat från intervjuer samt allabolag.se 
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Landsbygd: förutsättningarna för att driva 
verksamhet  
Intervjuerna med dem som är verksamma på landsbygden i Stockholms skärgård kret-
sar kring hur de upplever förutsättningarna att driva sin verksamhet så som de önskar. 
Detta innefattar ekonomiska förutsättningar och frågor om samverkan med näringsli-
vet, såväl som offentlig sektor. Som har nämnts tidigare är de som har blivit intervjuade 
småföretagare vilket de återkommer till: 

Man är en mångkonstnär för att överleva på landsbygden, jag har miljoner 
mindre projekt som tillsammans gör det hållbart. (Landsbygd 2) 

De som är verksamma på landsbygden i Stockholms län verkar sällan ha en isolerad 
verksamhet. Måhända att de har en huvudsaklig branschtillhörighet men det vanliga är 
att de har flera olika verksamheter. Även över säsongen kan fokus på de olika delverk-
samheterna se olika ut, vilket påverkar förutsättningarna att leva på verksamheten året 
om. Landsbygd 4 är ett bra exempel på mångsyssleri eftersom företaget odlar foder, 
driver butik, har maskinentreprenad och planer på en framtida köttproduktion. I just 
detta fall drivs de olika delarna av olika familjemedlemmar, vilket kanske är vanligt 
även i andra verksamheter som drivs med familjen som bas.  

Samtliga respondenter upplever skillnader över året med sommaren som högsäsong 
och samtliga vill utöka säsongen. Men några pekar på ekonomiska begränsningar och 
andra hinder för att kunna expandera såsom man önskar. Ett företag som är aktivt på 
landsbygden och bland annat sysslar med kaféverksamhet, matproduktion, djurhåll-
ning och boende menar att det bör bli lättare att söka bidrag för att kunna expandera: 

…det är så mycket pappersarbete. Om man ska renovera stugor så är det 
krångligt att söka pengar. (Landsbygd 1) 

Ett annat sätt att expandera är att gå från att göra i stort sett allting själv till att skapa 
samarbeten med andra aktörer, vilket här beskrivs av ett mejeri som är lokaliserat på 
landsbygden: 

De första åren körde jag själv [våra varor] och levererade till restauranger. 
Men sedan blev vi kontaktade av en grossist som förstår sig på vår produkt  
och sedan dess har vi inte behövt köra ut våra produkter. Det var även då,  
när vi inledde samarbetet med grossisten, som det tog rejäl fart i verksamheten. 
(Landsbygd 3) 

Men när det blir fart i verksamheten som företaget här ovan beskriver kan det uppstå 
andra bekymmer kring att anställa folk, ett bekymmer som är kopplat till infrastruktur 
och tillgänglighet:  

Försäljningsdelen är inte ett problem utan det handlar om kapaciteten. I dags-
läget har vi personalbrist som gör att vi levererar det vi kan, men vi skulle 
kunna leverera mer om vi fick hit rätt personal på plats, men det är svårt att ta 
sig hit. Det finns inga kommunala medel utan man måste komma hit med bil. 
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Då är det kört för många yngre för det finns inga kollektiva medel, eller  
bostäder. Genom det så har vi kompetensbrist. (Landsbygd 3) 

För att lösa personalfrågan betonar Landsbygd 6, som är verksam inom matprodukt-
ion, att det är viktigt att rekrytera lokalt:  

Kommunikationer är viktigt, men om det är som så att vi ska rekrytera  
personal är Stockholm alldeles för långt bort från oss, vi söker i närområdet. 
(Landsbygd 6) 

Att tillgänglighet är kopplat till attraktivitet i en konkurrensutsatt bransch vittnar 
Landsbygd 5 om. Företaget är verksamt inom konferens, hotell och restaurang: 

Kollektivtrafiken stannar fyra kilometer ifrån [vår verksamhet] och det har  
en del [gäster] som krav, att man ska ligga nära en hållplats, vilket vi inte gör. 
(Landsbygd 5) 

Flera respondenter lyfter avsaknaden av kollektiva färdmedel som en negativ aspekt  
av deras verksamhet eftersom det till exempel kan skapa osäkra trafiksituationer. Det 
beskrivs här av ett företag som driver lantbruk, odlar foder samt hyr ut maskiner:   

Vi har kämpat i många år för att få till en bättre busshållplats utanför vår gård. 
Det är absolut livsfarligt att hoppa. (Landsbygd 4) 

Lokaliseringen på landsbygden är en förutsättning för verksamheterna när det gäller 
ytbehov, natur- och kulturvärden med mera. Men att ha sin verksamhet på landsbyg-
den i Stockholms län kan ge särskilda förutsättningar när stadens behov av expansion 
märks på landsbygden:  

Staden kryper väldigt nära på, så om vi ser på lantbruksföretag så är vi lite  
ensamma att vara ett lantbruksföretag som är så stadsnära. Samtidigt som det 
är en tillgång. Vi har ett guldläge, vi ligger storstadsnära med stora vägar där 
det passerar mycket pendlingstrafik. (Landsbygd 4) 

Det finns helt klart en spänning mellan att vara lokaliserad på landsbygden med stor-
staden nära. Det är både en tillgång och samtidigt en faktor som kan påverka framtida 
expansionsmöjligheter. Landsbygd 2 som driver en verksamhet med fokus på turism 
med kafé och butik uttrycker detta som att de är ”lokaliserade mittemellan storstad och 
landsbygd”:  

Kommunen försöker få till ett nätverk för oss som är verksamma men det fun-
gerar dåligt, vi ligger för nära Stockholm för att känna behovet av att verkligen 
dra igång något här ute. Företagen här har sina nätverk i Stockholm. Men om 
vi hade varit i Västerås hade det varit en annan sak… Jag är på landsbygden 
men för nära Stockholm. Roslagen ses mest som skärgården, fastlandet i  
Roslagen glöms lite bort. Visit Skärgården är välorganiserade som nätverk,  
och vi [på landsbygden] saknar den typen av nätverk. (Landsbygd 2) 
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Liknande tankar om behovet av ett lokalt nätverk har Landsbygd 1 som driver ett kafé, 
djurhållning och boende. De nämner en kartläggning som har gjorts i kommunen av 
vilka verksamheter som finns: 

Så vi har gjort den kartläggningen och jag tror att sådana typer av kartlägg-
ningar är viktiga. Så vad vi hade velat ha är att det exempelvis ska upptas i en 
turistportal på internet så de personer som är intresserade av vad man kan 
göra [inom kommunen] kan klicka och få upp här finns det här, och det här kan 
man göra där. (Landsbygd 1) 

Kommunen har en viktig roll när det gäller skapandet av nätverk. I intervjuerna disku-
teras kommunen utifrån en byråkratisk roll som anses sätta käppar i hjulen snarare än 
understödja verksamheten. Mejeriet Landsbygd 3 beskriver ett lokalt initiativ till en 
marknad som togs av ett antal livsmedelsproducerande verksamheter i kommunen. 
Initiativet ses av respondenten som ”superpopulärt” men efter tre år slutade de på 
grund av byråkratin:  

Vad som blev dess [marknadens] fall var den eviga byråkratin och ingen hjälp 
från kommunen överhuvudtaget. Att arbeta sju dagar i veckan och sedan för-
söka få ut det koncept vi körde med blev en för stor arbetsbörda för oss egna före-
tagare och därför valde vi att lägga ner det. Tråkigt, men sant då kommunen inte 
ville hjälpa oss med marknadsföring, byråkrati med mera. (Landsbygd 3) 

Liknande röster kommer från företaget Landsbygd 2 som driver butik och kafé. De 
upptäckte plötsligt att kommunen gick ut med en informationsbroschyr om besöksmål 
som företaget driver ihop med andra verksamheter. Företagaren kände sig åsidosatt 
över att inte ha fått vara med då reklambroschyren togs fram och inledde en dialog med 
kommunen om detta men insåg att: 

Jag motverkar min egen verksamhet genom att påpeka att området inte fram-
ställdes korrekt i kommunens broschyr. Jag skickade in en kommentar för 14 
dagar sen om att jag önskade ett möte med kommunen och väntar nu på att de 
ska höra av sig. Det ironiska är att vi har byggt en ny toalettbyggnad och kring 
den har vi och kommunen ett samarbete, men min verksamhet är mycket mer 
än toalettbyggnaden. (Landsbygd 2) 

Frustration som luftas i en intervjusituation kan ha många bottnar och det kan antas 
variera mycket mellan olika kommuner. Det som citaten däremot kan visa på är en  
önskan och ett behov av samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen. 
Dessa småföretagare verkar ha svårt att hinna med sin verksamhet och den byråkrati 
som den innebär. Om kommunen eller andra aktörer kan underlätta detta genom sam-
verkan kan det säkert vara en bra väg framåt för generellt ser företagarna positivt på sin 
verksamhet och de önskar expandera:  

Jag ser väldigt ljust på framtiden, jag ser en enorm potential till läget och att 
butiken gått så bra. (Landsbygd 4)  
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Det är viktigt att ta med sig de olika förutsättningarna på landsbygden i Stockholms 
län. Landsbygd 5 som driver konferens med boende och restaurang ger ett exempel  
på det: 

Vi slåss mot problematiken att Arlanda ligger norr om stan och vi ligger i söder. 
Då bokar gästerna in sig i området i och omkring Sigtuna [istället för hos oss]. 
(Landsbygd 5) 

Landsbygd 6 driver matproduktion i en landsbygd som har andra förutsättningar och 
som i mångt och mycket kanske har mer gemensamt med vissa skärgårdsöar: 

Det är väldigt få företag och det är väldigt få arbetsgivare som finns runtom-
kring. Alla som bor här pendlar i princip till Stockholm. Jag uppfattar att det  
är 90 procent som pendlar till Stockholm och det känns märkligt att det inte går 
att driva företag här. (Landsbygd 6) 

Generellt kan man säga att de som är verksamma på landsbygden i Stockholms län har 
ett arbetsliv som framställs som minst sagt varierat, både över året och branschmässigt. 
Arbetet blir en stor del av deras liv då arbetstiden ofta sträcker sig bortom konvention-
ella arbetstider och de uppger att deras arbetsuppgifter är bredare än vad som kanske 
är vanligt. 

Skärgård: förutsättningarna för att driva 
verksamhet 
Att driva en verksamhet i skärgården är förenat med ett stort personligt engagemang 
och som småföretagare är verksamheten en större del av ditt liv än bara under kontors-
tider. Skärgård 1 är en livsmedelsaffär en bit ut i skärgården och ser sitt yrkesliv som: 

… ett litet pussel. Jag är aldrig riktigt ledig. (Skärgård 1) 

I skärgården är måhända säsongsvariationen ännu tydligare än på landsbygden. Som-
maren är högsäsong för de allra flesta, framför allt dem som arbetar inom besöksnä-
ringen eller med kringtjänster till det. Majoriteten vill dock utöka sin verksamhet så 
den blir lite mer jämnt fördelad över året, men det innebär också att de som ska köpa 
tjänsterna behöver veta att skärgården är öppen även under lågsäsong. Här är ett  
exempel från Skärgård 2 som driver hotell och restaurang:  

”Skärgården har gjort ett fel – man har inte haft öppet på vintern, folk ringer 
och är förvånade över att vi har öppet. (Skärgård 2)  

Samtidigt reflekterar samma respondent över att företag som satsade på att ha öppet 
under vintersäsongen tvingades stänga på grund av vikande kundunderlag, vilket  
påverkade många anställda. Men kontentan är ändock att skärgården har potential  
för att utvidga sin verksamhet över året: 
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Att utöka skärgårdens verksamheter går. Det kommer alltid vara svårt att 
lägga folk på kvartal ett, dålig ekonomi efter jul och ruggigt väder kombinerat 
med att folk planerar sportlov istället. Men annars, resten av året, skulle det gå 
bra. Från påsk till 20 december. (Skärgård 2) 

Att utöka verksamheten över året berör flera aktiva skärgårdsföretag och flera uttrycker 
en önskan att: 

…få upp en vinterverksamhet, men framför allt tidig vår och höst. Så vi får ett 
kunderunderlag under hela året istället för enbart under senvår och sommar. 
(Skärgård 5) 

Men för att kunna utöka verksamheten är vissa delar nödvändiga, enligt respondenten 
ovan som är aktiv inom hotell och restaurangbranschen: 

Kommunikationerna [båt] är A och O för en året runt-verksamhet. Marknads-
föring är också viktigt. Sedan behöver vi uppgradering av el och belysning.  
(Skärgård 5) 

En aspekt av att driva verksamhet i skärgården är de ekonomiska förutsättningarna och 
de kostnader som är kopplade till den specifika geografin. För de som är verksamma på 
öar utan fast landförbindelse är speciellt transporterna en betydande del av budgeten: 

Vi sysslar mycket med transporter. Vi transporterar ut ett till tre ton grejer i 
veckan under högsäsong. Ton som ska upp på färjan, lastas av, upp på en fyr-
hjuling, köras, lastas av. Ibland egen båt för att hämta. Kommunen ska se till 
att det ska funka, vilket det gör idag. (Skärgård 2) 

På andra håll i skärgården fungerar logistiken mindre bra: 

Ett problem är att det inte finns någon riktig godsfrakt…Det skakades tass för 
många år sen om att de skulle leverera och transportera, men det finns inget 
riktigt avtal. (Skärgård 1) 

Infrastrukturen gäller inte bara frakt av gods utan även transporter av dem som bor i 
skärgården: 

Det är svårt att göra skärgården levande om vi inte kan göra den välkomnande 
för alla, det kan inte vara tre mil plus båtfärd för att kunna lämna sina barn. Så 
landstinget ska ta med sig kommunpolitikerna!... Bra turtäthet är det redan 
idag, men se till att den bibehålls. Inte nalla på de turerna. (Skärgård 1) 

Medelåldern är hög på öarna och hög ålder medför ofta ett högre vårdbehov. Här pekar 
företagen ut vissa problem som är relaterade till kostnaderna att driva hemsjukvård på 
öarna: 

Landstinget borde se till att de vårdföretag som idag har hemsjukvård får en 
bättre ersättning för att åka ut i skärgården. Nu har bara privata vårdgivare 



 

NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 73 

hemsjukvård, men de får bara betalt för vården på plats, inget för att resa till 
platsen. (Skärgård 1) 

På just denna ö var respondentens partner läkare vilket löste situationen just där, men 
vårdfrågan anses vara ett generellt och strukturellt problem i skärgården. Att enskilda 
individer kliver in och löser problem som i vårdfrågan ovan är inget unikt och entre-
prenörskap som drivs av att den egna verksamheten behöver få bättre förutsättningar 
finns det fler exempel på. Här från Skärgård 2 som är verksam inom hotell och restau-
rang: 

När det gäller logistik saknas det idag kvällsturer. Den sista turen på vintern 
går klockan 15.50 och på sommaren klockan 18.30. Så vi har startat egen taxi-
verksamhet just för att sköta det. (Skärgård 2) 

Andra företagare trycker på att landstinget bör vara den aktör som löser problemet 
med för få turer eller den typ av infrastruktur som finns idag, framför allt när det gäller 
transporterna av människor ut i skärgården: 

Landstinget borde köra båtarna med turister. Båtarna idag är inte anpassade 
till turismen. Vaxholmsbolagen är anpassade till lokalbefolkningen och det är  
ju inte mig de ska tjäna pengar på. Så man måste anpassa båtarna efter mark-
naden. Det går ju inte att komma hem från [ön] en sen kväll. (Skärgård 3) 

Sen finns det en spänning mellan de bofasta och de som bor en del av året i skärgården. 
En företagare som är verksam inom transport och bygg uttrycker det så här: 

Men det är lite tråkigt att de jag jobbar för … är de som har mycket pengar och 
som säkerställer min verksamhets fortlevnad, men det är samma människor 
som är med och skapar en skärgård som bara lever på sommaren. De som bor 
fast i skärgården fixar grejerna själva, de har inte samma ekonomiska möjlig-
heter. (Skärgård 4) 

Att skärgården är en plats för kapitalstarka påverkar även efterfrågan på mark, vilket i 
sin tur kan påverka möjligheten att anställa folk i närområdet. Den citerade företagaren 
inom transport och bygg bedrev sin verksamhet på en tomt, men fick besked från 
kommunen om att:  

Tomten skulle bebyggas och vi fick därmed lov att flytta grejerna [till en annan 
tomt]. Men eventuellt vill de bygga bostäder även på denna tomt vilket skapar 
osäkerhet och vi vågar inte satsa för mycket då vi bara har 18 månaders kon-
trakt på tomten åt gången. Så vi trängs undan. Men vi behöver ju samtidigt fler 
bostäder och [kommunen] växer, men med så dyra tomter att inga ungdomar 
har råd att flytta dit, vilket påverkar oss. Vi vill anställa unga och gärna de som 
bor i kommunen men de har ingen chans att köpa tomt här. (Skärgård 4) 

En viktig fråga för dem som är verksamma i skärgården är således tillgången till mark 
för verksamheter. Utan tillgång till mark finns det en risk att näringslivet får svårt att 
bibehålla eller expandera sin verksamhet, vilket i förlängningen kan påverka möjlighet-
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erna att bo i skärgården. Det beskrivs så här av Skärgård 1 som driver en livsmedels-
affär: 

Vi borde ses som ett yttepyttesamhälle, fast på glesbygden, med affär, skola, 
kommunikation och transport till sjukvård. Vi har ännu postutdelning för jag 
delar ut posten, låt det vara kvar. Vi hoppas på bredband här ute. (Skärgård 1) 

Skärgården är en geografi som generellt sett har en lång historik av marknadsföring 
och flera respondenter ser ljust på framtiden, speciellt om samverkan med andra aktö-
rer, som kommunerna, förbättras eller fördjupas. Här är röster från hotell och restau-
rang och transport av privatpersoner: 

Sen är det bra om det finns ett gemensamt mål för hela kommunen, vilket inte 
är unikt för [denna kommun] utan det gäller alla kommuner med skärgård. 
Hela Stockholms skärgård är ju en unik produkt, den finns ingen annanstans  
i världen, och nu är det rätt tid att välja att marknadsföra. (Skärgård 2) 

Det ser ljust ut, Stockholms Skärgård marknadsförs och det låter väldigt väl att 
man vill promota skärgården så framtiden ser ljus ut. (Skärgård 3) 

Sammanfattande analys av intervjuerna 
De intervjuade företagen i skärgården och på landsbygden i Stockholms län är mindre 
företag med få anställda. Detta märks tydligt eftersom de betonar sin egen roll och sitt 
personliga engagemang för att driva sin verksamhet. Flera av respondenterna anser att 
det hänger på få individer om verksamheten ska fortsätta drivas eller expandera, vilket 
kan skapa sårbarhet samtidigt som det ger flexibilitet.  

Flera av dessa mindre aktörer reflekterar över landstingets och kommunens roll. Gene-
rellt betonas att offentliga aktörer som till exempel kommunen är en viktig aktör som 
kan möjliggöra eller försvåra deras verksamhet. Flera skärgårdsrespondenter lyfter 
fram att landstinget är en viktig aktör som påverkar deras transporter och infrastruk-
tur. Flera vittnar också om att de är helt beroende av infrastruktur, inte bara när det 
gäller gods utan även när det gäller möjligheten att rekrytera personal och attrahera 
kunder.  

I vissa fall anses samarbetet med kommunen fungera mycket bra, vilket kan tolkas som 
att företagaren och kommunen delar samma målbild kring marknadsföringen och vad 
man vill med verksamheten. Andra betonar hur kommunen snarare motverkar utveckl-
ingen och att man har svårt att få gehör eller skapa ett gott samarbete, trots att man till 
viss del är beroende av en relation till kommunen. Samarbete skulle därför kunna vara 
en viktig punkt att ta med sig i det fortsatta arbetet. Samarbetet kan exempelvis handla 
om tillstånd, markfrågor och infrastruktur, samt kartläggning av vilka typer av verk-
samheter som finns för att i ett senare skede underlätta ett samarbete med verksam-
heter i liknande eller kompletterande branscher.  



 

NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 75 

Det är även intressant att en av landsbygdsrespondenterna lyfter sin geografi som ett 
gränsland mellan landsbygd och storstad, vilket försvårar känslan av en tydlig identitet 
och målbild. På samma tema anses det generellt att skärgården redan idag har ett mer 
välorganiserat nätverk och samarbeten än landsbygden, men att även landsbygden 
borde kunna få det. Detta verkar dock hänga på ett personligt engagemang och kräver 
stöd av de offentliga aktörerna. 
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Diskussion och vägen framåt 

Stockholms län växer och en stark och geografiskt ojämn tillväxt innebär nya möjlig-
heter men även utmaningar. Det har tidigare författats strategier för länet där skärgår-
den har varit inkluderad. Nu pågår ett arbete för att även inkludera länets landsbygd  
i de framtida strategidokumenten. Syftet med den här rapporten är att bidra med  
underlag till det framtida arbetet.  

Det bör först påpekas att det inte är självklart hur landsbygd och skärgård ska definie-
ras. I den här rapporten har det diskuterats att varken landsbygd eller skärgård kan ses 
som en homogen geografi. I rapporten följer vi den vedertagna definitionen från bland 
annat OECD där landsbygden ses som tätortsnära landsbygd eller landsbygd. I rappor-
ten definierar vi skärgård som öar utan bro, vilket i praktiken gör att skärgården bör ses 
som glesbygd.  

De första kapitlen i rapporten diskuterar länets förutsättningar utifrån officiell statistik. 
I det sammanhanget är det värt att nämna de begränsningar som statistiken för med 
sig. Som nämnts tidigare finns det en risk att bland annat sysselsättning och befolkning 
underskattas i geografier med stora säsongsvariationer. Om det behövs kompletterande 
siffror inför det framtida strategiarbetet är rekommendationen att avsätta en budget för 
specialbeställningar från SCB. Dock bör datamaterialet överensstämma geografiskt 
med ODB för att säkerställa framtida uppdateringar.  

Statistiken ger viktiga insikter i förutsättningar och skillnader samt likheter mellan  
de olika kategorierna. Det som är tydligt är att den tätortsnära landsbygden sticker ut.  
Det finns alltså en poäng i att särskilja mellan tätortsnära landsbygd och landsbygd. 
Den tätortsnära landsbygden uppvisar en högre inkomstnivå, en högre utbildningsnivå 
samt en kraftig ökning av antalet invånare. Liknande resultat går att läsa i andra rap-
porter, till exempel IVA rapporten Den urbana utvecklingens drivkrafter och konse-
kvenser från 2017. Skärgården, som här har avgränsats till öar utan bro, uppvisar en 
annan bild: hög medelålder, lägre utbildningsnivå och lägre inkomstnivåer. Aningen 
förenklat kan landsbygden sägas ligga mellan den tätortsnära landsbygden och skär-
gården, men kanske något närmare skärgården.  

Det som bör tas med till det framtida strategiarbetet är vad utvecklingen får för konse-
kvenser lokalt i den tätortsnära landsbygden, inte minst i relation till övriga länet, det 
vill säga tätorterna. Här kan det finnas anledning att problematisera skillnaderna mel-
lan de olika geografierna och se om detta skapar stora klyftor och vad det kan tänkas få 
för konsekvenser på kort och på lite längre sikt.  

En aspekt som en snabb tillväxt, lik den i den tätortsnära landsbygden, för med sig är 
utmaningen med infrastruktur och tillgänglighet. Andelen arbetsplatser som ligger på 
landsbygden eller i skärgården är liten så de flesta boende i dessa områden behöver 
förflytta sig till en arbetsplats. Rapporten visar hur många arbetsplatser som går att nå 
inom 45 minuter med bil respektive kollektivtrafik och bilden som växer fram är tydlig: 
bilen är otvivelaktigt det färdmedel som hjälper de boende att nå flest antal arbetsplat-
ser. Det är värt att notera hur pass få arbetsplatser kollektivtrafiken når – på lands-
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bygden är den i stort sett obefintlig. Detta driver på bilanvändningen och begränsar 
tillgängligheten för dem som av det ena eller det andra skälet inte kan eller vill använda 
bil. I workshopparna framkom det att infrastruktur, kollektivtrafik och tillgänglighet 
är de teman som anses mest angelägna, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
Från intervjuerna noteras att bristen på infrastruktur påverkade tillgången till personal 
och kunder negativt. För det fortsatta arbetet kan infrastrukturen och dess utbredning 
över länet behöva diskuteras ytterligare.   

I workshopparna och i intervjuerna betonades vikten av ett samarbete mellan de 
många aktörer som behöver vara med i ett framtida strategiarbete. Det handlar om  
enskilda företagare, intresseorganisationer, civilsamhället, kommuner, landstinget, 
länsstyrelsen med flera. Näringslivet på landsbygden och i skärgården uppvisar en lik-
nande struktur med en hög andel mindre företag. Det som förenar dem är även upple-
velsen av att verksamheten hänger på ett fåtal individer. Dessutom är det verksamheter 
som har en bredd, det vill säga: det är inte ovanligt att den huvudsakliga verksamheten 
skiftar över året. Detta som ett sätt att hantera säsongsvariationer.  

Landsbygden, eller snarare landsbygderna, i Stockholms län samt skärgårdens öar utan 
bro, har tack vare och på grund av närheten till Stockholm centrala delar speciella för-
utsättningar. Närheten till staden ger de boende möjligheter och tillgång till stadens 
täthet och utbud. Samtidigt innebär närheten till Stockholm att det finns en otydlighet 
om den geografi man tillhör är tillräckligt nära storstaden för att ses som en del av den, 
eller om den är mer av glesbygdskaraktär med den identiteten. Generellt kan det sägas 
att landsbygden idag saknar de organiserade nätverk som skärgården i många fall visar 
upp, till exempel gemensamma insatser kring besöksnäringen. Därför är det framtida 
strategiarbetet en unik chans att få med rösterna från huvudstadens landsbygd in i 
nästa RUFS så att hela länet kan fortsätta sträva mot att vara en hållbar region att bo 
och verka i.  
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Bilaga 1: Sammanställning av workshop 
nummer 1 – SWOT 

Nedan följer en sammanställning av gruppernas diskussioner. 

Grupp A 
Styrka Varför Vem tycker 

Tillväxtregion 
Befolkningsutveckling 

Många Huvudkontor 
Riksdag, regering 
Myndigheter 
Diversifierat näringsliv 

Alla 

 
Diversifierat näringsliv 

Mycket att välja på 
Globalisering 

 

Naturen 
Folkhälsa 
Rekreation 
Företagsutveckling 

 

Turismen 
Levande landsbygd 
Sysselsättning 

 

Skärgården 
Unik 
Identitet 

 

Mångfald   
Duktiga företagare   
Kompetensförsörjningen Välutbildad arbetskraft  
Stabil skattebas Finansiering av välfärd m.m.  
Sveriges största konsumtionsmarknad Möjlighet för företagare  
Produktiv jordbruksmark   

Arlanda 
Besöksnäring 
(deltid) sysselsättning 

Sigtuna 

Tillgång till universitet och högre ut-
bildning   

Hög andel kvinnor som är företagare 
Jämställdhet 
Utnyttja möjligheterna fullt ut 

 

FOU   
 

Svaghet Varför Vem tycker 
Bilberoende   

Matchning på arbetsmarknaden Finns jobb men företagen hittar inte 
arbetskraft  

Kollektivtrafiken   

Integrationen 
Brist på samverkan 
Fungerar inte tillfredställande 

Sigtuna 

Infartsparkering Minska trafiken  
Bostäder För få hyresrätter i skärgården  
Arlanda Begränsar UH i attraktiva lägen  
Bredband Bygga på frivillig basis Sigtuna 
Kort säsong besöksnäring   
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Möjlighet Varför Vem tycker 

Besöksnäringen 
Potential 
Sysselsättning 
Integration 

 

Strukturen är inte färdig  Möjlighet att planera framtiden Vallentuna 

Bredband  
Möjlighet att arbeta/driva företag på 
landsbygden 
Fiber 

 

Befolkningsunderlag 
Företagande 
Utveckling 
Marknad 

Länsstyrelsen 

Samverkan 
Offentlig, privat m.fl.  
! öppenhet 

Sigtuna 

Offentlig upphandling Krav på närproducerat, ekologiskt etc. TRF 

 
Hot Varför Vem tycker 

Varuförsörjningen   
Markanvändning Industri, bostäder eller jordbruksmark  
Strandskydd Hämmar utveckling Värmdö  
Brist på arbetskraft som vill arbeta 
fysiskt Hämmar utveckling LRF 

Regelkrångel för små företag Inget sunt förnuft. Väldigt hämmande 
för småföretagens utveckling  LRF 

Höga priser på bostäder och mark   
Stort fokus på storstaden! Storstaden tar mycket plats  
Demografi Åldrande befolkning  
Intressekonflikter kring jordbruksmark 
och annan exploatering 

Värna jordbruksmarken, vi kan inte 
kompromissa längre! LRF 

Olika grupper har olika krav Intressekonflikter kan uppstå Sigtuna 
Intressekonflikter: exploatera mark 
eller värna fornminnen   

Insikter 
• Förankra förslag tidigt 
• Transparens 
• Var har vi den tätortsnära landsbygden om 10–20 år? 

Farhågor 
• Sårbarhet: vatten, avfall, IT, livsmedel, el 
• Offentlig service: äldreomsorg, social service, skolor m.m. 

  



 

NULÄGESANALYS: LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD I STOCKHOLMS LÄN 81 

Grupp B 
Styrka Varför Vem tycker 

Eldsjälar i skärgården   

Närhet till Stockholm (både styrka och 
svaghet) 

Driver upp kostnader 
Drar till sig/slukar unga 

Besöksnäring 

Kollektivtrafiken Det är lätt att ta sig till landsbygden 
och skärgården  

Närhet till en stor marknad  
(Stockholm) Efterfrågan på närproducerat  

Nära till utbildning (Stockholms  
universitet, KTH o.s.v.)   

Miljön och naturen   

 
Svaghet Varför Vem tycker 

Individuellt engagemang – Skärgård Större svaghet, bygger på individers 
engagemang  

Närhet till Stockholm (både styrka  
och svaghet) 

Driver upp kostnader 
Drar/slukar unga 

Besöksnäring 

Dyrt med kollektivtrafiken   
Offentlig upphandling styr mot större 
system, svårt att anpassa lokalt   

Dålig variation på bostadsbeståndet   
Dåliga tvärförbindelser i skärgården   
 

Möjlighet Varför Vem tycker 
Unik miljö ! specifika utbildningar Forskning  
Digitalisering, bredband, distansarbete   
Stöd och rådgivning till småföretagare 
som vill starta (speciellt livsmedel, 
gröna näringar) 

  

Utökad turism   
Hemvändande familjer   
Många företag i regionen   
Matturism   
Avskildheten Alla vill inte bo i städer  
Anamma norsk landsbygdspolitik  
kopplad till demografi   

 

Hot Varför Vem tycker 
Tappa barnfamiljer i skärgården (livs-
pusslet) Kollektivtrafik, service, skolor Alla 

 
Höga markpriser  

 
Generationsskifte, jordbruk,  
även varv i skärgården, utflyttning 

 
Alla 

Försvårande regelverk – småföretagare   
Fritidshus och permanentboende,  
svårt att få folk att bo permanent   

Bristfällig statistik och variation i  
avgränsningar 

Risk att dra för stora växlar på/svårt 
att jämföra  
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Insikter 
• Areella näringar är en förutsättning för landsbygden. 
• Service är nödvändigt men svårt att erbjuda. 

Farhågor 
• Ökad turism kan kräva fler fastboende. 
• Svårt att föra statistik över deltidsboende – blind fläck. 

Grupp C (denna grupp har ett tydligt skärgårdsfokus) 
Styrka Varför Vem tycker 

Naturen Unikt så nära en storstad  
Nära Stockholm Lätt att utvidga för besöksnäringen  
Många entreprenörer Entreprenöriell kultur  
Kulturen och historien   
Rekreation   

 
Svaghet Varför Vem tycker 

Dåligt statistiskt underlag, svag  
samordning kring siffrorna   

Tidtabellerna kommer för sent på  
säsongen   

Saknas gemensamma mål 
Många aktörer 
Många som vill äga frågan 

 

Saknas en vision hos Vaxholmsbolaget   
Saknas exportmogna besöksnärings-
produkter   

Saknas hyresbostäder   
Båtresorna måste anpassas till  
resenärer och besöksnäring   

 
Möjlighet Varför Vem tycker 

Utnyttja närheten till Stockholm,  
samordna marknadsföringen   

Skapa en gemensam målbild! Gröna näringar, stor utvecklings-
potential  

Strategisk partnering Skapa möjligheter för lokala entre-
prenörer i upphandlingar  

Se det man kan göra!   
Skapa äldreboenden i vacker miljö Ger arbetstillfällen  
Resurssnålt strategier   
Hur kan bredband och sjukvård,  
utbildning, social närvaro utnyttjas   

Lägga ut tjänster, e-tjänster   
Skärgårdstrafik kombinerat 
med andra servicefunktioner, 
post, avfall, systembolag m.m.  
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Hot Varför Vem tycker 
Nedläggning av skärgårdsskolor Familjer i arbetsför ålder flyttar Lars N 
Färre betande djur Landskapet växer igen Lars N 
Finns snart inte mark och sjönära  
lägen kvar för varv, sjötransporter etc.   

Waxholmsbolagets sena tidtabeller Potentiella besökare kan inte planera 
sin resa i tid  

Otydliga strategier och visioner Vad vill kommuner och aktörer med 
skärgården?  

Insikter 
• Hade velat få processen presenterad istället för statistiken. 
• Helhetsvision. Landstinget ska fokusera på sitt uppdrag, SL + Waxholmsbolaget 

samt sjukvården. Mobil sjukvård, post, enhetstaxa, matchande övergångar.  
Skärgårdsstiftelsen. 

• Koppla ihop strategierna. 

Grupp D 
Styrka Varför Vem tycker 

Naturen Världsunik och storstadsnära Alla! 
Storstadsnära Tillgång till kritisk massa Alla  
Utbyggd trafikinfrastruktur och  
kollektivtrafik 

Grundförutsättning att bygga  
vidare på Alla 

Ledig kapacitet i boendet vintertid   
Entreprenörsanda och överlevnads-
förmåga Fantastisk grund att bygga vidare på  

Strandskyddet   
Närodlat allt mer populärt   
Det öppna landskapet finns kvar  
(fortfarande)   

 

Svaghet Varför Vem tycker 
Kommungränser i skärgården Skapar onödiga administrativa hinder  
Närhet till samhällsservice Livet och vardagen blir svårare  

Skev åldersfördelning Inlåsningseffekter på bostadsmark-
naden  

Bostadsbristen 
De som vill bo i skärgården/på lands-
bygden har inte råd att köpa p.g.a. 
konkurrens 

 

Utmaning att alla i en familj har  
sysselsättning eller skola   

Ö-kortets tillgänglighet Anställda, kompisar viktigt  
Tillgänglighet (generellt)   
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Möjlighet Varför Vem tycker 

Nya gröna vågen  Skapar underlag, stärker attraktion och 
identitet  

Utvecklad livsmedelsproduktion och 
förädling   

Vinterturismens utveckling skapar nya 
arbetstillfällen   

Omvandling av fritidshusområden  Skapar fler möjligheter till boende  

Klimatet För varmt att semestra på sommaren i 
södra Europa  

Arlanda som internationell hub Grundförutsättning  

Friska och drivande pensionärer Kan och orkar bidra till lokalsamhällets 
utveckling  

Digitalisering Nya möjligheter för boende och  
näringsliv, skola  

Luftkvalitet Lyx för många turister och besökare  
Tystnad Älskas av tyskar  

 
Hot Varför Vem tycker 

Nedläggning av skolor, krav på  
betygsättande lärare Minskar attraktiviteten  

För många aktörer Skapar oreda (och ibland motsätt-
ningar)  

Nedåtgående, negativa spiralen   

Waxholmsbolagets uppdrag Vem äger frågan om att transportera 
turister?  

Kravet på att vara skriven på hyres- 
eller bostadsrätt för deltidsboende 

Skatt till skärgårdskommunerna är 
viktigt  

Strandskyddsregler Påverkar möjligheten att leva och 
verka 

Tjänstemän  
i kommuner 

Dricksvatten Brist!  
Algblomning Påverkar besöksnäringen  
Waxholmsbolagets organisation och 
tidtabell   

VA-frågan Hur hantera en hållbar utbyggnad?  
Brist på bönder Vem ska bruka jorden?  
Avfallsfrågan ökar på vissa öar   Österåker 
Klimatet och växthuseffekten Ökad pendling ger mer trafik  

Insikter 
• Bredbandsfrågan kan lyftas bort, är på väg att lösas. 
• Intressekonflikterna blir alltmer tydliga (t.ex. exploatering kontra jordbruk). 

Farhågor 
• Vad händer med den ”tätortsnära landsbygden” (pendlingsmönster, identitet, o.s.v.). 
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Bilaga 2: Sammanställning av workshop 2  
– framtidsdialog 

Nedan följer en sammanställning av gruppernas diskussioner. 

Grupp Landsbygd 1 
Valt tema  
(de tre  
kursiverade är  
mest angelägna) 

Målformulering Ev. kvanti-
fiering 

Roller och  
aktörer 

Gruppens  
kommentarer  

Tillgänglighet,  
infrastruktur och 
kollektivtrafik 
 

Utbyggd anropsstyrd 
trafik i hela länet och 
andra alternativa  
mobilitetslösningar, 
god kollektivtrafik  
till noder, nytänkande 
på landsbygden 
Lokalisera ny bebyg-
gelse till serviceorter 
och befintliga  
samhällen, 

Öka kollektiv- 
trafikandel, 
framför allt 
utanför spår 
och stomnät 

Trafik-
förvaltningen 
(landstinget), 
kommunerna, 
trafikverket 

Kopplar till en 
stark regional 
arbetsmarknad, 
digitalisering, 
bilberoende 

Samverkan 
 

komma överens 
(kommuner, lands-
tinget, staten) om vilka 
orter man ska satsa på 
när det gäller service 

 Bland annat  
internt inom 
kommunerna  
kan sam-
verkan och 
strävan  
bort från  
stuprören  
bli bättre 

Nyttja befintliga 
samverkanspro-
cesser (man 
måste inte alltid 
uppfinna nya),  
gå ifrån stuprörs-
tänket. Hänger 
ihop med civil-
samhället, offent-
lig service.  

Boendeformer Boende för unga och 
äldre, d.v.s. fler lägen-
heter i noderna och 
centralorterna. Öka 
utbudet av upplåtelse-
former och fler trygg-
hetsboenden 

 Kommunen Få till en ökad  
ruljangs på  
bostadsmark-
naden genom att 
öka utbudet. 
Hänger ihop med 
äldre-boende och 
omsorg, barnfa-
miljer – hur får vi 
dem att stanna.  

Natur- och  
kulturvärden 
 

Utveckla natur- och 
kulturvärdena, tillgäng-
liggör utan att hota 
dessa värden 

 Kommunerna, 
länsstyrelsen, 
Fortifikations-
verket, mark-
ägare, entre-
prenörer,  
lantbrukare 

Hänger samman 
med besöksnäring 
och turism 

Besöksnäring och 
turism 

Skapa fler övernatt-
ningsmöjligheter, B&B, 
campingstugor, vand-
rarhem och lyxigare 
hotell 

 Näringslivet, 
kommunerna, 
länsstyrelsen 

Hänger samman 
med natur- och 
kulturvärden 

Jordbruk Ha som princip att inte 
bygga på jordbruks-
mark  

 Kommunerna, 
LRF, närings-
livet 

Hänger ihop med 
konkurrens om 
mark 
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Digitalisering Snabb uppkoppling 
överallt 

100 % av  
länet ska ha 
tillgång till 
snabb upp-
koppling 

Post- och  
telestyrelsen, 
internetleve-
rantörer, 
kommunerna, 
länsstyrelsen 

Handlar snarare 
om verktygen än 
att vara en sak-
fråga, hör ihop 
med tillgänglighet 
och infrastruktur 

Kompetens-
försörjning 

Bättre matchning av 
nyanlända, belys 
matchningsproblemati-
ken och näringslivs-
strukturer 

   

Bilberoende Mobility management: 
påverka beteendet,  
var proaktiv i kollektiv-
trafiken, ha bättre  
infrastruktur runt 
transporter, cykel-
vägar, laddstolpar och 
samåkningsappar 

Bilåkandet 
ska 
minska 
med X % 

Länsstyrelsen, 
kommunerna 

Hör ihop med 
digitalisering, 
tillgänglighet och 
infrastruktur  

Mångfald Ökad kunskap om  
varför människor i 
olika åldrar och  
bakgrund vill bo på  
en viss plats 

   

Teknisk försörjning Regionalt och kommu-
nalt VA, plus godtag-
bara lokala lösningar i 
hela länet 

Alla  
fastigheter 
har god-
tagbara 
VA-
lösningar 

Kommunerna  

Utveckla  
företagandet 

Attityder och bemö-
tande, en dörr in  
= företagslots 

 Kommunerna  
(internt) 

 

Äldreboende och 
omsorg 

Större tillgänglighet till 
vård och omsorg med 
hjälp av digitalisering 

 Kommunerna,  
privata vård- 
givare 

Hör samman med 
boendeformer 

Civilsamhället  
(eget tema) 

Utveckla IOP9   Hänger ihop med 
kultur, teknisk 
försörjning 

Kultur (eget tema) Landstinget ökar den 
geografiska spridning-
en av kulturstöd, 
främja detta även hos 
andra aktörer 
 

 Kommunerna, 
landstinget,  
föreningar 

Hör ihop med 
civilsamhället 

 
  

                                                        

9 Idéburna offentliga partnerskap. 
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Grupp Landsbygd 2 
Valt tema  
(de tre kursiverade 
är mest angelägna) 

Målformulering Ev. kvanti-
fiering 

Roller och aktörer Gruppens  
kommentarer  

Tillgänglighet,  
infrastruktur och 
kollektivtrafik 
 

X minuter eller Y 
kilometer till  
service/nod (för  
X % av invånarna) 

 Kommunerna,  
Trafikverket, SL, 
landstinget, läns-
styrelsen, UL,  
civilsamhället 

Noder innebär 
kollektivtrafik 
med infarts-
parkering.  
Främja cyklandet 
till noder 

Stark regional  
arbetsmarknad 
 

Stärk kopplingen 
mellan lokal och 
regional arbets-
marknad  

  Viktig aspekt för 
samhällsbyggan-
det i stort, logi-
stik, avsättning 
av lokalt produce-
rade produkter  
på en regional 
marknad 

Utveckla  
företagandet 
 

Goda möjligheter 
att starta och  
driva företag 

Nystartade 
företag som 
finns kvar 
efter X år, 
alt. omsätt-
ning 

Kommunernas  
näringslivsutvecklare, 
grundskola, gymna-
sium, akademin, det 
lokala näringslivet, 
civilsamhället 

Behov av att ut-
veckla stödjande 
funktioner kring 
logistik, behov av 
möten för sam-
verkan mellan 
företagare,  
entreprenörskap, 
det behövs bred-
band, service, 
riskkapital 

Natur- och  
kulturvärden 
 

Ta tillvara och 
medvetandegör 
natur- och kultur-
värden 

  Stark koppling till 
besöksnäring och 
turism 

Besöksnäring och 
turism 

Utveckla den kuli-
nariska turismen 
och ekoturismen 

   

Jordbruk Hållbart och  
konkurrenskraftigt 
jordbruk och träd-
gårdsnäring 

   

Digitalisering Koppla till mål-
strukturen i digital 
agenda 

   

Kompetensförsörj-
ning 

Ökat fokus på de 
gröna näringarna 

 Akademin,  
arbetsförmedlingen, 
kommunerna, folk-
högskolor, LRF 

Hänger tätt sam-
man med en 
stark regional 
arbetsmarknad 
samt utvecklat 
företagande 

Konkurrens om 
mark 

Ökad kunskap och 
medvetenhet kring 
jordbruksmarkens 
värde 

  Hänger tätt sam-
man med natur- 
och kulturvärden 

Administrativa  
gränser 

Ökad mellankom-
munal och regional 
samverkan kring 
gymnasieskolan 
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Barnfamiljer  
– hur får vi dem  
att stanna? 

Goda fritidsmöjlig-
heter för alla, sär-
skilt fokus på barn 
och unga 

Behov av bra 
digital service då 
alltmer görs på 
nätet, aktivitets-
lokaler behövs 

Identitet Levande kultur- 
och fritidsliv,  
inkludering och 
förändring 

   

Boendeformer Öka variationen 
och valmöjligheten 
i bostadsutbudet 
med blandade 
upplåtelseformer 

  Måste man alltid 
äga sin bostad på 
landsbygden?  

Äldreboende och 
omsorg 

Olika former av 
boende 

  Hämta inspiration 
från andra länder 

Offentlig service Utveckla befintliga 
servicepunkter och 
noder, utred om 
det ev. behövs fler 
punkter 

  Koppla till det 
regionala service-
programmet 

Bredband (eget 
tema) 

Tillgång och till-
gänglighet till 
bredband med hög 
överföringshastig-
het för både bo-
ende och företag 

 Bredbandsleverantö-
rer, lokalt företa-
gande, civilsamhället, 
landstinget, läns-
styrelsen, kommu-
nerna, Länsstyrelsens 
bredbandskoordinator 

Koppling till  
digital agenda 

Unga vuxna (eget 
tema) 

Möjligheter för 
unga vuxna att bo 
och verka på 
landsbygden och i 
skärgården 
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Grupp Skärgård 1 
Valt tema  
(de tre kursiverade  
är mest angelägna) 

Målformulering Ev. kvanti-
fiering 

Roller och  
aktörer 

Gruppens  
kommentarer  

Tillgänglighet,  
infrastruktur och  
kollektivtrafik 
 

Samordnad, behovs-
styrd dag-pendling 
för  
boende, turister  
och gods, förnyat 
uppdrag för  
Waxholmsbolaget 

Påbörjas 
2018, klar 
2018/2019 

Landstinget äger 
hela frågan 

Uppdatera utred-
ningen för skär-
gårdstrafiken för 
att få en helhet 
inkl. pendelparke-
ring för båt och 
bil, se över betal-
system och tidta-
beller (hör ihop 
med barnfamil-
jer), utveckla 
företagandet, 
stark regional 
arbetsmarknad 

Natur- och kultur-
värden 
 

Utveckla regelverk 
för strandskydd  
och ett bibehållet 
skärgårdslandskap, 
tillgängliggör och 
digitalisera 

 Lagstiftaren  

 
Digitalisering 
 

 
Nationell och  
regional digital 
agenda, bredband 
och mobiltäckning 

 
90 % 

 
Kommuner,  
privata fiber-
aktörer, läns-
styrelsen (i form 
av finansiering, 
mobilisering och 
kunskap) 

 

Besöksnäring och  
turism 
 

Uppfylla skärgårds-
strategin 

 Stockholm  
Archipelago  
att få med  
Södertälje 

 

Jordbruk Behålla jordbruks-
mark som är kom-
mersiellt gångbar 

  Hör ihop med  
ett utvecklat  
företagande 

Utvecklat företagande Matcha företag mot 
besöksnäringens 
behov, regelföränd-
ring för småföretag 

   

Kompetensförsörjning Infrastruktur,  
boende, utbildning, 
regelverk 

   

Konkurrens om mark Skärgårdsplanering 
som en helhet  
utifrån stadsplane-
modell 

Påbörjas  
2018 

Länsstyrelserna 
(som ledande 
och samord-
nande), kommu-
nerna 

 

Administrativa  
gränser 

Identifiera ”pro-
blemområden” 

 Exekutiva kom-
mittén regionala 
skärgårdsrådet 

 

Barnfamiljer  
– hur får vi dem  
att stanna? 

Tillgång till en  
kvalitativ skola och 
förskola 

 Kommuner  
emellan 
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Boendeformer Förenkla hyreslag-
stiftning och regel-
verk, nationella mål 

  Hänger ihop med 
att utveckla före-
tagandet, jobben 
först 

Offentlig service Digitalisering,  
samordning, ambu-
lerande service 
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Grupp Skärgård 2 
Valt tema  
(de tre kursi-
verade är mest 
angelägna) 

Målformulering Ev. kvanti-
fiering 

Roller och  
aktörer 

Gruppens  
kommentarer  

Tillgänglighet, 
infrastruktur 
och kollektiv-
trafik 
 

Samordning med 
sjötrafikens aktörer 
för ökad flexibilitet i 
trafiksystemet 

 Kommunerna, 
landstinget, Trafik-
verket 

 

Identitet 
 

Bilden av skärgår-
den behöver tydlig-
göras och diversifie-
ras, både som ett 
besöksmål och som 
en plats att bo och 
verka på 

 Besöksnäring, 
skärgårdsstiftelsen, 
SIKO, hembygds-
rörelsen, lands-
tinget, länsstyrel-
sen, Ö för Ö 

Kartmaterial, hör 
ihop med barnfamil-
jer, mångfald, digita-
lisering, besöks-
näring och turism 

 
Utveckla  
företagandet 
 

 
Skapa fem ”hot 
spots” (öar) och 
rikta de samlade 
resurserna (privata 
och offentliga) dit 

 
Ökat antal 
arbetstillfällen 
på och kring 
de öarna 

 
Individ till  
offentligt 

 
Hör ihop med  
identitet 

 
Konkurrens om 
mark 

 
Skapa stabilare 
förutsättningar för 
investeringar i ma-
rina företag 

  
Markägare, länssty-
relsen, företagarna 
i skärgården 

 

 
Administrativa 
gränser 

 
Förenkla samverkan 
kring offentlig ser-
vice över kommun-
gränserna 

  
Operativ nivå, 
landstinget eller 
länsstyrelsen (eller 
båda) som sam-
mankallande, 
kommunala nätverk 

 

 
Barnfamiljer  
–hur får vi dem 
att stanna 
 

 
Barnfamiljer som 
flyttar ska stanna 
längre 

   

Besöksnäring 
och turism 

Enklare att hitta 
information, ”köpa 
skärgård”, längre 
säsong 

 Utveckla destinat-
ionsbolag som fi-
nansieras av lands-
tinget, staten och 
företag 

Hör ihop med jord-
bruk, identitet, kom-
petensförsörjning 

 
Finansiering 
(eget tema) 

 
Glesbygdsklassa 
skärgården, nation-
ell finansieringsfond 
för att bättre tillgo-
dose de medel som 
behövs 

  
Landstinget kan 
lyfta frågan,  
Tillväxtverket, ALMI 

 

VA-lösning 
(eget tema) 

Hitta och imple-
mentera hållbara 
lösningar för  
skärgården 

  Hör ihop med till-
gänglighet och infra-
struktur, även sop-
hämtning är viktigt 
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