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Sammanfattning
Tillvaxtverket har regeringens uppdrag att utveckla ett system for uppfoljning av den
sammanhallna svenska landsbygdspolitiken. Uppdraget innefattar att utveckla en struktur
som mojliggor att politikens genomforande kan foljas, att relevanta indikatorer foreslas, samt
att systemet som helhet skapar goda forutsattningar for framtida utvarderingar inom
politikomradet. Huvudmalet for landsbygdspolitiken ar "en livskraftig landsbygd med
likvardiga mojligheter till foretagande, arbete, boende och valfard som leder till en langsiktigt
hallbar utveckling i hela landet." Malet ar konkretiserat i form av tre delmal, och i regeringens
proposition (2017/18:179) fortydligas ett antal delmal inom de samhallsomraden som
landsbygdspolitiken ska verka inom och genom.
Rapporten i korthet
Rapporten innehaller bade en avrapportering av uppfoljningssystemets utveckling och
uppbyggnad – och den forsta fordjupade uppfoljningen av landsbygdspolitikens
genomforande och utveckling. Uppfoljningen bygger pa en kombination av indikatorer,
myndigheters aterrapporteringar, beskrivningar och uppfoljning av centrala uppdrag och
tematiska fordjupningar. Delar av uppfoljningen ar ett bibliotek av centrala uppdrag som skall
utvecklas over tid. Hela systemet bygger pa en forandringsteori som utvecklats for
andamalet. Vi beskriver ocksa centrala aspekter och utgangspunkter for det foreslagna
uppfoljningssystemet liksom de foreslagna principerna for systemets utveckling och framtida
anvandning. Totalt redovisas aven utvecklingen och laget for 23 centrala indikatorer for
politikomradet.
Analyser och bedomningar i uppfoljningssystemet gors dels mot politikens delomraden, dels
mot de tydligast specificerade malen inom omradet, dels i forhallande till politikens
genomforande. Alla de myndigheter som finns med i arbetet med landsbygdspolitiken har
bidragit med material i form av aterrapportering kring sin verksamhet och uppdrag. Mycket
av materialet i rapporten kommer fran aterrapporteringar som gjorts av Tillvaxtverket och
andra myndigheter.
De viktigaste slutsatserna
Det ar en stor spannvidd i de mal som har formulerats inom de olika delarna av
landsbygdspolitiken, vissa mal ar valdigt konkreta och kopplade till uppdrag eller insatser,
medan andra ar bredare och relaterar till forutsattningar. I manga fall handlar uppfoljningen
om att redogora for de insatser och atgarder som aktualiserats genom politiken, och att
bedoma riktning och takt, snarare an definitiva uttalanden om ifall ett mal nas.
Det ar viktigt att lopande folja bade genomforandet, uppdrag och indikatorer kopplat till den
sammanhallna landsbygdspolitiken. Ett uppfoljningssystem kan skapa en systematik och en
overblick over den fakta som finns inom den bredd som landsbygdspolitiken innebar. En
slutsats fran utvecklingen av uppfoljningssystemets utveckling ar att det fortsatt behovs
kartlaggning, analys och utvardering med territoriella perspektiv inom olika myndigheters
omraden.
Uppfoljningen indikerar att de uppdrag som ska genomforas till stor grad har genomforts och
att utvecklingen i forhallande till manga av politikens delmal ar god – men malen har ingen
inbordes hierarki eller niva sa att bedoma till vilken grad malet med den overgripande
landsbygdspolitiken nas ar inte mojligt. Inom manga indikatorer ar utvecklingen god i hela
landet – men skillnaderna mellan och inom olika kommuntyper ar ofta fortsatt patagliga.
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Sett till var sammanstallning sa gors insatser inom alla politikens delomraden, inom manga
omraden till en betydande grad, men i vissa fall har omfattningen blivit mindre an den som
forst aviserades. Inom vissa omraden finns anda stora portfoljer av insatser aven om de inte
har uttalade landsbygdsperspektiv. Det ar tydligt att det finns en balans mellan riktade
insatser och bredare verksamhet och att den bredare verksamheten behover diskuteras och
anpassas utifran landsbygdsperspektiv. Riktade insatser kan vara ett satt att lara mer om hur
de bredare insatserna kan anpassas. Inom vissa omraden har de satsningar som gjorts under
de senaste 2–3 aren framst varit att betrakta som piloter eller metodutveckling. Manga av
dessa satsningar har genomforts med goda resultat, men sammanstallningar av rapporter
och utvarderingar visar pa att det finns stora utmaningar kring barkraftigheten och
spridningen av resultaten.
Den overgripande slutsatsen fran arbetet med ett gemensamt myndighetsnatverk for regional
utveckling och landsbygdsutveckling ar att det pa ett gott satt utvecklar myndigheternas
arbete inom landsbygdspolitikens genomforande. Dock behovs tydligare styrning,
instruktioner och uppdrag till myndigheterna for att verkligen utveckla verksamheternas
territoriella perspektiv och uppna resultat inom de landsbygdspolitiska malen.
Tillväxtverket rekommenderar regeringen att


Utveckla delmal och konkretisera genomforandet av landsbygdspolitiken i form av en
mer utvecklad forandringsteori som mojliggor ett mer strukturerat genomforande
saval som en tydligare uppfoljning och utvardering.



Sakerstall att de myndigheter som ska verka inom landsbygdspolitiken har
instruktioner, uppdrag och resurser sa att de kan utveckla och genomfora politiken
utifran de myndighetsspecifika perspektiv och behov som finns. Det ar viktigt att
myndigheter har bade uppdrag och aterrapporteringskrav – och att de genom ett
aktivt deltagande i exempelvis myndighetsnatverket kan utveckla territoriella
perspektiv pa sin verksamhet.



Myndigheter med centrala uppdrag inom landsbygdspolitiken far i uppdrag att
utveckla landsbygdspolitiska perspektiv pa sin uppfoljning och utvardering. Det ar
ocksa viktigt att myndigheterna far aterrapporteringskrav pa all sin verksamhet som
speglar de ambitioner som finns inom landsbygdspolitiken.



Utveckla myndighetsnatverkets arbete – forstark det utmaningsdrivna arbetet och
relationen till regional och kommunal niva.



Anvand uppfoljningssystemet som underlag for utveckling inom politikens olika
delomraden och tillse att systemet kan utvecklas kontinuerligt for att spegla de behov
som finns av larande. En sadan diskussion kan med fordel foras mellan flera
departement, myndigheter och organisationer som har kunskap och inflytande over
ett omrade eller en utmaning.



Vi rekommenderar vidare att Tillvaxtverket far i fortsatt uppdrag att utveckla och
forvalta uppfoljningssystemet och att en central del i detta blir att identifiera och
bidra till att kartlaggningar och utvarderingar gors inom omraden dar mer kunskap
behovs om utvecklingen i landet och kring omfattning och resultat av politikens
insatser.
Dessa slutsatser och rekommendationer utvecklas och fordjupas i kapitel 10 och 11.
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Inledning

Tillvaxtverket har regeringens uppdrag att utveckla ett system for uppfoljning av den
sammanhallna svenska landsbygdspolitiken. Uppdraget innefattar att utveckla en struktur
som mojliggor att politikens genomforande kan foljas, att relevanta indikatorer foreslas for
att folja saval landsbygdens utveckling som politikens resultat, samt att systemet som helhet
skapar goda forutsattningar for framtida utvarderingar inom politikomradet. Uppdraget
innebar ocksa att myndigheten med utgangspunkt i uppfoljningen skall bidra med
andamalsenliga analyser av politikens genomforande och resultat – inte minst i form av en
fordjupad uppfoljning och analys vart fjarde ar.
Denna delrapport beskriver dels arbetet med att utveckla uppfoljningssystemet, dels utgor
den grunden for vad som skall bli den forsta fordjupade rapporten fran uppfoljningssystemet
i september 2021. Detta innebar att rapporten ar disponerad bade for att forankra sjalva
utgangspunkten och arkitekturen for uppfoljningssystemet, samt for att borja introducera
den typ av information som systemet kommer kunna bidra med over tid.
Det system som Tillvaxtverket utvecklat bygger pa en analys och systematisering av
politikens mal och genomforande – nagot som ar helt centralt for att kunna utveckla en
andamalsenlig uppfoljning. Uppfoljningen i sig bestar av en kombination av indikatorer och
en struktur for hus annan fakta skall samlas in och anvandas. Ett uppfoljningssystem av ett
helt politikomrade, som dessutom spanner over manga olika myndigheters ansvarsomraden,
kraver ett stort matt av rorlighet och maste facilitera att manga olika ”typer” av information
vags in i analys och bedomning.
Landsbygdspolitiken genomfors inom ramen for flertalet politikomraden och genom insatser
hos ett stort antal myndigheter. Ett antal insatser har specificerats inom den
landsbygdspolitiska ramen, men politiken genomfors aven genom europeiska program (som
landsbygdsprogrammet), saval som svenska nationella strategier (som livsmedelsstrategin).
Ett uppfoljningssystem maste ta hansyn till denna bredd samtidigt som politikens centrala
delar foljs upp genom egna riktade utvarderingar och med hjalp av mer specifika indikatorer
inom respektive strategi eller myndighet.
Landsbygdspolitiken levereras som sagt i en bred kontext och de insatser som genomfors
inom den landsbygdspolitiska ramen ar aven de breda och spanner over omraden sasom
naringslivsinsatser inom besoksnaring och digitalisering, utveckling av regionala
exportcentra, stod till kommunernas naringslivsutveckling och kompetensforsorjning,
transportbidrag och stod till kommersiell service, utvecklad distansutbildning och
kommunala larcentra, tillgang till kultur, och civilsamhallets utveckling. Ett viktigt syfte med
en sammanhallen landsbygdspolitik ar just att aktivera olika politikomraden och sakerstalla
att mang insatser tillsammans bidrar till utveckling i alla delar av landet.
For att fanga denna bredd och komplexitet innehaller uppfoljningssystemet for den
sammanhallna landsbygdspolitiken ett stort antal indikatorer, idag ca 25 st. Dessa knyter alla
an till det overgripande malet och nagon del av de tre delmal som definierats for
politikomradet. Utover dessa indikatorer sa har ett ramverk definierats for tematiska
fordjupningar inom centrala omraden som definierats for landsbygdspolitiken. Aven
utvarderingar av de insatser som genomforts under de senaste aren har en plats i
uppfoljningssystemet. Utpekade insatser inom politiken (sasom naringslivsinsatser,
satsningar inom besoksnaringen, eller uppdrag att stotta kommuner) har dock inte alltid
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avsl utats - varfor utvarderingar och analyser av utfallet fortfarande ligger f ramfor oss. I
manga fall samlar uppfoljningssystemet dock lagesrapporter eller lopande utvarderingar for
dessa uppdrag. Slutligen ar en mycket viktig del i uppfoljningssystemet de aterrapporteringar
som ett stort antal utpekade myndigheter gor inom ramen for sitt arbete inom bade
landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken. For dett a har vi utvecklat en
st ruktur som kan anvandas under kommande ar.

Rapp or tens di sposi ti on
Rapporten representerar i denna sin forsta version ( forst a aret da den levereras) bade en
avrapportering av uppfoljningssystemets utveckling och uppbyggnad – och den forst a
fordjupade uppfoljningen av landsbygdspolitikens genomforande och utveckl ing. For att
underlatt a forstaelsen av rapportens disposition sa har vi del at in den i fyra del ar enligt
foljande:

Del 1: Kap 1 - 4: Bakgrund och systemets uppbyggnad

Del 2: Kap 5 - 7: Empiri och analyser

Del 3: Kap 8 - 9: Fördjupningar/ Exempel

Del 4: Kap 10 - 11: Bedömningar och slutsatser
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Del 1: Bakgrund och systemets uppbyggnad

Denna del ger i kapitel 2 en bakgrund till det politikområde som detta
uppföljningssystem fokuserar på – landsbygdspolitiken.
Kapitel 3 sätter ramarna för uppföljning och utvärdering och utvecklar en
förändringsteoretisk ram för landsbygdspolitiken.
Kapitel 4 redogör för själva uppföljnings och utvärderingssystemets uppbyggnad
och användning.
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Den sammanhållna landsbygdspolitiken – en politik för hela
landet
”Landsbygdspolitiken bör utvecklas och stärkas på olika nivåer och i alla samhällssektorer som
berör landsbygdens utveckling för att målet med den nya sammanhållna landsbygds-politiken
ska uppnås. Landsbygdsutvecklingsarbetet bör bedrivas inom ramen för en fler-nivåmodell där
nationella, regionala och lokala aktörer samt samhällssektorer samordnas och samverkar.”
(Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1)

Bade den parlamentariska landsbygdsutredningen och dess efterfoljande proposition (Prop.
2017/18:179: En sammanhallen politik for Sveriges landsbygder – for ett Sverige som haller
ihop) pekar tydligt pa att landsbygdspolitiken bor genomforas i en flernivamodell dar
nationella, regionala och lokala aktorer samverkar. Satsningar for landsbygdernas utveckling
gors inom bland annat naringslivsutveckling och besoksnaringsutveckling, utbildning,
infrastruktur och bredband. Landsbygdsprogrammet ar ett viktigt instrument – och aven LLU
pekas ut. Politikomradet ska snarast ses som en plattform utifran vilken beslut och atgarder
for att gora det mojligt att bo, leva och arbeta pa landsbygderna ska utformas. En viktig del ar
darfor att politiken ocksa aktiverar andra politikomraden och att relationen till den regionala
tillvaxtpolitiken (fran 2021 den regionala utvecklingspolitiken) blir en styrka.
Men det ar inte ett helt enkelt politikomrade att forhalla sig till; speciellt inte for uppfoljning,
analys och utvardering.
Politiken satter upp ambitiosa och tamligen abstrakta malsattningar, ett genomforande som
bygger dels pa en landsbygdspolitisk ram, dels manga myndigheters insatser mot de
landsbygdspolitiska malen.
Det foreligger ocksa en tematisk och geografisk relation till den regionala tillvaxtpolitiken och
ett genomforande i ett ”flernivasystem” av kommuner, regioner, myndigheter, fonder, mm.

2.1

Landsbygdspolitikens mål och innehåll

Huvudmålet för landsbygdspolitiken är "en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i
hela landet." Målet är konkretiserat i form av 3 delmål.
Delmål 1: Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och
sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till
en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
Delmål 2: Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot
en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av
naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
Delmål 3: Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
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Regeringens proposition (2017/18:179) förtydligar utifrån mål och delmål ett antal
dimensioner som landsbygdspolitiken ska verka genom. Dessa dimensioner användes först i
den parlamentariska landsbygdsutredningen för att lägga fram konkretiserande delmål för
politiken; men dessa har delvis omarbetats och presenterats mer allmänt i propositionen.
Samtidigt konkretiserar propositionen andra delar av dessa dimensioner, nämligen hur
politiken bör genomföras eller vad som bör utvecklas. Skrivningarna under respektive
dimension är konkretiseringar som förtydligar vad som bör göras för att målen med
landsbygdspolitiken skall uppnås – och som sådana kommer de vara ett stöd även i att
definiera bedömningsgrunder för både politikens genomförande och utfall.
Näringsliv och företagande
Inom dimensionen näringsliv och företagande var den målbild som lyftes fram från den
parlamentariska landsbygdskommitteen att ”landsbygdernas förutsättningar tas till vara för
att skapa ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till
förnyelse”. Inom området har man i regeringens proposition specificerat följande ”bör-mål”:







Innovationsförmågan hos företag på landsbygden bör stärkas.
Satsningar bör göras för att öka landsbygdsföretagens nyttjande av digitalisering och
ny teknik
Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör fortsatt vara ett verktyg
som bättre styr mot och motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd
och miljö.
Utveckling av besöksnäringen kopplat till natur- och kulturmiljöer i Sveriges
landsbygder, och i synnerhet naturturismen, bör stärkas.
För att underlätta företagens vardag bör förenklings- och metodarbetet fortsätta
utvecklas på alla myndighetsnivåer och digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
En näringslivssatsning bör riktas mot de kommuner där näringslivet har
ogynnsamma villkor.

Regeringen öppnar även upp för regionala exportcentrum i alla svenska län och regioner för
att etablera en rikstäckande struktur för internationalisering och exportfrämjande insatser
som tillgodoser företagens behov oavsett geografi eller bransch.
Man lyfter även fram att EU-gemensamma landsbygdsåtgärder även efter 2020 kommer att
vara ett viktigt verktyg för att öka takten i omställningen till en cirkulär, biobaserad och
fossilfri samhällsekonomi samt för att öka innovationstakten i Sveriges landsbygder.
Slutligen finns ett mål inom denna dimension som möjligtvis kan ses som bredare och mer
tvärgående; det är målet om att


”Ett nationellt kunskapscentrum för landsbygdsutveckling bör inrättas”

Digital kommunikation och transportinfrastruktur
Inom dimensionen digital kommunikation och transportinfrastruktur var de målbilder som
lyftes fram från den parlamentariska landsbygdskommitteen att ”hela landet ska dra nytta av
digitaliseringens möjligheter”, samt ”en infrastruktur som säkerställer person- och
godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna”. Inom området har man i
regeringens proposition specificerat följande ”bör-mål”:
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Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
En framtida modell för statligt stöd till utbyggnad av bredband bör utformas.

Inom transportinfrastruktur var alltså de målbilder som lyftes fram från den
parlamentariska landsbygdskommitteen att ”en infrastruktur som säkerställer personoch godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna”. I regeringens
proposition har detta formulerats som ” För en långsiktigt hållbar
landsbygdsutveckling behövs därför konkurrenskraftiga transportlösningar för godsoch persontransporter med låga utsläpp av växthusgaser i kombination med väl utbyggd
digital infrastruktur.”
Kompetensförsörjning
Inom dimensionen kompetensförsörjning var de målbilder som lyftes fram från den
parlamentariska landsbygdskommitteen att ”utbildningssystemet ska säkerställa
kompetensförsörjningen och öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.”. Inom
området har man i regeringens proposition specificerat följande ”bör-mål”:



Tillgängligheten till universitets- och högskoleutbildning samt
yrkeshögskoleutbildning bör öka genom förbättrad tillgång till distansutbildningar.
Utvecklingen av och tillgång till kommunala lärcentrum bör stödjas.

Man skriver också att ett medel för detta kan vara fjärrundervisning - ett viktigt komplement
när undervisning bedrivs i glesa miljöer.
Samhällsplanering och bostadsbyggande
Inom dimensionen samhällsplanering och bostadsbyggande var de målbilder som lyftes fram
från den parlamentariska landsbygdskommitteen att ”bosättning i landsbygderna ska
underlättas” samt ”en samhällsplanering som underlättar landsbygdernas utveckling”. Inom
området har man i regeringens proposition specificerat följande ”bör-mål”:






Landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter bör tydliggöras i den
kommunala översiktsplaneringen.
Frågan om en nationell vägledning för en utvecklad översiktsplaner-ring som
underlättar landsbygdens utveckling bör samordnas med pågående
utredningsarbete om en utvecklad översiktsplanering.
Det bör ske en återkommande aktualitetsprövning av utpekade riksintressen, då
avgränsningen och avvägningen mellan riksintressen och andra samhällsintressen
påverkar landsbygdernas utveckling.
Vatten- och avloppslagstiftningen bör anpassas i syfte att underlätta
bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna.
Vägledningen till kommunerna i tillämpningen av lagstiftningen bör stärkas.
Det bör övervägas hur de finansiella förutsättningarna för om- och nybyggnation av
bostäder på landsbygden kan underlättas.

15

Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur
Inom dimensionen kommersiell service, välfärdstjänster och kultur var de målbilder som
lyftes fram från den parlamentariska landsbygdskommitteen ”god tillgång till kommersiell
service”, ”likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort”, samt
”likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur oberoende av bostadsort”.
Inom området har man i regeringens proposition dock inte gjort någon framskrivning av
området service (statliga servicekontor behandlas under dimensionen statlig närvaro), men
intentionen framgår i inledningen till kapitel 8 i regeringens proposition. Inom kultur
specificerades följande ”bör-mål” (som vi i senare kapitel kommer diskutera i relation till de
kulturpolitiska målen):


Tillgången till kultur bör vara god i hela landet. Skillnader över landet i tillgången till
kultur bör minska.

Statens närvaro i landsbygderna och civilsamhällets betydelse för landsbygdernas
utveckling
Inom dimensionen statens närvaro i landsbygderna var de målbilder som lyftes fram från
den parlamentariska landsbygdskommitteen ”staten är fysiskt närvarande i landsbygderna
med arbetsplatser, myndighetsservice och polis.”, ”staten främjar det civila samhällets
engagemang i landsbygdernas utveckling”. Inom området har man i regeringens proposition
specificerat följande ”bör-mål”:
Statens närvaro:



En organisation för service på lokal nivå bör inrättas inom Statens servicecenter.
Antalet lokala servicekontor bör öka.
De statliga arbetstillfällena utanför storstadsområden bör öka. Nya myndigheter bör i
första hand lokaliseras utanför Stockholms län

Civilsamhällets betydelse:




2.2

Det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen är viktig och
civilsamhällesorganisationernas arbete med att engagera större mångfald av
människor bör främjas
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bör tillämpas rikstäckande
Landsbygdsnätverket bör fungera som nationell plattform för utveckling av
kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling.

Landsbygdspolitikens genomförande.

Regeringen skriver i sin proposition 2017/18:179 bland annat att en av hörnstenarna i den
nya landsbygdspolitiken är att relevanta aktörer på nationell och regional nivå agerar mer
samordnat och att politiken behöver ha ett tydligt landsbygdsperspektiv där
landsbygdsfrågor inte enbart reduceras till sektorsfrågor. En långsiktigt hållbar tillväxt och
utveckling i Sveriges landsbygder kräver ett tydligare helhetsperspektiv i organiseringen och
styrningen av de aktörer och samhällssektorer som bidrar till att uppnå detta.
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Man fortsätter att slå fast att den hittillsvarande snäva landsbygdspolitiken omfattar
(omfattat) åtgärder och insatser som tydligt har som syfte att adressera landsbygden. I den
bredare sammanhållna landsbygdspolitiken aktiveras även andra politikområden som inte
har som primärt syfte att påverka förutsättningarna för landsbygden men som likväl är
betydelsefulla i det avseendet. Landsbygdspolitiken bör omfatta åtgärder som har
strukturpåverkan, men även åtgärder som påverkar människors levnadsförhållanden.
Regeringens inriktning är bland annat att förtydliga landsbygdsperspektivet som en naturlig
del i andra politikområden, bland annat genom att i relevanta direktiv till särskilda utredare
och kommittéer, och att ställa krav på återrapportering även kring de landsbygdspolitiska
målen från ett stort antal utpekade myndigheter. I den empiriska delen av denna rapport
redogörs även för den återrapportering av den styrning som Regeringskansliet gjort i form
av avsatta medel inom olika budgetområden, beställda kartläggningar och lagda
regeringsuppdrag.
Genomförandet av landsbygdspolitiken ska således förstås som en kombination av styrning
till myndigheter och en budgetram inom vilken medel kan skjutas till inom olika satsningar
från år till år. Denna budgetram är dock ett viktigt element att ta hänsyn till då vi studerar
landsbygdspolitikens genomförande – inte minst i relation till uppföljning och utvärdering.
Den finansieringsram som lyfts fram i den senaste budgetpropositionen 2021 belyser tydligt
vilken inriktning som landsbygdspolitiken i detta hänseende kommer att ha de kommande
tre åren; se tabell 1 nedan. Värt att notera är att den brygga som beslutats för finansiering av
Landsbygdsprogrammet utgör en mycket stor del av politiken, medan övriga viktiga
områden är bredbandsutbyggnad, vägunderhåll, livsmedelsstrategins genomförande, en
utbyggnad av statliga servicecenter och insatser inom skogspolitiken.

Tabell 1. Finansiell ram för den sammanhållna landsbygdspolitiken 2021–2023. Miljoner SEK.
Satsning

Finansiering
2021–2023

Finansiering av landsbygdsprogrammet under övergångsperioden

6248

Utbyggnad bredband

2500

Vägunderhåll och vägnät

1736

Livsmedelsstrategin, vildsvinspaket, biogasstöd

544

Statlig närvaro (servicecenter)

324

Forts. Nationellt skogsprogram, skogsskadecentrum

330

Järnvägsunderhåll

200

Lärcentrum, distansutbildning, VFU på distans

370

Särskilt stöd till besöksnäringen

120

Driftstöd i sårbara och utsatta områden (service)

70

Utvecklig av företagsklimat i gles-och landsbygdskommuner

70
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Relationen till den regionala utvecklingspolitiken
Den regionala tillväxtpolitikens mål (nu regional utvecklingspolitik) är utvecklingskraft i alla
delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Regional tillväxtpolitik är ett
horisontellt politikområde som har ett territoriellt (platsbaserat) perspektiv som
utgångspunkt och som även den finansieras via flera utgiftsområden i statsbudgeten. Fokus
ligger på insatser inom fyra prioriterade områden, (1) innovation och företagande, (2)
attraktiva miljöer och tillgänglighet, (3) kompetensförsörjning samt (4) internationellt
samarbete.2
Varje år anslår regeringen särskilda medel som ska bidra till att genomföra den regionala
tillväxtpolitiken. Medlen (totalt ca 3,5 miljarder årligen) ligger inom utgiftsområde 19
”Regional tillväxt” och omfattar insatser i form av projektverksamhet, regionala företagsstöd
och stöd till kommersiell service, transportbidrag samt utbetalningar från europeiska
regionala utvecklingsfonden. Här finns ett tydligt överlapp i sakfrågor, och även i hur olika
insatser inom exempelvis kommersiell service redovisas inom antingen regionalpolitiken
eller landsbygdspolitiken.
Även genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken är decentraliserad;
projektverksamheten har exempelvis 43 olika beslutsfattare, varav 42 regionala (regioner
samt länsstyrelser) samt en nationell (Tillväxtverket). Sammantaget försvårar detta
gemensam kunskapsbildning och lärande bland de involverade aktörerna, inte minst vad
gäller lärande från uppföljning och utvärdering av politikens insatser. Detta är en lika viktig
utmaning inom respektive politikområde som det är mellan de båda områdena.
En stor skillnad mellan den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken är att
regioner är en administrativ indelning i Sverige med organisation, ansvar, strategier,
resurser, osv.
Relationen till Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet finns for att utveckla landsbygden i Sverige. I programmet finns mal
som styr utvecklingen. For att na malen finns det olika stod och ersattningar for miljo,
hallbarhet och innovation. Stoden i landsbygdsprogrammet ska bidra till prioriterade mal
inom miljo och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, tradgard, rennaring och skogsbruk
samt utveckling av nya jobb pa landsbygden. De prioriterade malen ar uppdelade i
fokusomraden som beskriver malen mer detaljerat.
Landsbygdsprogrammet finansieras av Sverige och den europeiska jordbruksfonden for
landsbygdsutveckling. Det finns 37 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under
perioden 2014–2020. Programmet kan alltsa sagas vara en betydande kalla till finansiering
av insatser och projekt som kan bidra till genomforandet av den svenska landsbygdspolitiken.
Cirka 62 procent av budgeten gar till omradet miljo och klimat – framst som olika typer av
ersattning till lantbrukare for skotsel av mark och landskap enligt principer for ersattningar
for kollektiva nyttor. Det ar Jordbruksverket, lansstyrelserna, Skogsstyrelsen, Tillvaxtverket
och Sametinget som ansvarar for ersattningarna och stoden inom landsbygdsprogrammet.
I landsbygdsprogrammet ingar olika ersattningar och stod (som till olika grad kan sagas vara

2

N2015:31 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
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relevanta for genomforandet av den sammanhallna svenska landsbygdspolitiken).
Landsbygdsprogrammet for innevarande programperiod forhandlades och implementerades
innan den nuvarande propositionen for den svenska landsbygdspolitiken beslutades.
Innehallet och fordelningen av medel inom landsbygdsprogrammet ar dessutom till
varierande grad paverkat av forhandlingar pa europeisk niva.
Den kanske tydligaste kopplingen mellan landsbygdsprogrammet och den sammanhallna
svenska landsbygdspolitiken finns inom landsbygdsprogrammets 6e prioriteringsomrade.
Denna del av landsbygdsprogrammet ska med sina insatser framja social delaktighet och
ekonomisk utveckling pa landsbygden. Inom prioriteringen finns tre fokusomraden: 6a.
Framja diversifiering, skapande och utveckling av nya smaforetag och arbetstillfallen. 6b.
Framja lokal utveckling pa landsbygden. 6c. Anlaggning och projektering av passiv
bredbandsstruktur.
Men manga delar av landsbygdsprogrammet har en inverkan pa landsbygdernas
forutsattningar, formagor och utveckling. Sammanfattat sa innehaller landsbygdsprogrammet
foljande delar:
Miljöersättningar
Lantbrukare som utfor miljotjanster for samhallet kan fa miljoersattning for det. Det kan till
exempel handla om att skota betesmarker och slatterangar, att halla utrotningshotade
husdjursraser eller att anlagga skyddszoner och anpassade skyddszoner for att minska
naringslackaget ut i vara vattendrag.
Ersättning för ekologisk produktion
Lantbrukare som vill satsa pa ekologisk produktion kan fa ersattning for det. Aven den som
vill stalla om produktionen till ekologisk kan fa ersattning for det.
Kompensationsstöd
Syftet med kompensationsstodet ar att ge ersattning till omraden dar det ar svarare att driva
ett lantbruk.
Djurvälfärdsersättningar
Lantbrukare kan fa ersattning for extra djuromsorg. Syftet med ersattningen ar att djuren ska
ma battre.
Miljöinvesteringar
Den som gor investeringar som gynnar miljon kan fa stod. Det kan exempelvis vara
engangsrojning av betesmark eller arbete for att forbattra vattenkvaliteten. Stoden ar till for
att forbattra miljon. Det finns aven stod for miljoatgarder i skogsbruket med syftet att bevara
och utveckla biologisk mangfald och kulturmiljovarden i skogen.
Företagsstöd
Det finns olika sorters foretagsstod. Dels kan den som amnar ta over ett foretag inom
jordbruk, tradgards- eller rennaring soka startstod. Den som redan har en verksamhet inom
jordbruk, tradgards- eller rennaring kan soka investeringsstod for att utveckla foretaget.
Projektstöd
De flesta projektstoden ar stod till investeringar. Det kan till exempel vara att investera i
bredband, att forbattra den smaskaliga infrastrukturen pa landsbygden och att investera i
idrotts- och fritidsanlaggningar samt samlingslokaler. Det kan ocksa vara investeringar som
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ger mojligheter till rekreation for allmanheten och forbattrar mojligheten till turism.
Investeringarna ska aven skapa och behalla service eller ta tillvara pa och varda natur- och
kulthistoriska byggnader. Projektstod ar till for investeringar dar den gemensamma nyttan ar
stor men dar enskilda har svart att finansiera det sjalv. Dessutom ska nyttan av stodet na fler
an den som soker stodet.
Samarbetsprojekt
Det finns mojlighet att soka stod for att utveckla landsbygden genom samarbeten. Syftet ar att
starka konkurrenskraften inom jordbruk, livsmedelsforadling eller inom miljo och klimat.
Samarbeten kan vara att utveckla nya produkter och ideer, nya servicelosningar eller andra
verksamheter pa landsbygden.
Innovationsprojekt
Det finns ett stod for att bilda innovationsgrupper och for att starta innovationsprojekt inom
europeiska innovationsparternskapet, EIP. Syftet ar att skapa battre kopplingar mellan
forskning, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, tradgard och rennaring. Det ska
ocksa leda till att fa fram bra, praktiska och innovativa losningar pa gemensamma utmaningar
inom olika omraden.
Lokalt ledd utveckling
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden ar ett arbetssatt som finns inom hela EU. Har
samverkar privata, offentliga och ideella aktorer for att utveckla landsbygden lokalt. I Sverige
finansieras lokalt ledd utveckling av fyra fonder. Dessa ar landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet for lokalt ledd utveckling.
Landsbygdsnätverket
Det svenska landsbygdsnatverket ar kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och
fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet for lokalt ledd utveckling. I
landsbygdsnatverket samlas de aktorer som arbetar med landsbygds- samt havs- och
fiskeriutveckling i Sverige.
De medel som inte ar rena miljoersattningar uppgar till ungefar 12 miljarder kr. Dessa
fordelar sig enligt tabell 2 nedan.
Tabell 2. Åtgärder inom Landsbygdsprogrammet med tydligast anknytning till landsbygdspolitikens
genomförande. (Källa: Jordbruksverket)
Åtgärd
Budget
Beviljade stöd
Kompetensutveckling

1 048 miljoner

1 006 miljoner

Radgivning

400 miljoner

379 miljoner

Investeringsstod for okad konkurrenskraft inom
jordbruk, tradgard och rennaring

2 312 miljoner

2 294 miljoner

Investeringsstod till fornybar energi och klimat

352 miljoner

346 miljoner

Foradlingsstod

133 miljoner

122 miljoner

Miljoinvesteringar

312 miljoner

292 miljoner

Startstod

140 miljoner

139 miljoner

Investeringsstod for jobb pa landsbygden

315 miljoner

310 miljoner
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Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

894 miljoner

864 miljoner

Bredband

4 582 miljoner

4 559 miljoner

Skogens miljovarden

118 miljoner

111 miljoner

Lantrasforeningar

26 miljoner

26 miljoner

Innovationsstod

407 miljoner

385 miljoner

Samarbete

695 miljoner

662 miljoner

Atgarder inom lokalt ledd utveckling

1 178 miljoner

1 114 miljoner

Summa

12 911 miljoner

12 609 miljoner

Stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet ges för att utveckla Sveriges landsbygder. För
att fastställa vad landsbygd innebär tillämpar landsbygdsprogrammet en
landsbygdsdefinition. Landsbygdsdefinitionen består av fyra huvuddelar; jordbruksföretag,
mindre tätorter, regionala undantag samt särskild definition för lokalt ledd utveckling. Ingen
geografisk avgränsning kommer att tillämpas för de insatser som har anknytning till
jordbruksföretag, jordbruksverksamhet, skogsbruksverksamhet, målen för miljö- och
klimatvänligt jordbruk eller för investeringar i bearbetning och saluföring av
jordbruksprodukter även om stödmottagaren är lokaliserad i en tätort. För övriga åtgärder,
delåtgärder eller typer av insatser med undantag för lokalt ledd utveckling, definieras
landsbygd som områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB:s
befolkningsstatistik för år 2015. Insatser i landsbygdsprogrammet genomförs med
projektägare utanför landsbygden men projekt måste bevisligen tillföra mervärden till
landsbygdsområden. För LLU gäller delvis andra geografiska begränsningar där även större
tätorter kan vara en del av området där strategier och insatser genomförs – detta för att
skapa kontinuitet i genomförandet och för att inte gå miste om de synergier som kan finnas i
utvecklingen av tätorter och des omgivningar.
Uppföljning och Utvärdering av Landsbygdsprogrammet
Precis som for andra europeiska fonder och program finns en gedigen struktur kring
uppfoljning, rapportering och utvardering av landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket har
organiserat ett utvarderingssekretariat som ansvarar for att genomfora programmets
utvarderingsplan och samla lardomarna fran lopande och forordningsstyrda utvarderingar.
Eftersom detta ar ett program som till finansieringen omfattar over 5 miljarder per ar (att
jamfora med ovrig landsbygdspolitisk ram som raknas till ca 750 miljoner per ar) sa kan inte
hela den samlade utvarderingen aterges som en del av foreliggande uppfoljningssystem. Men
det ar helt klart att de centrala delarna for hur det gar inom landsbygdsprogrammet far anses
paverka centrala delar av den svenska landsbygdsutvecklingen.
Över 20 utvarderingar finns publicerade av Jordbruksverket for olika delar av
landsbygdsprogrammet, dessutom publiceras arliga genomforanderapporter med statistik
kring programmet och dess stodformer3. Mycket av detta material redovisas aven i
budgetpropositionens kapitel for utgiftsomrade 23. De utvarderingar som gjort under
innevarande programperiod stracker sig fran forhandsutvarderingar av
genomforandeorganisationen, metodstudier for framtida utvarderingar, utvarderingar av
3

https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/landsbygdsprogrammet

21

liknande stodformer i forra programperioden, studier kring stodens utformning och sokande,
studier kring utveckling av index och modeller for att folja biologisk mangfald, och ett antal
utvarderingar av stodens utfall och resultat.
Detta ar som sagt en kalla till kunskap for att forsta landsbygdsprogrammets genomforande
och resultat men inte ett material som med latthet later sig tillampas for den samlade
uppfoljningen av den svenska landsbygdspolitiken. En samlad bild ges delvis i en rapport fran
2019 som sammanstaller lardomar fran ett stort antal av de da genomforda uppfoljningar
som gjorts. Resultaten från några av de mer centrala utvärderingarna redovisas i kapitel 6.2.1
nedan som underlag för den samlade bedömningen av landsbygdspolitikens utveckling och
resultat.

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling
Målen för regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling är ett stärkt
entreprenörskap och företagande i lokala utvecklingsområden ökad sysselsättning i små och
medelstora företag i lokala utvecklingsområden stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta
kvinnor och män på arbetsmarknaden stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling finansieras av Sverige och de
europeiska fonderna; regionalfonden och socialfonden. Det finns 283 miljoner kronor i
programmet under perioden 2014–2020. Hälften av pengarna kommer från EU.
Medel från regionalfonden (ca 130 miljoner under programperioden) ska finansiera projekt
för att utveckla det lokala näringslivet, entreprenörskap, stimulera nyföretagande och
därigenom skapa nya jobb. Projekten ska stärka utbytet och utveckla kopplingen mellan land
och stad. Medel från socialfonden (också ca 130 miljoner) ska finansiera projekt för att
utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka människors ställning på den lokala
arbetsmarknaden och bidra till att höja kompetensen och byta erfarenheter.
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3

Uppföljning och utvärdering av landsbygdspolitiken

3.1

Uppföljning och utvärdering – generella principer

Uppföljning syftar till att samla på sig information – följa att aktiviteter faktiskt genomförs,
samla data om projekt och insatser, att notera om utfall observeras och resultat uppstår.
Utvärdering å sin sida bedömer till vilken grad resultat och effekter uppstår till följd av
genomförda insatser och agerande. Både uppföljning och utvärdering bygger på att rätt
information samlas in och analyseras men utvärdering bygger tydligare på bedömning
utifrån kriterier och mål. Uppföljning å sin sida kan kopplas till brytpunkter, nivåer och
liknande då ett agerande behövs (styrning).
Från ett uppföljnings- och utvärderingsperspektiv är allt som sker efter att en aktivitet har
genomförts att betrakta som resultat. Ekonomistyrningsverket (ESV) väljer till exempel att se
resultat i statlig verksamhet som prestation (vad blev utfallet av aktiviteten) i kombination
med kortsiktig effekt (hur påverkades deltagarna av aktiviteten). Aktiviteten i sig är således
inte ett resultat. Om aktiviteten är att anordna en konferens om betydelsen av digitalisering
för företagens konkurrenskraft är antalet personer som deltar på konferensen att betrakta
som ett första direkt resultat (en prestation enligt ESV).
Den regionala tillväxtpolitiken har tidigare huvudsakligen fokuserat på att följa upp och
redovisa aktiviteter, prestationer och kortsiktiga effekter av insatser. Gällande mer
långsiktiga effekter har politiken förlitat sig på relevansen i insatsernas bakomliggande
problem- eller behovsanalys och teoribildning, ibland i kombination med uppföljning av
indikatorer av relevans för samhällsutvecklingen på högre nivå (t.ex. regional, nationell eller
europeisk nivå). En orsak till det är svårigheterna att följa effekter av insatser som ofta
verkar över lång tid och är begränsade i förhållande till övergripande mål, vilket gör det svårt
och resurskrävande att metodologiskt avgränsa effekterna. Detta inte minst i relation till
övergripande konjunktur- och strukturförändringar som kan ha olika genomslag på
utvecklingen i skilda regioner.
Ehler har utvecklat ett ramverk för vilka steg man kan ta i en utvärderingsprocess. Detta är
konstruktiva steg som vi även haft för ögonen då vi utvecklat uppföljningssystemet för
landsbygdspolitiken; dock med perspektivet att uppföljningssystemet byggs på
”politikområdesnivå” och de 8 stegen för en utvärdering är mer handfasta för exempelvis
program, projekt eller strategi. Stegen återges i tabell 3.
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Tabell 3. De 8 stegen i en utvärderingsprocess – enligt Ehler4
Steg 1: Identifiera behoven av uppföljning och utvärdering och förbered en
utvärderingsplan.
Steg 2: Identifiera mätbara mål och processer för området.
Steg 3: Identifiera aktiviteter och insatser.
Steg 4: Identifiera indikatorer och andra sätt att mäta aktiviteter och resultat i
relation till mål.
Steg 5: Etablera en baslinje i relation till nuläge och utveckling.
Steg 6: Samla in och övervaka data.
Steg 7: Utvärdera resultatet av observerade aktiviteter och utveckling.
Steg 8: Kommunicera resultatet av utvärderingen till relevant målgrupp. Föreslå
förändringar och säkerställ att kunskap används i utveckling av policy och insatser.

Det finns många tankar om vad ett system för uppföljning och utvärdering är för något. Det
beror ju självklart på vilket praktiskt eller akademiskt område man arbetar inom, vilken
”nivå” man talar om, vilka tidsperspektiv man har, osv.
Om vi avgränsas oss till regional utveckling, sammanhållningspolitiken (den europeiska), och
landsbygdsutveckling så finns en del tidigare uppföljningssystem som vi kan ha som
utgångspunkt för inspiration, jämförelse och avgränsning. Ett uppföljningssystem bygger på
ett antal element. Först och främst behöver vi definiera policyområden, dess dimensioner
och dess mål. Om utvärdering ska vara inbyggt i systemet behöver vi bygga in
bedömningsgrunder. Till detta kan vi sedan knyta exempelvis indikatorer, bearbetade index,
eller annan bearbetade data. Men vi kan även välja att använda kvalitativ information, som då
ställer krav på att tydliggöra hur analys och bedömningsgrunder relateras till mål eller
områden. En omarbetning av Ehler, med inspiration från andra uppföljningssystem, som
legat till grund för utvecklingen av landsbygdspolitikens uppföljningssystem återges i figur 1
nedan.

4

Ehler (2014). Ehler, C. (2014). A Guide to Evaluating Marine Spatial Plans. IOC Manuals and Guides No. 70,
ICAM Dossier 8. Paris: UNESCO, Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO IOC, 96 pp.
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• Tolka, förstå och beskriv mål
• Beskriv logiker och insatsspår
Prioriteringar i • Beskriv politikområden, aktörer, geografi och tid
politiken

Mätbarhet

• Indikatorer på olika nivåer och för olika skeden
• Kvantitativa mått och deras relevans
• Kvalitativa analyser och utvärderingar (olika fördjupningar,
tematik)

• Data, geografi, tillgänglighet, kvalitet
Indikatorer • Analys, tolkningar, slutsatser
Bedömnings- • Rekommendationer, policyutveckling
grunder

Figur 1. Processen som legat till grund för utarbetandet av uppföljningssystemet för
landsbygdspolitiken.

Det är även viktigt att lyfta fram att ett uppföljnings och utvärderingssystem är en
kombination av en definition av vad som ska följas och mätas, en beskrivning av detta och
vilka bedömningsgrunder man lägger till processer, genomförande och mål, och en
kombination av kvalitativa och kvantitativa data för att beskriva och bedöma utveckling och
lägen. Därtill kommer geografi, tid och liknande. Ett uppföljnings och utvärderingssystem
existerar också som en konstruktion mellan producent och mottagare av informationen – där
mottagarkapacitet och informationens användning i en policyprocess eller strategisk
styrning kan ses som en del av själva systemet.
Ett användbart uppföljningssystem uppstår genom en kombination av meningsfull (för
förändringsteorin ändamålsenlig) information och relevanta territoriella
typologier/ geografiska analyser.
Statistisk information bör vara av sådan art att det går att samla in under en längre tid och
inte bygger på enstaka enkäter eller studier. Den viktigaste utmaningen är att förvandla
informationen till meningsfulla policyindikatorer som svarar på de nuvarande politiska
behoven och ger input till framtida policy.
Systemet bör således möjliggöra konstruktion av olika indikatorer, i linje med de viktigaste
politiska behoven, baserat på en begränsad uppsättning av rutinmässigt insamlad statistisk
information (variabler). Man bör emellertid komma ihåg att övervakningssystemets
(huvudsakliga) nyckelroll inte är att ge enkla svar på politiska problem utan snarare att
stimulera diskussioner och tillhandahålla relevant information som kan användas,
tillsammans med andra (mer kvalitativa) insatser, i beslutsprocesserna.
Systemets relevans beror på många faktorer, de viktigaste av dem listas nedan.
a) förståelse bland beslutsfattare om rollen och möjligheterna med
övervakningssystemet och dessas förmåga att använda dem,
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b) permanent och snabb uppdatering av den statistiska information som utgör kärnan i
övervakningssystemet, i kombination med en kontinuerlig diskussion och
överväganden kring de geografiska indelningar för vilka statistisk information
samlas in och presenteras (dialog kring vad som är relevanta skärningar att göra),
c) återkommande bedömning av systemets förmåga att uppfylla behoven för de
beslutsfattare som ska dra nytta av det, och möjligheterna att göra integrerade
bedömningar inom målområden och över politikområdet (exempelvis
myndighetsgemensamma analyser kring sakfrågor inom de landsbygdspolitiska
målen).
Utvärderingar av större program, satsningar eller politikområden har som huvudsakligt
användningsområde att stödja beslutsfattandet i samhället med evidens rörande politikens
resultat och förståelse kring hur dessa uppstår (eller ej). Enligt OECD är användningen av
resultat från en utvärdering trefaldig:




Symbolisk, det vill säga när resultat används för att rättfärdiga eller legitimera en
position/en prioritering/en inriktning.
Konceptuell, det vill säga när resultat leder till en förbättrad förståelse eller
förändring av en uppfattning av det som utvärderas.
Instrumentell, det vill säga när rekommendationer i en utvärdering informerar
beslutsfattare och leder till en förändring i det utvärderade objektet.

Även om utvärderingssystemet för den svenska landsbygdspolitiken omfattar många
beskrivningar av genomföranden, utvärderingar, kartläggningar, indikatorer, mm så är de
perspektiv som OECD lyfter fram viktiga att reflektera kring och förhålla sig till då
uppföljningssystemet används (resultat diskuteras och används). Dvs. att fundera på varför
systemet ”öppnas” vid olika tidpunkter och utifrån vilket syfte.
Om ett uppföljningssystem bygger på mycket data från projekt eller liknande behövs en
struktur för hur denna data lagras och används. För all data (oavsett om det är projektdata
eller statistik från myndigheter) så behövs någon form av förklarande metadata. Det gäller
även om indikatorer beräknas från data. Om systemet bygger på geografiska nivåer så
behöver de klargöras, och ska ngt visualiseras så behöver mallar för kartor eller andra
figurer utvecklas inom ramen för uppföljningssystemet.
Indikatorer är ofta en konstruktion av flera data (exempelvis är vi ofta intresserade av ”per
capita”, eller i förhållande till andra kvoter). För att tolka indikatorerna behöver vi också
definiera nollbaser, målvärden eller önskvärda nivåer. Utifrån analyser och tolkningar kan vi
med hjälp av uppföljningssystemet sedan utveckla olika typer av rapportering där vi
rapporterar enkla indikatorer, samlade bedömningar, eller gör analyser i relation till de
berättelser/storylines vi har utvecklat för politikområdet. Handlar det om rena statistiska
bedömningsgrunder så kan man direkt från uppföljningen bedöma om det går ”bra eller
dåligt”.
Det finns många exempel på tidigare uppföljningssystem; inte minst kring den europeiska
sammanhållningspolitiken och de många ESPON-projekt som bedrivits kring indikatorer. Ett
aktuellt svenskt exempel är det system som just nu operationaliseras av HaV (i samverkan
med andra myndigheter) kring den maritima strategin.
Det finns många dimensioner som är viktiga att hantera i ett uppföljningssystem och några
illustreras i figur 2. Detta är teoretiska/praktiska aspekter som vi vet är viktiga för att bygga
validitet, legitimitet och användbarhet i ett uppföljningssystem. Exakt hur de tar sig uttryck i
ett specifikt uppföljningssystem beror på inriktning, omfattning/omfång, och andra praktiska
aspekter.
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Policyområden

Data

Tolkningar

Kvalitetssäkring

Dimensioner

Metadata

Mål

Geografiska nivåer

Geografi, platser

...

Indikatorer
Index
...

Indikatoranalys
Mått
Målvärden
Visualisering
Geografiska mönster
Spridning, konvergens
...

Analys

Kvantitativa rapporter

Bedömningar

Tematiska rapporter

Tolkningar
Utvärdering

Kvalititiva
fördjupningar

Rekommendationer

Geografiska rapporter

...

Plattformar för lärande
...

Figur 2. Olika dimensioner i ett uppföljnings och utvärderingssystem

3.2

Att tolka och följa upp ett politikområde

För att kunna skapa ett uppföljningssystem som fångar det viktiga inom ett politikområde så
är det nödvändigt att tolka och operationalisera visioner och mål. Detta kan göras på olika
sätt (tolkning av texter, workshopar, möten, experter), och på olika vis har ett sådant arbete
varit basen för olika uppföljningssystem som skapats kring EU:s sammanhållningspolitik,
uppföljning av RUSar och RISar, BRP+, m-fl.
För sammanhållningspolitiken så har tolkningar av den platsbaserade och territoriella
politiken varit i fokus - ofta med hjälp av modeller som "Tequila" modellen, eller des
vidareutveckling "Star" modellen. För uppföljningen av BSR- makroregionen låg även VASABstrategier och dess logiker till grund för val av områden och indikatorer; tillsammans med
tolkningar av den territoriella agendan (TA2020) och EU2020-strategin.
Ett sätt att levandegöra politiken och knyta den till uppföljning och indikatorer kan vara
genom storylines. Dessa hjälper oss att konkretisera, exemplifiera och analysera det som
politiken vill uppnå. Storylines är likt effektkedjor eller programteorier en konkretisering
som bygger på att vi tydliggör behov, teorier, länkar och önskvärda effekter. Storylines är
enkelt uttryckt "narrativet" eller berättelsen bakom programteorin eller effektkedjan, och
den tar i bästa fall hänsyn till aktörer, platser, andra politikområden och omvärldsfaktorer.
Mer om detta nedan i relation till resultatkedjor för landsbygdspolitiken.
För att följa upp måste vi tydliggöra hur politiken är tänkt att genomföras, och detta blir en
central del av projektet att utveckla ett uppföljningssystem och indikatorer. På så vis bidrar
uppföljning och utvärdering till att klargöra mål, processer, logiker, aktörer, platser, mm.
Förändringsteori är centralt för uppföljning och utvärdering ett uppföljningssystem blir
enbart ändamålsenligt om det är relevant i relation till en förändringsteori.
En förändringsteori, eller interventionslogik (figur 3), beskriver den logiska kartan över ett
programs eller projekts design. Det är en modell som klargör behov, åtaganden,
målsättningar och hur olika delar förhåller sig till varandra och till olika mål – speciellt när
flera mål finns och flera olika typer av insatser används. En interventionslogik visar alltså på
hela kedjan från behov, via resultatkedjor, till önskade sluttillstånd. Den inkorporerar logik
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som bygger på evidens, forskning, utvärdering mm. och kan vara till olika grad teoretisk eller
faktiskt beprövad.

Interventionslogik

Utmaningar
och behov

Önskat
stuttillstånd

Resultatkedja

Figur 3. Interventionslogik

Resultatkedjan är en del av interventionslogiken och beskriver sambandet mellan
interventioner (aktiviteter) och förväntade resultat. Resultatkedjan utgör en del av
interventionslogiken och kan ha olika längd och komplexitet. Ett program kan ha fler
resultatkedjor och hur resultatkedjor interagerar inom ett program är en viktig kunskap för
strategisk styrning. Resultat är vanligtvis ett samlingsnamn för prestationer och effekter.
Effekter är allt som uppstår som en konsekvens av en prestation.

Resultatkedja

Effekt

Interventioner
Input

Aktiviteter

Output

Kortsiktiga
effekter

Effekter på
medellång
sikt

Effekter på
lång sikt

Resultat
Figur 4. Resultatkedja med interventioner, resultat och effekter.

En viktig fråga att adressera från början är till vilken grad vi utvärderar politiken, följer
politiken, eller belyser nuläge och utveckling inom områden som bedömts som centrala för
politikområdet. Det är självklart en fråga om skala – inom vissa områden blir bedömningarna
mer i form av utvärderingar medan de för andra blir mer utifrån generell utveckling av
samhället och världen.
Men det är också en fråga om inritning och möjligheter över tid. Vissa myndigheters insatser
kan utvärderas på sikt även om de inte kan utvärderas idag. Exempelvis har uppföljningen av
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den Svenska Livsmedelsstrategin en ambition att utvärdera handlingar med avsikt att stärka
konkurrenskraft, innovation och lönsamhet inom relevanta sektorer – men fortsatt (se
exempelvis uppföljningsrapport för 20195) är man nödgad att notera att
”uppföljningssystemet för livsmedelsstrategin utvärderar inte åtgärder inom strategin eller
dessas effekter eftersom de inte fått effekter ännu”. Man poängterar att uppföljningen av
livsmedelsstrategin i dagsläget främst visar på kontext och förhållanden som man tror
kommer påverkas av strategin, men det föreligger ännu inga resultat från utvärderingar eller
indikatorer som påverkats av strategins implementering. Man lyfter också att det är svårt att
isolera effekter av strategin eftersom andra faktorer påverkar exempelvis livsmedelssektorns
konkurrenskraft till stor grad. Man menar också att det är svårt att analysera effekterna av
politiska beslut på kort sikt.
För ett helt politikområde som landsbygdspolitiken blir dessa aspekter än mer påtagliga.

3.3

En förändringsteori för Landsbygdspolitiken

Ett uppföljnings- och utvärderingssystem för den samlade landsbygdspolitiken förutsätter
att en förändringsteori (eller interventionslogik) kan tydliggöras och att uppföljningens olika
dimensioner kan relateras till aktiviteter, prestationer, effekter på kort och lång sikt samt
politikens övergripande målsättningar.
Ett politikområde är ingen strategi, och inte heller att likställa med ett program eller projekt.
Ett uppföljnings- och utvärderingssystem måste dock bygga på samma principer som system
för att följa mer specifika satsningar för att kunna sägas vara ett uppföljnings- och
utvärderingssystem; till skillnad från exempelvis en sammanställning av läget i landet.
En interventionslogik för den sammanhållna landsbygdspolitiken måste bygga på de
strategier som finns för politikens genomförande, de insatser som pekas ut för
politikområdet, den ambition som finns att nå målen genom breda insatser hos många
myndigheter (och med hjälp av fonder och program), men också specifika satsningar som
görs inom strategiska spetsområden.
Att utveckla en förändringsteori för ett politikområde är en komplex övning, om än inte
nödvändigtvis komplicerad. Komplexiteten ligger bland annat i att ett politikområde inte
verkar i isolering, det finns dessutom många perspektiv som sammanfaller i målstrukturer,
styrning och genomförande.
Riksrevisionen, Statskontoret och Tillväxtanalys6 har uppmärksammat svårigheterna att
skapa en helhetsbild och redovisa exempelvis den regionala tillväxtpolitikens resultat. De har
också påtalat behovet av att förtydliga den regionala tillväxtpolitikens målstruktur och
programteori, det vill säga den teoretiska beskrivningen av hur de insatser som genomförs är
tänkta att leda till resultat som ligger i linje med politikens mål. Behovet av en tydlig
förändringsteori är också något som EU-kommissionen tydligt lyfte fram inför den

”Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin- årsrapport år 2019”. Jordbruksverket Rapport
2019:9
5

Statskontoret (2016) Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder – Med fokus på resultaten, Rapport 2016:28;
Riksrevisionen (2014) Förvaltningen av regionala projektmedel – delat ansvar, minskad tydlighet?2014:10;
Tillväxtanalys (2013) Att utveckla regioners lärande, Rapport 2013:02
6
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nuvarande programperioden för de europeiska strukturfonderna, tillsammans med behovet
av ett ökat fokus på resultat.
Förutsättningar och Förmågor
För att utveckla både en förändringsteori, och ett uppföljningssystem, måste vi inledningsvis
analysera vad som egentligen menas med politikens viktiga ord: förutsättningar och
förmågor. Här finns mycket teori och praktik från forskning och regioner, landsbygder,
regionala innovationssystem, och liknande. Men vi har även ett rikt material som användes
för den parlamentariska utredningen.
Vad är - förutsättningar?
Förutsättningar kan vara många olika saker, men de förutsättningar som främst diskuteras i
den parlamentariska landsbygdsutredningen och i utvecklandet av den sammanhållna
landsbygdspolitiken är:
 Infrastruktur, bredband, tillgång till service
 Aktivt civilsamhälle, nätverk för företag, tillgång till kapital
 Kritisk massa (människor och företag)
 Attraktiva platser, lämpliga naturresurser med kända regelverk
 Stöd/utjämningssystem, nära till myndighetskontakter
 Tydliga planer och strategier
 Inflytande, medbestämmande, rättssäkerhet, närhet till beslutsfattare
 Trygghet, rättigheter
Vad är - förmågor?
På samma vis kan förmågor vara många olika saker, men med utgångspunkt i förarbeten och
hur målen är formulerade i landsbygdspolitiken kan man tänka sig att de centrala förmågor
som skall utvecklas är:
 Kompetenser, Kunskap, erfarenhet
 Mångsidighet, mångfald
 Innovationskraft/entreprenörskap
 Mod, tillit, förtroende
 Engagemang, vilja
 Initiativtagande
Hur kan då resultatkedjorna för landsbygdspolitiken tänkas se ut? Utifrån de insatser som
presenterats för den sammanhållna landsbygdspolitiken kan man definiera de viktigaste
resultatkedjorna för hur resultat förväntas uppstå – dvs. på längre sikt hur målen med
politikområdet ska uppnås. Ett sätt att definiera vilka de centrala resultatkedjorna är skulle
kunna vara att uppifrån definiera vilka resultatkedjor som finns i landsbygdspolitiken – och
samtidigt säkerställa att detta möter de insatser som implementerats de senaste åren för att
genomföra denna politik (låt säga underifrån). Det ger oss ett antal resultatkedjor som kan
användas för att konkretisera uppföljning och utvärdering och dessa presenteras i figur 5
nedan.
Något vi speciellt är intresserade av är att med hjälp av resultatkedjorna kunna definiera
vilka de centrala aktiviteterna, prestationerna och effekterna är – det är inte bara nödvändigt
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för att tydliggöra uppföljning och utvärdering utan även helt avgörande för att olika
myndigheter ska kunna förstå och arbeta utifrån landsbygdspolitiken.

Investeringar i fysisk
och digital
infrastruktur

Aktiviteter

Prestationer/ Output

Effekter

Utveckling och
anpassning av
tjänster och stöd till
företag och
medborgare

Aktiviteter

Prestationer/ Output

Effekter

Utveckling av
kunskap, strategier
och underlag för
styrning och
planering

Aktiviteter

Prestationer/Output

Effekter

Utveckling av nya
metoder, piloter,
stödformer

Aktiviteter

Prestationer/ Output

Effekter

Figur 5. Förslag på övergripande resultatkedjor för landsbygdspolitiken.

Myndighetssamverkan är även det en resultatkedja, även om den inte riktigt går att definiera
som de övriga i figuren. Men med förtydligandet att samverkan har som syfte att stärka
övriga resultatkedjor, så kan aktiviteter, prestationer och effekter även följas för denna
resultatkedja. Fokus hamnar då främst på: Samordning myndigheter, dialog, gemensamt
utvecklingsarbete; Stärkt flernivåsystem, regioner, kommuner, nationella myndigheter; Stöd
till strategiska processer, utbyte kring metodstöd och kunskapsuppbyggnad.
Aktiviteter
Aktiviteter kan vara väldigt olika saker om man följer ett politikområde eller ett projekt. När
man utvärderar projekt så studerar man ibland enskilda händelser, som exempelvis en
konferens eller en innovationstävling.
På programnivå så kan aktiviteter vara utlysningar inom olika teman eller att man samlar
projekt inom en portfölj för erfarenhetsutbyten och lärande.
Inom ett politikområde så blir abstraktionsnivån en annan och vi kommer förhålla oss till
aktiviteter utifrån dels utifrån vad myndigheter och andra aktörer gör inom ramen för de
medel som tillförs, dels utifrån att genomförandet i sig i samverkan mellan många
myndigheter är en aktivitet i sig. Inom resultatkedjorna nedan är de exempel på
”typaktiviteter” vi lyfter fram:
Infrastrukturåtgärder för vägar och järnvägar, eller bredbandsutbyggnad.
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Utveckling eller etablering av nya stödformer, regler eller anvisningar
Utökad närvaro eller omorganisation av statlig närvaro
Förstudier, analyser, handlingsplaner, program- och strategiarbete
Utvärdering och analys
Metodstöd, utveckling och test av arbetsmetoder, tjänster och verksamhetsmodeller
Samverkan mellan myndigheter för att möta samhällsutmaningar

Resultat
Resultat är både prestationer/outputs av det vi gör och de effekter som uppstår på kort och
lång sikt. Exempel på resultat är förändrade förmågor hos målgruppen för en insats,
förändrade förutsättningar, eller förändrat beteende hos företag. Definitioner och exempel
på detta ges i tabell 4.
Tabell 4. Resultat som en del av förändringsteorin, definitioner och exempel utifrån olika
tidsperspektiv.
Resultat

Definition

Exempel

Ungefärligt tidsperspektiv

Prestationer

Antal och
omfattning av
genomförda
aktiviteter

Antal deltagande organisationer

Inträffar direkt vid
genomförandet av aktiviteten

Förändrad förmåga
hos målgrupper

Ny/ökad kunskap

Effekter på kort
sikt

Antal framtagna kunskapsunderlag
Antal genomförda investeringar

Nya kontakter

Inträffar under tiden aktiviteten
genomförs (under projekttiden)

Ökad servicegrad för
medborgare/näringsliv genom t.ex.
ökad tillgång till bredband
Effekter på
medellång sikt

Förändrat beteende
hos målgrupper

Tillämpning av ny kunskap i
ordinarie verksamhet eller nya
projekt
Nya affärsmodeller (exempelvis
cirkulära, hållbara eller mer
digitaliserade)

Inträffar när deltagare omsätter
förändrad förmåga i handling
(cirka 0-3 år efter avslutat
projekt/satsning)

Nya varor/tjänster
Fler företag, boende eller besökare i
regionen
Effekter på lång
sikt

Effekter av
förändrat beteende
hos målgruppen
eller på
samhällsnivå

Ökad konkurrenskraft
Ökad förnyelseförmåga i
näringslivet/regionen
Bättre förutsättningar ”totalt”.
Ökad resiliens, ekonomisk, social
och miljömässig.
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Inträffar på längre sikt (cirka 110 år efter avslutat projekt).
Beskriver effekter av förändrat
beteende, kan mätas såväl på
deltagarnivå som på
samhällsnivå.

Ju närmare projekttiden resultaten befinner sig (prestationer och effekter på kort sikt), desto
enklare är det att ur ett uppföljningsperspektiv ha kontroll på resultaten. Ju längre från
projekttiden resultaten befinner sig (effekter på medellång och lång sikt), desto svårare är
det att ur ett uppföljningsperspektiv ha kontroll på resultaten. Då har insatser ofta avslutats
och omvärldsfaktorer påverkar resultaten allt mer, vilket försvårar
uppföljningsmöjligheterna. Det är lika relevant om vi studerar ett politikområde och dess
insatser, som om vi studerar enstaka projekt.
När vi sätter ihop delarna: mål, resultat och aktiviteter – då får vi fullständiga resultatkedjor
för landsbygdspolitiken. Tabell 5 nedan visar på hur ett antal exempel (på aktivitetsnivå) kan
placeras in i resultatkedjorna och följas hela vägen åt höger till målen för
landsbygdspolitiken.
Tabell 5. Specifikt förslag på centrala resultatkedjor inom landsbygdspolitiken
Resultat-

Exempel på

kedjor

aktiviteter

Prestation

Prestations-

Effekter på kort

Effekter på

Mål för landsb.

indikator

sikt

medellång

politiken

och lång sikt
Investeringar
i fysisk och
digital infrastruktur

Utveckling
och
anpassning av
tjänster och
stöd till
företag och
medborgare

Infrastrukturåtgärder för
vägar/järnvägar
Bredbandsutbyggnad.

Myndigheters
direkta insatser
för företag,
människor eller
organisationer.

Bidrag och
anslag (med
instruktion) till
realisering av
infrastruktur

Nya lösningar
eller tjänster.

Gjorda
investeringar
(antal och SEK)

Medborgare
eller företag
som omfattas
eller påverkas
av nya tjänster
eller lösningar.

Nya
utbildningsformer.
Nya stödformer.
Nya regler.

Ökad
servicegrad/
tillgänglighet för
medborgare/näri
ngsliv
(varierar inom
olika tematiska
områden)
Förbättrade
förutsättningar/
ökad förmåga för
deltagande
företag,
organisationer
eller
medborgare.

Förbättrade
förutsättningar
till boende och
företagande på
landsbygderna;
attraktivare att
bo och driva
företag.
Likvärdiga
förutsättningar
för människor
att arbeta, bo
och leva i
landsbygderna

Utökad närvaro
eller
omorganisation av
statlig närvaro

Utveckling av
kunskap,
strategier och
underlag för
styrning och
planering

Förstudier,
analyser,
handlingsplaner
program- och
strategiarbete

boende och
Kunskapsunderlag,
strategier,
stöd, guider,
mm utvecklas

Antal
framtagna
kunskapsunderlag, mm

Utvärdering och
analys.

Utveckling och
test av
arbetsmetoder,
tjänster och
verksamhetsmod

med
likvärdiga
möjligheter
till
företagande,
arbete,

Ökad kunskap
hos myndigheter
och
organisationer,
bättre underlag
för styrning/
prioritering

Tillämpning av
kunskap i
ordinarie
verksamhet
eller i framtida
projekt.

Ökad kunskap
hos deltagande
organisationer
om arbetsmetoder, tjänster

Tillämpning av
arbetsmetoder,
tjänster och
verksamhetsm
odeller i

Metodstöd.
Utveckling av
nya metoder,
piloter,
stödformer

En livskraftig
landsbygd

Organisationer
genomför
projekt för
utveckling och
test av

Antal
genomförda
utvecklingsins
atser.
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Mer
ändamålsenlig
a insatser.

välfärd
som leder till
en långsiktigt
hållbar
utveckling
i hela landet.

eller, inom t.ex.:
utbildning,
företagsstöd,
statlig närvaro,
mm.

arbetsmetoder,
tjänster och
verksamhetsm
odeller.

och
verksamhetsmod
eller som kan
implementeras
eller testas
vidare

ordinarie
verksamhet
eller i framtida
pr ojekt.
Mer
ändamålsenlig
a lösningar för
människor och
företag på
landsbygderna.

För att kunna strukturera uppföljnings och utvärderingssystemet för den sammanhållna
landsbygdspolitiken är det lämpligt att sammanfatta förändringsteorin i en mer aggregerad
form. Figur 6 föreslår en förändringsteori för landsbygdspolitiken för att strukturera
uppföljningssystemet.

Figur 6. En förändringsteori för landsbygdspolitiken.

3.4

Territoriella perspektiv

Vid fler tillfällen skriver vi om territoriella perspektiv i den här rapporten och i relation till
uppföljningen av landsbygdspolitiken. Det är ett begrepp som vi ibland använder synonymt
med ett landsbygdsperspektiv eller andra platsbaserade perspektiv. Ett territoriellt
perspektiv, eller ett platsbaserat perspektiv som det ofta beskrivs i policysamanhang, är i
grunden ett begrepp som kommit att användas för att (i) diskutera hur platsers skiftande
förutsättningar påverkar hur policys landar och verkar olika, (ii) för att lyfta vad som kan
vara grund för anpassning av policy, och (iii) hur man kan gå till väga för att uppnå sådan
anpassning genom dialog och ett faktabaserat förhållningssätt.
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Konceptet grundar sig i flera teoretiska områden men kan förenklat sägas vara en
kombination av teorier om humankapital och innovation (endogen tillväxtteori),
agglomerationsekonomier och strukturer/polycentrism (ny ekonomisk geografi) och
institutioner (institutionell ekonomi, transaktionskostnader, governance).
Men, i praktiken kan kärnan i ett territoriellt perspektiv sammanfattas med
begreppen ”styrning” och ”kunskap” (från Barca 20097).
Politik (eller för den delen myndigheters verksamhet) kan sägas vara territoriellt orienterad
(eller platsbaserad) då den är ”skräddarsydd” för att utveckla befintliga fördelar,
specialiteter och kapacitet och utvidga dem till nya utvecklingsbanor för en plats eller inom
exempelvis en region. Dessa utvecklingsbanor är i sin tur rotade till en plats historia, kultur
och geografi. Tyngdpunkten ligger på plats – människor och kunskap - snarare än på vissa
sektorer. Platsbaserade policyer är därför inriktade på att använda lokala egenskaper,
komplexitet och länkar för att stimulera lokal och mer inkluderande tillväxt. Men – när man
anlägger ett territoriellt perspektiv så ser man både ”utåt” i globala värdekedjor och ”inåt” i
hur lokala värdekedjor och styrkor kan bygga och utveckla institutioner, människor och
näringslivet.
Ett territoriellt perspektiv eller ett platsbaserat förhållningssätt kan alltså sägas vara en
strategi (i begreppets vida mening) som utnyttjar endogena resurser på bästa sätt. Det
kännetecknas av att samordna insatser från och för olika regionala intressenter, inklusive
bland annat statliga institutioner, privata industrier, utbildningsinstitutioner, medborgare
och olika icke-statliga organisationer. Det är ett aktivt samarbete som gör att olika
intressenter i en region arbetar tillsammans. För det första antar förhållningssättet att det
geografiska sammanhanget verkligen har betydelse och att sociala, kulturella och
institutionella egenskaper påverkas av var de uppstår/formas. För det andra fokuserar
ansatsen på kunskap som helt centralt i policy – och att viktig kunskap uppstår genom att
främja interaktioner mellan företag, lokala grupper och beslutsfattare.
Den nyligen lanserade territoriella agendan 2030 (TA2030) fyller ytterligare på
perspektivets strategiska innebörd. En territoriell agenda fanns redan tidigare, och jämfört
med tidigare territoriella agendor från EU så poängterade TA2020 (alltså den förra agendan)
mer processen kring regional utveckling i termer av integrerad utveckling och länkar mellan
städer och landsbygder. Stort fokus är på att ta hänsyn till hur fasta (trögflyttade) faktorer
påverkar möjligheterna till utveckling på olika platser. Prioriteringarna i agendan gav oss
vägledning i vilka perspektiv som kan vara intressanta att integrera:






gränsregionala aspekter, inomregionala skillnader, skillnader mellan gränsande
regioner och funktionella flöden;
strukturer i lokala ekonomier och arbetsmarknader;
tillgänglighet och service;
hantering av miljömässiga och kulturella värden; och
styrnings och ledningsfrågor (governance) för olika nivåer och platser.

I den nya territoriella agendan (TA 20308) lyfter EU ytterligare fram att ett strategiskt
territoriellt fokus - hjälper till att identifiera kombinationer av utmaningar och möjligheter

7

Barca, Fabrizio. 2009. “An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to Meeting
European Union Challenges and Expectations,”. European Commission, Brussels.
8

Territoriell Agenda 2030: En framtid för alla platser. https://territorialagenda.eu/sv/
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för olika platser vilket gör verksamhet mer träffsäker för olika platser/hela landet. Man lyfter
fram vikten av policyintegration och synergier - som hjälper oss att förstå hur olika
politikområden samverkar - och att designa insatser/policy som på ett samordnat sätt
utvecklar en plats. Det ger tydliga ”instruktioner” att lärande mellan myndigheter men också
departement är ytterst viktigt.
Även OECD skriver en del kring territoriella perspektiv. Det kanske viktigaste budskapet från
OECD är att offentlig politik som syftar till att främja territoriell utveckling och begränsa
territoriella skillnader först och främst bör hjälpa områden att utveckla sitt territoriella
kapital. Dessa principer utgör grunden för den nya territoriella utvecklingspolitiken, som
främst syftar till att hitta effektivare sätt att stärka den ekonomiska dynamiken i dagens
ekonomi. Det nya rurala paradigmet (Rural policy 3.0) förstärker detta och lyfter fram hur ett
antal mega-trender dessutom kommer påverka regionernas utveckling: åldrande befolkning
och migration; urbanisering, globala värdekedjor inom produktionen, disruptiv teknisk
utveckling och digitalisering, och klimatförändringar.
OECD lyfter också fram att livskvalitet mer och mer blir ett viktigare mått än ekonomisk
tillväxt och att den nya regionalpolitiken (och landsbygdspolitiken) bör vara mer integrerad
vad gäller både sektorer, samhällsområden och typer av interventioner för att möta både
megatrender och målet med politiken – alltså att skapa platser där människor mår bra.
En viktig ”bonus” av att anlägga eller arbeta utifrån de principer som ett territoriellt
perspektiv ger är att det stimulerar till innovation och experiment inom policy – dvs., genom
att anlägga ett territoriellt perspektiv så kommer vi på nya sätt och testar nya modeller för
att möta samhällsutmaningar.
Det är också så att ett mer effektivt och konstruktivt flernivåstyre och nya styrmodeller
(governance) – utvecklas när vi genom ett territoriellt perspektiv ”tvingas” samverka och
utveckla policy på olika nivåer och i olika kontext. Territoriella begrepp, såsom tillgänglighet,
agglomerationsekonomier, funktionella regioner, demografiska utmaningar, etc., ger bränsle
till diskussioner om policydesign. De hjälper oss med prioriteringar utifrån platsers behov,
stödområden, medelsfördelning – och kan driva fram mer problembaserad policydesign –
utifrån plats och kontext.
I Tillväxtverkets rapport "Ett territoriellt perspektiv - landsbygderna i de regionala
utvecklingsstrategierna" (Rapport 0207) beskrivs hur ett territoriellt perspektiv inkluderas i
just regionala strategier. Exempelvis har regionerna arbetat aktivt med att inkludera ett
"funktionellt" perspektiv när man utvecklar insatser. Ett funktionellt perspektiv handlar om
att på ett strategiskt sätt koppla samman olika delar i en region till en helhet. Att skapa
funktionella samband inom regioner för att nyttja regionernas samlade tillväxt och
sysselsättningspotential.
Det kan handla om att inkludera aktörer med olika perspektiv och på olika platser i en region,
eller att ta hänsyn till samband och utbyte mellan stad och land; eller mellan mellanstora
städer. Ett territoriellt perspektiv kan också innebära att förhålla sig till näringslivet och dess
specifika lokalisering; och att ta hänsyn till vilka kringliggande funktioner och kompetenser
som finns på de platser där olika sektorer finns - och hur de kan utvecklas för att kanske
förbättra utfallet av en insats.
Utifrån alla dessa viktiga perspektiv på vad ett territoriellt perspektiv är och hur man kan
(eller bör) förhålla sig till det då man utvecklar och genomför politik så har Tillväxtverket
under 2020 tagit fram ett antal principer som även de är vägledande för hur vi uttrycker oss
kring territoriella perspektiv i den här rapporten. Dessa kan sammanfattas som:



Stärk den geografiska dimensionen i all kunskapsutveckling du är med i;
Se över representationen för vilka som är med i de samverkansarenor du hanterar;
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Hantera platsers skiftande förutsättningar, exempelvis i utlysning av projektmedel;
Se över din kommunikation;
Visa var insatser landar: samla och diskutera information kring geografiska
perspektiv.

Slutligen, genomförandet av landsbygdspolitiken (och således också uppföljningen av denna
politik) handlar mycket om samverkan; hur myndigheter samverkar med andra
myndigheter, med regioner och kommuner, och med näringsliv och civilsamhälle. Denna
samverkan är en av grunderna för att kunna anlägga territoriella perspektiv på olika
verksamheter och policy. Det är inte ett tillräckligt villkor – men troligtvis ett nödvändigt.
Samverkan driver fram situationer då vi ser vilken ny kunskap som behövs. Och vi kan
gemensamt tolka kunskap och förutsättningar från olika infallsvinklar för att effektivisera
och ”platsbasera”. Att förstå samverkan och dess olika former är en viktig byggsten för att
fortsätta utveckla de territoriella, eller platsbaserade, perspektiven på alla våra
myndigheters verksamheter. Kunskaper om hur det står till och hur det går är en viktig
pusselbit som behövs för att samverka ändamålsenligt och effektivt.
Det territoriella perspektivet och hur myndigheter anlägger ett sådant perspektiv är en viktig
bedömningsgrund i hur landsbygdspolitiken genomförs och utfall från ett arbete med att
stärka territoriella perspektiv är potentiellt viktiga resultat för politikområdet. Som vi ser i
uppföljningen av myndigheters arbeten med att stärka både den horisontella och vertikala
samverkan så finns redan idag många resultat – inte minst att många myndigheter idag
arbetar aktivt med kartläggningar, dialoger, anpassningar av insatser och uppdrag, mm.
Förutom att detta är ett tydligt resultat hur många myndigheter har ”mognat i detta” så syns i
sammanställningarna av myndigheternas aktiviteter att resultat på aktivitets och
prestationsnivån redan syns. Vi återkommer till detta i kapitlet om myndighetssamverkan
och i bedömningarna kring landsbygdspolitikens genomförande och resultat.
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4

Uppföljnings- och utvärderingssystemet för den sammanhållna
landsbygdspolitiken

4.1

Centrala aspekter och utgångspunkter för det föreslagna
uppföljningssystemet

Målet är ett långsiktigt och ändamålsenligt system: Ett uppfoljnings och
utvarderingssystem ar en kombination av en forstaelse/definition av vad som ska foljas och
matas, en beskrivning av detta och vilka bedomningsgrunder man valjer att knyta till
processer, genomforande och mal. Det bygger pa en kombination av kvalitativa och
kvantitativa data for att beskriva och bedoma utveckling och lagen. Ett langsiktigt system
maste vila pa en stabil grund av vilka tolkningar som gjorts av omradet, vilka omraden som
bedomts som relevanta att folja, och hur systemet eventuellt ska och kan utvecklas over tid
utan att langsiktigheten rubbas.
Ett uppföljningssystem för någon (inte bara något): Ett uppfoljnings och
utvarderingssystem existerar framst som en konstruktion mellan de som sammanstaller
information och mottagare av informationen – dar mottagarkapacitet och informationens
anvandning i en policyprocess eller strategisk styrning kan ses som en del av sjalva systemet.
Utvecklingen maste ske i samforstand och ett uppfoljningssystem maste av naturliga skal
vara relevant for dess anvandare – annars faller det snabbt i trada. Ett uppfoljningssystem
anvands exempelvis av en overvakningskommitte, en programledning, en projektgrupp, eller
liknande. Vi foreslar i konstruktionen av uppfoljningssystemet for landsbygdspolitiken att
plattformar for tematiskt larande och styrning bor vara en viktig del i ramverket kring
genomforandet av landsbygdspolitiken. Ramverket kring myndigheters samverkan utvecklas
lopande, och regioner och kommuner involveras an mer i arbetet – men strukturerna for
larande och styrning ar sjalvklart svara att konkretisera. Men likval skulle det vara en central
del i hur uppfoljning och utvardering anvands om det gjordes som en del av ett strukturerat
arshjul – dar insatser varderades, indikatorer lastes av, bedomningar vagdes och aktorer med
mandat agerade pa informationen.
Uppföljning och utvärdering måste bygga på förändringsteorier: Forandringsteori ar
centralt for bade uppfoljning och utvardering – insatser maste klargoras for att ga att folja.
For att folja upp maste vi tydliggora hur politiken ar tankt att genomforas, och detta blir en
central del av utvecklingsarbetet att utveckla ett uppfoljningssystem och indikatorer. Pa sa vis
bidrar uppfoljning och utvardering ocksa till att klargora mal, processer, logiker, aktorer,
platser, mm. Uppfoljning och utvardering bygger pa att det finns en intension i en
forandringsteori/logik och att man ar tydlig med vad som genomfors och nar. Forst da kan vi
tala om uppfoljning och utvardering – annars blir analyserna mer av karaktaren allman
statistik eller fakta. Det stora arbetet med ett uppfoljningssystem inledningsvis handlar
saledes om att forsta malomraden, begrepp och hur de relateras till insatser som faller inom
ramen for vad som kan utvarderas. Öm indikatorer exempelvis ska kunna bedoma hur (inte
bara om) malet uppfylls sa ar det extremt viktigt att malet ar SMART skrivet. Framst maste
det vara Specifikt, Matbart, och Tidsatt. Utan de kriterierna sa blir det valdigt svart att
identifiera relevanta indikatorer och anvanda dem for bedomningar.
Bedömningsgrunder är viktiga för utvärdering: En forstaelse av mal och genomforande
kan styra inriktningen pa uppfoljning, men for att utvardera nagot (eller styra med hjalp av
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uppfoljning) behover vi bedomningsgrunder. Att foresla bedomningsgrunder ar ett forsta
steg mot att definiera vilka aspekter av ett omrade som ar de viktigaste att beakta och utifran
vilka fakta och kriterier en utveckling bedoms. Bedomningsgrunder kan aven vara anpassade
till olika delar av en forandringsteori eller resultatkedja, exempelvis kopplade till aktiviteter,
utfall eller effekter. Att foresla bedomningsgrunder behover inte betyda att man
nodvandigtvis tar fram och foljer indikatorer – det kan lika val handla om att
bedomningsgrunderna staller krav pa att kvalitativt material tas fram och analyseras. Öfta
anvands bedomningsgrunder for olika aspekter sasom relevans, andamalsenlighet, effekt och
hallbarhet.
Ett uppföljningssystems formativa bidrag ska inte underskattas: Inom ett politikomrade
dar ett stort antal myndigheter ar utpekade for att pa olika satt bidra till att de
landsbygdspolitiska malen skall uppnas sa fyller - inte minst utvecklingen av – ett
uppfoljningssystem ett viktigt formativt syfte. I samband med den vagledning for
aterrapportering som Tillvaxtverket utvecklade for myndigheternas arbete med de
landsbygdspolitiska malen sa har just forandringsteori, resultatkedjor och tolkning av mal
varit en del i processen for utpekade myndigheter att borja ”aga” landsbygdspolitiken. Att
utifran uppfoljningens dimensioner av aktiviteter – prestationer – formagor och mal arbeta
med aterrapportering har ett formativt varde aven for framtida verksamhetsutveckling,
konsekvensanalyser, insatsplanering och inte minst framtida uppfoljning och utvardering.
Systemet ersätter inte olika myndigheters eller andra aktörers egna uppföljningar och
utvärderingar av arbetet med att nå de landsbygdspolitiska målen.
Alla aktorer som arbetar med insatser inom ramen for den svenska sammanhallna
landsbygdspolitiken behover folja upp sitt eget arbete. Manga myndigheter har uppdrag som
direkt eller indirekt mynnar fran Prop. 2017/18:179 (En sammanhallen politik for Sveriges
landsbygder – for ett Sverige som haller ihop) och varje sadan insats bor insatsplaneras och
foljas upp utifran genomforande och resultat, bade summativt och formativt.
Det system som Tillvaxtverket foreslar har tagits fram i syfte att folja upp landsbygdspolitiken
pa nationell niva. Darutover ar det aven nodvandigt att folja upp arbetet inom olika sektorer,
olika myndigheter och pa andra administrativa nivaer.
Det nationella systemet utgor ett stod for ovrig uppfoljning och utvardering, ger inspiration
till forandringsteorier och indikatorer, men ersatter inte myndigheters, regioners eller
kommuners uppfoljning av insatser utifran ett landsbygdspolitiskt (eller territoriellt)
perspektiv.
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4.2

Uppföljningssystemets uppbyggnad och förhållande till förändringsteorin för
landsbygdspolitiken

Utifran syftet med uppfoljningssystemet, komplexiteten i politikens innehall och
genomforande (med ambitiosa och komplexa malsattningar, och genomforandet i ett
flernivasystem av myndigheter, regioner och kommuner) har Tillvaxtverket arbetat utifran ett
antal centrala principer i utvecklingen och implementeringen av uppfoljningssystemet:
-

-

-

Uppfoljning och utvardering skall bygga pa verksamhetslogik (programteori) som
bygger pa mal och delmal som utvecklats i den sammanhallna landsbygdspolitiken.
Dessa maste dock utvecklas och tydligare konkretiseras for att forbattra
traffsakerheten i uppfoljning och utvardering.
Framja relevans och langsiktighet genom samstammighet mellan involverade
aktorer (flertalet departement, myndigheter, regioner, kommuner och aktorer i
civilsamhallet) och parallella system (sarskilt EU-program sasom
landsbygdsprogrammet, RIS3, ERUF, men ocksa svenska strategier sasom exempelvis
livsmedelsstrategin).
Varna enkelhet, undvik dubbelarbete, och utveckla systemet stegvis over tid i
samspel med myndigheternas egen uppfoljning, utvardering, analys och
rapportering.

Det uppföljningssystem som Tillväxtverket föreslår bygger på att information om
myndigheters aktiviteter och prestationer samlas in med hjälp av kvalitativ såväl som
kvantitativ information genom myndigheters årsvisa återrapportering.
Information om resultat och effekter på kort och lång sikt bygger på en komplex (men för den
delen inte komplicerad) insamling av såväl kvantitativa som kvalitativa data hämtade
huvudsakligen från officiell statistik, myndigheters specialundersökningar, uppföljnings och
utvärderingsrapporter såväl som myndigheters resultatredovisning (ofta i form av
årsredovisningar).
Slutligen följs målen för politikområdet med ett urval av officiella indikatorer som mäter
såväl delmål som huvudmål – utifrån både förväntade långsiktiga effekter av insatser och
med generell utveckling på landsbygden.
Detta uppföljningssystem illustreras i figur 7 nedan utifrån den förändringsteori som tidigare
presenterats.
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Figur 7. Uppföljningssystemets byggstenar i relation till landsbygdspolitikens interventionslogik.

4.3

Uppföljningssystemets delar och användning

Ett uppfoljnings och utvarderingssystem existerar framst som en konst ruktion mellan de som
sammanstall er information och mottagare av informationen – dar mottagarkapacitet och
informationens anvandning i en policyprocess eller strategisk st yrning kan ses som en del av
sjalva systemet.
Up pf ölj ningen ar den del som samlar in och sammanfat tar dat a och kvalitativ information
till systemet . Uppfoljningen for landsbygdspolitiken kan sagas innehalla et t antal del ar eller
nivaer – som all a st aller olika krav pa hur material eller information samlas in.
-

Nivå 1: Mater i al f ör at t kunna f ölj a genomför and e. Genomforande hos
myndigheterna, uppdrag som givits, processer som etablerat s. Samverkan ar en viktig
dimension i det ta, men inte den enda. Myndigheters aktiviteter och insatser kopplat
till landsbygdspolitikens (och den regionala utveckl ingspolitikens) genomforande
mats bl.a. genom en arsvis aterrapportering och analys men sammanstalls aven
delvis av ansvariga departement.

-

Nivå 2: Mater i al f ör at t kunna gör a bedömningar av kor tsi kti ga och långsikti ga
r esultat (och på si kt ef fekter ). Uppfoljning av prestat ioner och utveckling: Framst
aterrapportering av olika i nsatser, utvarderingar som gjorts, och indikatorer som
direkt kopplar till insatser och resultat ( exempelvis bredband, larcent ra eller
utbildningsplatser) . Uppfoljning av indikatorer for at t folja utvecklingen for malen pa
lang sikt ar ocksa en viktig del av denna niva aven om inte utvardering mot
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genomforda insatser ar lampliga utifran detta forfarande (fordjupade utvarderingar
av specifika insatser hos olika myndigheter ar nodvandiga for att faststalla de kausala
sambanden).
-

Nivå 3: Material för uppföljning av politikens mål. Information, uppfoljningsdata,
storre utvarderingar mm. (inte enbart indikatorer) som kan folja utvecklingen pa
lang sikt.

Uppfoljning ar inte fri fran bedomning, och utan att ge sken av att utvardera varfor vi ser
vissa trender sa ger uppfoljningen - och dess presentation - viktig information om ifall
utvecklingen gar at ratt hall. Indikatorer ska som sagt valjas sa att de pa ett tydligt satt hjalper
oss att forsta om utvecklingen ar bra eller dalig och pa sa vis ar uppfoljning av varde aven
utan fordjupad utvardering. Att lopande bedoma vad den insamlade informationen tyder pa
och att i det larande forum/format som systemet foresla agera pa denna information ar alltsa
en del av uppfoljningssystemet och inte helt avhangigt utvardering.
Utvärdering behovs for att forsta varfor en viss utveckling (eller ett utfall) observeras och for
att bedoma om utvecklingen beror pa genomforda insatser och pa ett effektivt satt.
Landsbygdspolitiken ar sa bred och malen sa ospecifika att utvardering av politikomradet
eller de mal och medel som beskrivs i denna rapport inte ar mojlig pa ett
traditionellt/specifikt vis. Vissa uppfoljningssystem (exempelvis det som lagts fram for
klimatanpassning av SMHI) foreslar en stor utvardering med utgangspunkt i
uppfoljningssystemet med aterkommande intervall – det ar inget vi rekommenderar for den
sammanhallna landsbygdspolitiken. Istallet foreslar vi aterkommande, och av fler
myndigheter ”samagda” och ”samgenomforda”, utvarderingar inom politikens olika
utmaningsomraden/inriktningar. Mer om detta senare.
Det ar ocksa viktigt att lopande och aterkommande utvardera alla de insatser och satsningar
som gors inom ramen for landsbygdspolitiken; och att aktorer utvecklar ett
landsbygdsperspektiv i sina utvardering.
For att kunna analysera de bakomliggande orsakerna till varfor olika trender observeras
inom indikatorerna, eller for den delen hur andamalsenliga olika myndigheters aktiviteter ar,
behovs kompletterande datainsamling i form av till exempel, tematiska studier, fallstudier,
effektutvarderingar, foljeforskning. 9
Man maste ocksa fraga sig vad det beror pa om man observerar att myndigheter, regioner,
eller andra utpekade aktorer har svart att arbeta for landsbygdspolitikens genomforande – ar
det en fraga om bristande resurser, otillracklig kunskap eller nagot annat? Öm den nationella
politiken inte bedoms ha styrt i onskad riktning, beror det att atgarderna ar otillrackliga,
svara att genomfora eller saknas kannedom om intention och ansvar hos viktiga aktorer?
Bidraget som det nationella uppfoljnings och utvarderingssystemet gor i detta sammanhang

9

Megatrender och konjunkturer maste ocksa beaktas om en utvardering av de landsbygdspolitiska
insatserna och deras effekt pa indikatorer eller myndigheters prioriteringar bedoms. Inte minst den
pagaende pandemin har belyst detta pa ett tydligt satt vad galler exempelvis utvecklingen av besoksnaringen
och kulturen.

42

ar framst tre. For det forsta utvecklas en forandringsteori och en ram for hur olika aktorer
kan forhalla sig till utvardering av de landsbygdspolitieks malen, for det andra foreslar vi att
utvarderingen pa nationell niva framst utgors av ett integrerat forum/dialogbaserat larande
mellan centrala aktorer dar evidens och kunskap star i centrum. For det tredje bidrar
systemet till att identifiera och peka ut var de viktigaste luckorna finns for vilken kunskap vi
behover for att fortsatt kunna folja upp och utvardera landsbygdspolitiken.
Uppföljnings- och utvärderingssystemets struktur rent praktiskt – systemförslag
Arlig uppfoljning: Den arliga uppfoljningen forslas besta framst av indikatorer, myndigheters
lopande aterrapportering, beskrivningar av genomforandet av politiken pa nationell och
regional niva, och forum for att agera pa sadan information.
Utover indikatorerna som arligen redovisas for landsbygdspolitiken i budgetpropositionen sa
bor ett antal av indikatorerna inom perspektiven/atgardsomradena vara med i den arliga
uppfoljningen for att ge en bredare bild av utvecklingen.
Fordjupad uppfoljning: Vid fordjupade uppfoljningar bor pa sikt aven riktade utvarderingar
och kartlaggningar bestallas. Under den tid som kan ses som uppstart av den nya
landsbygdspolitikens genomforande har Tillvaxtverket bestallt uppdrag och utredningar
framst kopplat till politikens genomforande, myndigheters landsbygdsperspektiv, och
analytiska rapporter kring ex. kompetensforsorjning pa landsbygder och om kunskapslaget
kring synergier mellan stader och landsbygder. En fordjupning av undersokningen
Foretagens villkor och verklighet har ocksa gjorts och ett antal olika studier kring hur
landsbygdsfokus organiseras inom olika myndighetsnivaer. Pa omradet kommersiell service
har den aterkommande rapporten publicerats under 2021, och ett antal
foljeforskningsuppdrag har resulterat i rapporter inom ex. digitalisering av foretag pa
landsbygder, och kommunernas insatser for naringslivsutveckling. m
Utvarderingsplattformar: Plattformar for att nyttja kunskapen fran uppfoljningssystemets
olika delar. Dessa ska ses som forum for dialog, ett slags aterkommande samlingar av aktorer
dar resultaten som uppfoljningssystemet fangar upp avrapporteras, valideras och tas vidare
for prioriteringar av fortsatta insatser eller aktiviteter. Plattformarna bor ocksa fungera som
ett satt att lyfta fragor kring vilken information som saknas och hur exempelvis
uppfoljningssystemet bor utvecklas – eller vilka tematiska utvarderingar som bor goras.
Den struktur for uppfoljning, larande och utveckling av landsbygdspolitiken som foreslas
ovan illustreras i figur 8.
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Figur 8. Förslag på ramverk för uppfölj ni ng, lärande och ut veckli ng i nom den sammanhållna
landsbygdspol it i ken.

4.4

Bedömningsgrunder i uppföljning och utvärdering av landsbygdspolitiken

Bedömningsgrunder är såklart en central del av ett uppföljnings och utvärderingssystem.
Uppföljning kan följa mål, genomförande, aktiviteter och ha som ambition att främst bidra till
strategisk styrning och rapportering. Men när även utvärdering ska göras så behöver
bedömningar baseras antingen på kriterier, kostnads-nytta analyser, eller
bedömningsgrunder som följer direkt från mål eller skrivelser kring ambition. Kriterier är
vanliga inom utvärdering av exempelvis europeiska fonder och program där man ofta
utvecklar bedömningsgrunder utifrån hur programmet är utformade, deras innehåll och
kriterier inom dimensionerna relevans, ändamålsenlighet, effektivitet, effekt och
bärkraftighet. Vid relativt enkla insatser där det också finns olika alternativ för
genomförande – och där utfallet är konkret och enkelt att definiera – så kan kostnads-nytta
analyser göras och olika alternativ jämföras med varandra. Då komplexa system föreligger så
föreslår utvärderingsforskningen snarare att man anlägger ett deltagande, diskuterande,
följande och resonerande perspektiv på både hur man utvärderar och hur man bedömer.
Självfallet kan bedömningskriterier vara en del av sådana system också.
För landsbygdspolitiken har vi trots allt en möjlighet att arbeta utifrån bedömningsgrunder
kopplade till de målsättningar som har satts inom politikens olika sektorsområden –
tillsammans med mål och delmål för politiken på en övergripande nivå. Dessa tar sig i
utvärderingssystemet tydligast uttryck i de bedömningar som vi gör i del 4 (kapitel 10)
utifrån ett antal generella kriterier. De kriterier som vi föreslår som grund för att bedöma
landsbygdspolitikens genomförande och innehåll – utifrån uppföljningssystemets
uppbyggnad och insamlat material – är:
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1. Till vilken utsträckning möter insatserna och deras genomförande utmaningarna
som identifierats inom landsbygdspolitiken?
2. Till vilken utsträckning har insatserna nått sina mål?
Fortsatt utvärdering inom politikens alla delområden bör även fortsatt undersöka:
3. Har insatser och aktiviteter genomförts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt?
4. Vilka långsiktiga resultat och förändringar har politikens insatser och genomförande
lett till på landsbygderna?
Det centrala för uppföljningen av ett helt politikområde blir dock att förtydliga vad som
menas med ”utmaningar”, vad en ”insats” är, och vilka långsiktiga förändringar som är
relevanta att följa och ”bedöma mot”?
Olika perspektiv i bör-formuleringar i propositionen kan omsättas till bedömningsgrunder.
Olika börsatser relaterar till olika typer av bedömningsgrunder, exempelvis ”läge, processer
och riktning”. Några skarpa exempel från propositionen kan förtydliga:


LÄGE: Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av
elektroniska samhällstjänster och service via bredband.



PROCESS: Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör fortsatt vara
ett verktyg som bättre styr mot och motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom
djurskydd och miljö.



RIKTNING: Innovationsförmågan hos företag på landsbygden bör stärkas.

Men även mer översiktliga utvärderingsfrågor av annan karaktär ska kunna besvaras med
hjälp av uppföljningssystemet, exempelvis frågor av typen:


Är insatserna i regeringens budgetproposition och de uppdrag som ges till olika
myndigheter relevanta och ändamålsenligt utformade för att uppnå målen i
landsbygdspolitiken?



Är styrningen och genomförandet av landsbygdspolitiken effektiv?

Dessa frågor är inte direkt definierade i vare sig propositionen eller som bakgrund till ett
uppföljnings och utvärderingssystem – men får ändå antas vara så grundläggande att den
information som samlas i uppföljningssystemet bör kunna svara upp mot dem. Sedan är det
självklart så att uppföljningssystemet inte kan svara upp mot alla de frågor och perspektiv
som finns och kommer finnas kring politikens inriktning, innehåll, genomförande mm. – och
då måste riktade utvärderingar genomföras som en del av kunskapsuppbyggnaden.
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4.5

Uppföljningssystemets geografi

Uppföljningssystemet använder sig av en geografisk indelning som främst bygger på
kommuner och kommuntyper. För vissa indikatorer är data i grunden mer finfördelad
(exempelvis för tillgänglighetsberäkningarna i PIPOS10) och för andra så har vi valt att ta med
indikatorer där data enbart finns på regional nivå (län). Tillväxtverket använder en indelning
av kommuner i kommuntyper som har tagits fram i samarbete med andra statliga
myndigheter11. Sveriges 290 kommuner och 60 FA-regioner (funktionella analysregioner12)
delas in efter enhetliga antaganden och beräkningsmetoder. Sveriges kommun- och FAregionindelning tillämpar samma metoder som Eurostats och OECD indelning på NUTS III
nivå, vilket underlättar internationella jämförelser. Definitionen gör det också möjligt att
bryta ned kommunerna på så kallad rutnätsnivå. Sveriges kommuner delas in i sex olika
grupper.
Tanken är att kommunerna i respektive grupp har liknande karaktär eller förutsättningar
rörande befolkningstäthet och befolkningens närhet till större befolkningskoncentrationer.
Myndigheter benämner och kategoriserar kommunerna på lite skilda sätt. Jordbruksverket
delar in de sex kommuntyperna på två grövre sätt; en med fyra kategorier och en annan med
enbart två kategorier – stad - land. 13 Tillväxtverket har endast en grövre indelning i tre
kategorier. Tillväxtanalys har samma kategorisering som Tillväxtverket men använder delvis
andra begrepp. SKR har en egen definition med en mer finmaskig uppdelning som även
definierar kommuner utifrån besöksnäringens tyngd och pendlingsmönstrens skillnader.
Tillväxtverket har en landsbygdsdefinition som är framtagen för att bättre kunna beskriva
och följa utvecklingen i olika typer av landsbygder jämfört med i städer. Det är nödvändigt
för att visa på strukturella skillnader på nationell nivå, även om kategoriseringar kan anses
för grova. Viktigt att notera är att när vi diskuterar läget i landet så kan exempelvis även glesa
blandade kommuner vara intressanta att studera utifrån olika landsbygdsperspektiv.
Indelningen illustreras i figur 9 och 10 nedan och är ytterligare beskriven i appendix A.
Kommuntypernas lokalisering i landet illustreras också i karta 1.

10

Pipos är Tillväxtverkets plattform för geografiska analyser. https://pipos.se/

Tillväxtanalys (2014) Statistik för en bättre regional- och landsbygdspolitik.
https://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2014-04-01-battre-statistik-for-enbattre-regional--och-landsbygdspolitik.html Hämtad 2020-09-30.
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-indelningar/kommuntyper.html Hämtad
2020-09 -04.
11

Den nya FA-indelningen, vilken kallas FA15, är huvudsakligen baserad på en prognos gällande
pendlingsmönstren 2025. En funktionell analysregion (FA-region) är en region, inom vilken människor kan
bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor.
12

https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/var-definition-av-landsbygd
Hämtad 2020-09-04.
13
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Storstadskommuner

Blandsde kommuner

Täta blandade kommuner

Storstadskommuner

Landsbygdskommuner

Tätortsnära
landsbygdskommuner

Glesa landsbygdskommuner

Glesa blandade kommuner

Mycket glesa
landsbygdskommuner

Figur 9. Kommunindelningen som främst används i uppföljningssystemet.

Stor stadskommuner (29 st.)
Exempelvis: Nacka, Lidingö, Malmö, Burlöv, Södertälje, Lerum, Partille.

Täta blandade kommuner (103 st.)
Exempelvis: Östersund, Örebro, Växjö, Uppsala, Umeå, Sundsvall,
Surahammar, Karlstad, Hedemora, Värmdö.
Glesa blandade kommuner (28 st.)
Exempelvis: Örnsköldsvik, Skellefteå, Skövde, Gällivare, Eksjö, Mora,
Åmål.
Tätor tsnär a landsbygdskommuner (70 st.)
Exempelvis: Östhammar, Borgholm, Tjörn, Bollebygd, Tierp, Norrtälje,
Ockelbo, Höganäs, Markaryd.
Glesa landsbygdskommuner (45 st.)
Exempelvis: Älvsbyn, Åre, Söderhamn, Bollnäs, Sollefteå, Ronneby,
Gnosjö, Götene, Gislaved, Bräcke, Torsby.
Mycket glesa landsbygdskommuner (15 st.)
ExempelvisVilhelmina, Sorsele, Härjedalen, Dorotea, Arjeplog,
Övertårneå.
Figur 10. Exempel på kommuner i de olika grupperna.
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Karta 1. Kommuntypernas fördelning över landet.
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4.6

Indikatorerna i uppföljningssystemet

Utifrån de perspektiv som lyfts fram ovan har vi valt ut de mest centrala indikatorerna som
på det bästa sättet följer och fångar både ambitionerna (målen) och de insatser som görs
inom landsbygdspolitiken.
Landsbygdspolitiken är uppbyggd kring 3 målområden och de mer detaljerade
dimensionerna som presenterats i inledningen (som lyfts fram i bl.a. propositionen) återfinns
ibland tydligt inom ett specifikt målområde och ibland i fler områden. Det gör att en tydlig
gränsdragning för indikatorer mellan målområden och dimensionerna blir svår att göra – och
kanske inte heller nödvändig.
Vi har valt att gruppera indikatorerna praktiskt inom de tre delmålen eftersom de rent
praktiskt föreslås i uppföljningssystemet på nivå 2 och 3. Eftersom en del av de insatser som
föreslås inom ramen för regeringens proposition och dessas kortsiktiga utfall på nivå 2
relaterar till vissa av indikatorerna så kommer indikatorer även att i de fall det är lämpligt att
relateras till specifika dimensioner eller delar av dimensionerna. Några exempel kan
underlätta:
-

-

Indikatorn för statliga servicekontor är central för att förstå förutsättningarna att
leva på landsbygderna. Den är också en direkt tillämpbar indikator för att följa den
insats som specificerades i propositionen att antalet kontor skulle öka och att
funktionen skulle tas över av statens servicecenter.
Indikatorn för tillgängligheten till bredband är likaså en central indikator för
utvecklingen av förutsättningarna både för företagande och att leva på
landsbygderna. Den är också direkt tillämpbar inom den dimension dom lyfter fram
digitaliseringens möjligheter.

Detta följer självfallet av att politiken är uppbyggd på ett logiskt vis – men eftersom
dimensionerna inte ”fördelats” på ”målområden” i politikens uppbyggnad rent praktiskt så
blir ändå ett förtydligande kring detta nödvändigt.
Utifrån de intentioner som funnits i den parlamentariska utredningen, utifrån regeringens
proposition, och utifrån de bakgrundsarbeten som gjorts i form av utredningar och inlägg
från forskning så föreslås följande indikatorer (tabell 6) som en del av uppföljningssystemet.
Indikatorerna är också valda utifrån en genomgång av vilka indikatorer som används inom
andra uppföljningssystem för regional utveckling, uppföljning av EU:s
sammanhållningspolitik, inom den ekonom-geografiska forskningen och de Svenska
uppföljningssystem som finns kring regional utveckling (RUSar, BRP+, Innovationsindex,
RIS3, miljömålssystemet, mm.).
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Tabell 6. Föreslagna indikatorer för uppföljning av landsbygdspolitiken.
En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet
Hållbar tillväxt och förnyelse.
Landsbygdernas formaga att ta till vara forutsattningarna for foretagsamhet och sysselsattning ar
langsiktigt hallbar, samtidigt som miljomalen nas. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling
av Sveriges ekonomi.
Är indikatorn föreslagen för årlig (Å) eller
fördjupad (F) uppföljning?
Mangfald i naringslivet (alt. i arbetskraften)
F (behover utvecklas)
(indikator som ar foreslagen men annu inte mojlig att inkludera i
uppfoljningssystemet)
Naringslivets internationalisering (exporterande andel foretag,
baseras i dagslaget pa statistik fran FVÖV pa regional niva)
Innovationsformaga (i dagslaget en indikator fran FVÖV om
foretagens benagenhet till innovationer pa regional niva)

Daglonesumma per anstalld
Nystartade foretag per personer 20–64 ar
BRP/capita
Utbildningsniva (4 kategorier)

F
F
F
F+A
F+A
F+A
F + A (enbart forv. intensitet finns i
dagslaget pa kommunniva over tid)
F (behover utvecklas pa kommunal
niva)

Sysselsattningsgrad (forvarvsintensitet)

Nyinvesteringar i forhallande till BRP
Attraktivitet.
Likvardiga forutsattningar for manniskor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.
Tillgang till bredband med hastighet 1 Gbit/s
F+A
Tillgang till kommersiell och offentlig service
F+A
F (behover
Antal sokbara poanggivande distansutbildningar
utvecklas/harmoniseras)
Forekomsten av larcentra pa kommunal niva
F
Inrikes inflyttningsnetto/1000 invanare
F+A
Antal servicekontor och avstand till statligt servicekontor
F (behover delvis utvecklas)
Likvardig tillgang till kultur (kulturanalys bedomning)
F (kvalitativ)
Medborgarundersokningen: nojd med bostadssituationen
F
(Ev. tid for kommunala planprocesser)
(F)
Medborgarundersokningen: nojd med mojligheterna till
F
utbildning
Konkurrenskraftig cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi
Landsbygderna bidrar till att starka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkular,
biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hallbart nyttjande av naturresurserna samt till att
relevanta miljokvalitetsmal uppfylls.
Andel bioekonomi i regional el. kommunal ekonomi
F+A
Utslappsintensitet: vaxthusgaser per BRP
F+A
EU Eco-innovation index
F+A
F (behover utvecklas pa kommunal
Foradlingsvarde per ton CÖ2 ekvivalenter
niva)
F (utifran foreliggande
Det svenska ”generationsmalet”
uppfoljningar av miljomalen)
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4.7

Myndigheters återrapportering

Som vi har lyft fram tidigare så är myndigheternas insatser (om vi anlägger en bred
definition av insatser) en viktig komponent att följa, och en aspekt som visar på sådant som
händer som kanske inte fått genomslag i utvärderingar eller indikatorer ännu. Sådana
perspektiv vill uppföljningssystemet fånga upp genom att vi har lagt till frågor till samtliga
myndigheters återrapportering inom ramen för deras medverkan inom den regionala
utvecklingspolitiken samt den sammanhållna landsbygdspolitiken.
Myndigheterna fick inom ramen för den samlade återrapporteringen svara på bl.a. frågorna i
tabell 7 nedan – svaren återges i appendix B medan den samlade analysen och bedömningen
återges i denna rapports empiriska del. Analysen är även en del av den rapport som
redovisar myndigheternas medverkan i den regionala utvecklings och landsbygdspolitiken.

Tabell 7. Strukturen för den mall som låg till grund för myndigheternas återrapportering till
Tillväxtverket.
Angående myndighetens
arbete inom
Landsbygdspolitikens
målområden

Motivera kort

Specificera insatser i de
fall det är tillämpligt.
Specificera gärna i vilken
mån arbetet skett med
hänsyn till olika typer av
landsbygder.

__________________________________
-I vilka målområden har
myndigheten främst arbetat
inom?

(- lista relevanta
insatser/regeringsuppdr
ag/liknande som
myndigheten ansvarar
för)

Exempelvis…

På vilket sätt följs
insatsen upp/redovisas?

(uppföljning/utvärderin
g/avrapportering/temat
iska
rapporter/årsredovisni
ng, mm?)

- stimulera ett mangsidigt,
konkurrenskraftigt och hallbart
naringsliv i landsbygderna.
- utveckla digital infrastruktur
och stottar foretag, organisationer
och/eller manniskor att dra nytta
av digitaliseringens mojligheter i
hela landet

[Och så vidare för övriga sektorsområden inom den sammanhållna landsbygdspolitiken (samt de
områden som finns inom den regionala utvecklingspolitiken)]

Även övriga frågor i myndigheternas återrapportering kommer vara viktiga som grund för
uppföljningssystemet – med fokus på genomförande och samverkan inom
landsbygdspolitiken. Exempelvis frågorna:




Hur bidrar myndigheten, i och genom sina olika verksamhetsområden, till utveckling i
alla delar av landet?
Har myndighetens medverkan i regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder bidragit till att nå målen inom det egna politikområdet?
Har myndighetens verksamhet anpassats utifrån regionala och lokala förutsättningar?
o samverkan med andra myndigheter eller med regionala och lokala aktörer?
o insatser och finansiering?
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o

kunskap (till exempel statistik, kunsskapsrapporter osv), görs analyser eller
utvärdering av verksamhetens genomslag med avseende på olika regioner och
typer av landsbygder?

4.8

Slutrapporter och återrapportering (inklusive utvärderingar) av centrala
uppdrag hos Tillväxtverket och andra myndigheter

Uppdrag som olika myndigheter genomför är en central del i genomförandet av
landsbygdspolitiken – det är därför också en central del i det uppföljnings och
utvärderingssystem som vi bygger upp att redovisa dessa uppdrags resultat. Pusselbiten
att se på olika myndigheters aktiviteter bör alltså kompletteras med just så mycket
redovisning som möjligt från genomförda uppdrag. Rapporter och redovisningar från
centrala uppdrag kommer alltså användas som en viktig del i uppföljningssystemets
evidensbas för att kunna göra bedömningar av politikens resultat. Denna del av
rapporten kommer alltså redovisa de centrala uppdrag som Tillväxtverket och vissa
andra myndigheter avrapporterar löpande.

4.9

Tematiska fördjupningar

De tematiska fördjupningarna föreslås i uppföljningssystemet som ett sätt att visa på hur
djupare analyser och utvärderingar behövs för att bygga upp förståelsen inom de olika
områden som utgör landsbygdspolitiken. Eftersom de flesta områdena är relativt
”trögrörliga” så kan tematiska fördjupningar i en återkommande uppföljnings och
utvärderingsmodell på sikt bygga en god förståelse för både genomförande och resultat inom
politikområdet – tillsammans med den årliga uppföljningen av myndigheters aktiviteter och
relevanta indikatorer.
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Del 2: Empiri och analyser

Denna del av rapporten redogör för de centrala delar som i del 1 föreslås som empiri för
själva uppföljningssystemet.
Del 2 är disponerad så att kapitel 5 redovisar genomförande och uppföljning av centrala
uppdrag i genomförandet av landsbygdspolitiken, kapitel 6 redogör bredare för statliga
myndigheters verksamhet inom landsbygdspolitiken och deras territoriella perspektiv, och
kapitel 7 introducerar indikatorerna (och till viss del fakta från kartläggningar) för att följa
läge och utveckling på landsbygderna.
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5

Centrala uppdrag i genomförandet av landsbygdspolitiken

5.1

Tillväxtverkets uppdrag

Detta delkapitel redogör för de centrala uppdrag som Tillväxtverket genomfört de senaste
åren inom ramen för den sammanhållna landsbygdspolitiken. Vi fokuserar både på
genomförande och resultat i de fall då vi har uppföljningar eller utvärderingar som möjliggör
det senare. Ett av de kanske mest centrala uppdragen har varit att samla utpekade statliga
myndigheter kring genomförandet av landsbygdspolitiken varför detta uppdrag får
betydande utrymme i kapitel 5.1.1 nedan.

5.1.1 Genomförande och uppföljning av Tillväxtverkets uppdrag att samordna statliga
myndigheter i genomförandet av landsbygdspolitiken
Tillväxtverket fick i juni 2018 i uppdrag att vara myndigheten som verkar för ett samordnat
agerande bland statliga myndigheter i syfte att få ett effektivt genomförande av
landsbygdspolitiken.14 I uppdraget beskrivs att ett flertal myndigheter utifrån sina uppdrag
och sektormål bidrar till landsbygdernas utveckling. Tillväxtverket ska verka för ett
samordnat agerande för att uppnå de landsbygdspolitiska målen och inom ramen för
uppdraget verka för samordning av statliga myndigheter. Tillväxtverket ska genom ökad
samverkan med andra statliga myndigheter verka för ett samordnat nationellt agerande, ett
mer effektivt genomförande av landsbygdspolitiken samt främja synergier mellan
samhällssektorer. Inom ramen för uppdraget ska Tillväxtverket:





Vara ett stöd för 15 utvalda statliga myndigheters medverkan i genomförandet av en
sammanhållen landsbygdspolitik.
Bidra till ökad kunskap och främja erfarenhetsutbyten mellan myndigheterna.
Bidra till att stärka samordning av statliga myndigheters insatser där så är möjligt, i
syfte att bidra till de landsbygdspolitiska målen.
I samarbete med utvalda statliga myndigheter och andra aktörer utarbeta en
metodik för landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar i olika
samhällssektorer samt vara ett stöd för myndigheternas tillämning av metodiken.

I uppdraget framgår att Tillväxtverket i genomförandet ska ta tillvara synergier mellan
landsbygdspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken samt näringspolitiken och främja
samverkan mellan nationella och regionala processer och aktörer. Vidare ska vi nyttja
myndighetens befintliga strukturer inom regional tillväxt och näringspolitik.
Både den regionala tillväxtpolitiken och landsbygdspolitiken har en tydlig geografisk
utgångspunkt, där sektorssamordning och flernivåsamverkan är central. Flera av de, för
genomförandet av politikområdena, betydelsefulla myndigheterna är samma inom de båda
områdena.
I november 2018 lämnade Tillväxtverket en delredovisning till Näringsdepartementet om
hur myndigheten planerade att ta sig an uppdraget inom en sammanhållen

14

Regeringsbeslut N2018/04123/HL Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
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landsbygdspolitik.15 I delredovisningen konstaterar vi att det finns synergier mellan
uppdragen att samordna och stödja statliga myndigheter inom regional tillväxtpolitik och
landsbygdspolitik och att vi avser att nära samordna de båda uppdragen.
Tillväxtverket bjöd därför in de myndigheter som omfattas av det samordnande uppdraget
inom landsbygdspolitiken, som inte redan deltog i ett befintligt nätverk för myndigheter
inom regional tillväxt, att delta och nätverket utvecklades till myndighetsnätverket för
regional utveckling och landsbygdspolitik. Genom att nyttja och utöka det befintliga
myndighetsnätverket som redan samlade ett 20 tal myndigheter som omfattas av vårt
motsvarande samordningsuppdrag inom den regionala utvecklingspolitiken, nås en bredare
grupp myndigheter och fler berörda personer inom myndigheterna. På så sätt kan synergier i
myndigheternas medverkan i den regional utvecklings- och landsbygdspolitiken främjas.
Majoriteten av de insatser som genomförts inom ramen för Tillväxtverkets samordnande
uppdrag har därför samordnats och inkluderat såväl myndigheters medverkan i den
regionala utvecklingspolitiken som landsbygdspolitiken.
Myndigheter ska bidra till en hållbar utveckling i alla delar av landet
Under 2019 tog Tillväxtverket och myndigheterna i myndighetsnätverket fram en gemensam
förändringsteori för medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Denna förändringsteori
reviderades under 2020 för att även inkludera myndigheters medverkan i
landsbygdspolitiken. I förändringsteorin har målet definierats som att ”myndigheters
verksamhet bidrar till hållbar utveckling i alla delar av landet”.
För att uppnå målet behöver myndigheter i högre grad ha förmåga att;






integrera ett territoriellt perspektiv inom sina verksamhetsområden.
utgå från regionala och lokala förutsättningar och beakta regionala processer
göra kontinuerliga analyser om hur myndighetens insatser får utfall i alla delar av
landet
Samordna nationella insatser och resurser med regionala och lokala i högre
utsträckning
Ha ett helhetsperspektiv och säkerställa ett systemtänk i nationella satsningar.

På aktivitets och prestationsnivå framgår det av förändringsteorin att myndigheterna för att
stärka dessa förmågor bör;




Genomföra kunskapshöjande insatser och förankring av territoriella perspektiv och
myndighetens medverkan gentemot mål om hållbar utveckling i alla delar av landet i
den egna organisationen.
Skapa processer och strukturer för att integrera territoriella perspektiv i sin
verksamhet och tillämpa metoder för att stärka territoriella perspektiv i
verksamheten.
Bryta ner statistik och kunskapsproduktion på läns och/eller kommunnivå inom
myndighetens sektorsområden och tillgängliggöra denna på ett sätt som är till nytta
för aktörer på regional och lokal nivå.

15

Uppdrag inom ramen för En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - Delrapport Samordnat
agerande inom en sammanhållen landsbygdspolitik (N2018/04123/HL)
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Delta i befintliga, eller skapa nya arenor för dialog över sektorsgränser och
förvaltningsnivåer för att inhämta andra myndigheters perspektiv samt regionala
och lokala perspektiv på myndighetens verksamhet.

Tillväxtverket tillhandahåller stöd till myndigheter för att stärka deras förmåga att
bidra till mål om hållbar utveckling i alla delar av landet
Tillväxtverket ska genom sitt uppdrag att stödja och samordna andra myndigheters
medverkan i en sammanhållen landsbygdspolitik och i det regionala utvecklingsarbetet
stärka myndigheternas förmåga att agera enligt förändringsteorin och ytterst att bidra till
mål om hållbar utveckling i alla delar av landet.
Det gör vi genom att genomföra insatser för att stärka myndigheternas kunskap och
förståelse för territoriella perspektiv, regional utveckling och utveckling i Sveriges
landsbygder samt genom att ta fram metoder och sprida och utbyta goda exempel och
erfarenheter myndigheter emellan. Mer konkret genomförs uppdraget i fyra spår, vilka
samtliga hänger samman och skapar mervärde till varandra.
-

Myndighetsnätverk på tjänstepersonsnivå samt på GD-nivå för kunskapshöjande
insatser och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter inom regional utveckling och
landsbygdspolitik.
Metodstöd för att stärka och integrera landsbygds/territoriella perspektiv i
myndigheters verksamhet och stöd i tillämpning av metodstödet.
Vid behov utgöra ett stöd till enskilda myndigheter i deras medverkan genom att
agera samverkanspart, bollplank eller kontaktförmedlare.
Kunskapsutveckling om myndigheters medverkan gentemot mål om hållbar
utveckling i alla delar av landet, genom uppföljningar och rapporter om
myndigheters medverkan.

Myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik
Tillväxtverket driver ett myndighetsnätverk för hållbar regional utveckling och
landsbygdspolitik. Syftet med myndighetsnätverket är att utbyta erfarenheter och föra en
kontinuerlig dialog om hur myndigheter inom sina verksamhetsområden och över sektorsoch förvaltningsgränser kan skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela landet.
Nätverket fungerar också som en plattform för;
•
•

omvärldsbevakning och kunskapshöjande aktiviteter inom de båda politikområdena,
att fånga upp förslag på ytterligare aktiviteter med enstaka eller grupper av
myndigheter som kan tas vidare i andra sammanhang eller initiativ.

Myndighetsnätverket för regional utveckling och landsbygdspolitik omfattar tjänstepersoner
från 26 myndigheter.16 Nätverket utvidgades i samband med att Tillväxtverket fick uppdrag

Arbetsförmedlingen, Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, ESF–rådet,
Jordbruksverket, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Myndigheten för
digital förvaltning, Myndigheten för yrkeshögskolan, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor,
Naturvårdsverket, Patent- och registreringsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
16
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inom en sammanhållen landsbygdspolitik under 2018, från att omfatta 19 myndigheter med
vikt för det regionala tillväxtarbetet, till att omfatta också myndigheter med vikt för en
sammanhållen landsbygdspolitik. Även representanter från två av länsstyrelsernas
gemensamma nätverk; nätverket för hållbar utveckling samt landsbygdsdirektörernas
nätverk samt en representant från Landsbygdsnätverket bjöds in att delta och utgör nu
ordinarie medlemmar i myndighetsnätverket.
Under 2020 bjöds även Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för digital
förvaltning att delta i nätverket med representanter, samtliga medverkar i nätverket. Därtill
har ett flertal regioner deltagit vid olika tillfällen. Näringsdepartementet har bjudits in och
deltagit vid samtliga nätverksträffar.
Sedan Tillväxtverket fick i uppdrag att vara samordnande myndighet inom en sammanhållen
landsbygdspolitik och myndighetsnätverket utvidgades till att omfatta regional utveckling
och landsbygdspolitik under hösten 2018, har sex träffar genomförts i myndighetsnätverket
för regional utveckling och landsbygdspolitik.
Under dessa träffar har Tillväxtverket kontinuerligt diskuterat myndigheternas uppdrag och
medverkan inom landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken, liksom
Tillväxtverkets stödjande och samordnande uppdrag. Ett flertal aktuella rapporter och
analyser inom regional utveckling och landsbygdspolitik och utvecklingen i regioner och i
landsbygder har presenterats. Näringsdepartementet har deltagit för att berätta om
politikutvecklingen och aktuella processer inom Regeringskansliet och myndigheterna har
fått möjlighet att komma med inspel och frågor om dessa. Ett flertal myndigheter har
medverkat i programmen och berättat och delat med sig av erfarenheter från sitt arbete med
att stärka tillämpningen av territoriella perspektiv och samverkan med regionala eller lokala
aktörer. Därtill har flera regioner deltagit för att berätta om sitt arbete samt samverkan med
myndigheter och fått möjlighet att reflektera om myndigheters medverkan i deras arbete.
Utvärdering av träffarna inom myndighetsnätverket under den aktuella perioden visar att
majoriteten av myndigheterna har varit mycket nöjda och resterande har varit nöjda med
träffarna. Myndigheterna har i utvärderingar beskrivit att träffarna är informativa, att
innehåll och kunskap är relevant och intressant samt att det är bra att både få insikt i vad
som är på gång inom politikområdena, i andra myndigheter samt på regional nivå.
Samordning, stöd och dialog med enskilda myndigheter
Tillväxtverket erbjuder vid förfrågan kunskapshöjande insatser och stöd till enskilda
myndigheter avseende regional utveckling och landsbygdspolitik och myndigheters
medverkan. Det kan handla om att besöka enskilda myndigheter för att mer generellt
informera om politikområdena eller delta i workshops om myndighetens tillämpning av
territoriella perspektiv och medverkan mot mål om hållbar utveckling i alla delar av landet.
Det kan också handla om att diskutera och vara bollplank till myndigheter kring deras
medverkan generellt eller i enskilda uppdrag eller att förmedla kontakt och ingångar till
aktörer på regional eller lokal nivå.

Riksarkivet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Skolverket, Svenska Filminstitutet, Sveriges Geologiska
Undersökning, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova.
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Under hösten 2020 erbjöd Tillväxtverket samtliga myndigheter i myndighetsnätverket att
föra en fördjupad dialog med Tillväxtverket om myndighetens medverkan i den regionala
utvecklingspolitiken och en sammanhållen landsbygdspolitik. Dialogerna tog sin
utgångspunkt i anvisningar för rapportering som myndigheterna skulle lämna till
Tillväxtverket i februari 2021, men det fanns också möjlighet för myndigheterna att påverka
agendan för dialogerna. Syftet med dialogerna var att med utgångspunkt i anvisningarna
samtala och resonera kring myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet och
arbetet att utveckla Sveriges landsbygder.
Dialogerna var ett tillfälle att föra enskilda dialoger med myndigheterna om deras arbete och
förutsättningar att integrera ett territoriellt perspektiv och ta regional och lokal hänsyn i sin
verksamhet. Dialogerna var också ett tillfälle för myndigheterna att ställa frågor och få
enskilt stöd från Tillväxtverket. Åtta myndigheter tackade ja till erbjudandet.17 Utöver att ge
myndigheterna möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar och myndighetens egen
medverkan var dialogerna också ett tillfälle för Tillväxtverket att få en bättre insikt i
myndigheternas arbete, organisationer och verksamhet och om vilka möjligheter och
utmaningar olika myndigheter ser i deras medverkan. Dialogerna utgjorde ett
kompletterande underlag i Tillväxtverkets rapport Statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder - Sammanställning av
redovisningar från statliga myndigheter som har i uppdrag att återrapportera sin medverkan i
det regionala tillväxtarbetet.
Kunskap om myndigheters medverkan
Tillväxtverket har inom den regionala tillväxtpolitiken under perioden 2015–2020 haft i
uppdrag att vid ett flertal tillfällen följa upp hur myndigheterna medverkat i det regionala
tillväxtarbetet. Sedan Tillväxtverket under 2018 fick i uppdrag att också vara samordnande
myndighet inom en sammanhållen landsbygdspolitik så har vi försökt att också hitta
synergier i myndigheternas redovisningar och möjligheter för myndigheterna att mer samlat
redovisa hur de tillämpar territoriella perspektiv och hänsyn till olika regionala och lokala
förutsättningar. Under perioden 2018–2021 har två rapporter på temat myndigheters
medverkan i det regionala tillväxtarbetet och en sammanhållen landsbygdspolitik lämnats till
Näringsdepartementet;
-

-

Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet - Redovisning av
Tillväxtverkets uppdrag att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet, Tillväxtverket 2020
Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och arbetet att
utveckla Sveriges landsbygder - Sammanställning av redovisningar från statliga
myndigheter som har i uppdrag att återrapportera sin medverkan i det regionala
tillväxtarbetet, Tillväxtverket 2021

I den första rapporten som lämnades i januari 2020 låg en enkätuppföljning till grund för
uppföljning av myndigheters medverkan. Denna skickades till kontaktpersonerna i
myndighetsnätverket och var frivillig att besvara. I den andra rapporten som lämnades i april
2021 låg uppdrag om rapportering enligt anvisningar från Tillväxtverket i majoriteten av

17

Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Myndigheten för yrkeshögskolan, Riksantikvarieämbetet, Post och telestyrelsen, Sveriges Geologiska
Undersökning och Trafikverket.
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myndigheternas regleringsbrev till grund för rapporten. Den första rapporten byggde alltså i
hög grad på våra kontaktpersoners uppfattning och upplevelser av den egna myndighetens
medverkan enligt enkät, den andra rapporten på redovisningar som beretts och beslutats
enligt myndigheterna rutiner för redovisningar till Regeringskansliet.
Tillväxtverket ser att myndigheterna utvecklar sin medverkan och förståelse för
regional utveckling och landsbygdspolitik
I rapporten Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet - Redovisning av
Tillväxtverkets uppdrag att stödja statliga myndigheters medverkan i det regionala
tillväxtarbetet kunde Tillväxtverket se en försiktigt positiv utveckling i myndigheternas
medverkan. Fler myndigheter verkade i högre grad se kopplingar mellan den egna
verksamheten och regional utveckling och landsbygdsutveckling samt uppmärksamma att
dessa politikområden ska integreras i myndighetens verksamhet. Myndigheternas svar
visade dock att kunskapen och förståelsen för regionalt tillväxtarbetet samt strategiska
kontakter för medverkan framförallt är placerade i enstaka delar av organisationen eller hos
en specifik person. Medverkan i det regionala tillväxtarbetet är inget som genomsyrar
myndigheten men kunskapen verkar finnas någonstans i myndigheten.
I rapporten Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och arbetet att
utveckla Sveriges landsbygder - Sammanställning av redovisningar från statliga myndigheter
som har i uppdrag att återrapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet stärkts
denna bild. Tillväxtverket konstaterar utifrån sammanställningen av myndigheternas
redovisningar och jämförelse mot tidigare redovisningar att myndigheterna tycks ha
utvecklat sin medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla Sveriges
landsbygder, även om vi ser att det finns stora variationer mellan myndigheter och mellan
olika verksamhetsområden.
-

-

-

Fler myndigheter verkar i högre grad se kopplingar mellan den egna verksamheten
och regional utveckling och landsbygdsutveckling, samt har uppmärksammat att ett
territoriellt perspektiv ska integreras i myndighetens verksamhet. Fler myndigheter
än tidigare uttrycker en ambition om att vilja stärka territoriella perspektiv i sin
verksamhet, både regionala perspektiv och landsbygdsperspektiv.
Myndigheterna använder i större utsträckning än tidigare termer som regionala och
lokala perspektiv, landsbygdsperspektiv, geografiska perspektiv och uttryck som ”i
städer och landsbygder”. Det kan förvisso vara ett resultat av att vi mer uttalat
efterfrågat beskrivningar i termer av regionala och lokala förutsättningar, vilket vi
inte gjort tidigare. Men vi ser av myndigheternas resonemang i sina redovisningar att
de inrymmer en viss förståelse för dels den regionala utvecklingspolitiken och
regionala perspektiv, dels en sammanhållen landsbygdspolitik och
landsbygdsperspektiv.
Tillväxtverket konstaterar att myndigheterna upplever att det finns en otydlighet i
förväntningarna på deras medverkan och att medverkan riskerar att bli lågt
prioriterat i de myndigheter som i låg grad ser mer konkreta kopplingar till det
regionala utvecklingsarbetet och landsbygdspolitiken. Myndigheternas medverkan
genom territoriell anpassning och samverkan med regional eller lokal nivå är starkt
beroende av styrning. Myndigheterna prioriterar i första hand uppdrag till den egna
myndigheten, snarare än uppdrag inom andra politikområden och andra
myndigheters uppdrag. Flera myndigheter efterfrågar en stärkt och tydligare
styrning.
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Tillväxtverket kan utifrån sammanställningen och analys av myndigheternas medverkan
enligt 2020 års redovisningar urskilja att utvecklingen tycks gå, utifrån politikens
ambitioner, i en försiktigt men positiv riktning. Vi ser att allt fler myndigheter beskriver
samverkan med regioner och reflekterar över sina verksamheter utifrån territoriella
perspektiv. Fler beskriver också ett strategiskt arbete för att integrera och stärka territoriella
perspektiv. Även om få myndigheter mer kontinuerligt och genomgående kan sägas tillämpa
territoriella perspektiv i sin verksamhet. Tillväxtverket menar att det är viktigt att fler
myndigheter ser att det finns en stor nytta i att tillämpa territoriella perspektiv i sin
verksamhet, som ett sätt att skapa bättre genomslag och effekt av myndigheters verksamhet.
Målet bör vara att samtliga myndigheter som är betydelsefulla för utveckling i alla delar av
landet mer genomgående tillämpar territoriella perspektiv i såväl samverkan, insatser och
kunskapsproduktion. Tillväxtverket ser att ett territoriellt perspektiv kan stärka
genomslaget för myndigheternas verksamhet i olika delar av landet och stärka såväl
kunskapen om verksamhetens genomslag, liksom förmågan att hantera och utjämna
eventuella skillnader i tillgänglighet till myndigheternas verksamhet på olika platser, i hela
landet.
Stöd och samordning är uppskattat och efterfrågat
Det är svårt att utskilja och utvärdera vad som är konsekvenser eller konkreta resultat av
Tillväxtverkets aktiviteter inom ramen för myndighetens samordnande uppdrag och vad som
är effekter av en mer generell politikutveckling. Vi konstaterar i våra rapporter om
myndigheters medverkan vikten av styrning av myndigheterna, att myndigheterna uppfattar
att de har ett tydligt uppdrag att medverka och ta hänsyn till olika regionala och lokala
förutsättningar i sin verksamhet. Vårt uppdrag att stödja och samordna andra statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet och landsbygdspolitiken lätt blir
”tandlösa” utan motsvarande uppdrag eller styrning av myndigheterna kring att- och hur de
ska medverka. Tillväxtverkets uppdrag kan utan kompletterande styrning till myndigheterna
framförallt genomföras genom kunskapshöjande insatser, till flera eller enskilda
myndigheter, och genom att skapa möjligheter för dialog. Hur insatserna omsätts i respektive
organisation eller sektorsområden ligger utanför vårt och uppdragets mandat. Resurser och
mandat för detta bör finnas i varje myndighet som har betydelse för genomförandet av
politiken, vilket behöver säkerställas i uppdrag och styrning av myndigheterna.
Tillväxtverket konstaterar i uppföljningar av den regionala tillväxtpolitiken att allt fler
myndigheter tycks se att de har gemensamma frågor och uppdrag i relation till regionerna
och den regionala tillväxtpolitiken (nu regional utvecklingspolitik) och att de har stärkt sin
medverkan och samverkan med regioner. Vi konstaterar också i våra uppföljningar av den
regionala tillväxtpolitiken att lanseringen av en sammanhållen landsbygdspolitik och
gemensamma uppdrag till myndigheter inom landsbygdspolitiken har gett ett extra
momentum i arbetet. Genom att samordna uppdrag inom den regionala tillväxtpolitiken och
en sammanhållen landsbygdspolitik har de båda politikområdena skapat synergier med
varandra och Tillväxtverkets arbete gentemot myndigheterna har stärkts.
Tillväxtverket kan se ett ökat intresse för frågor med bäring på både regional utveckling och
landsbygdsutveckling och vi upplever ett gott engagemang och god uppslutning från
myndigheterna i de aktiviteter som vi genomför inom ramen för den regionala
utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken riktat till myndigheterna. Utifrån uppföljningar
av de myndighetsträffar som genomförts under perioden så ser vi också att myndigheterna i
hög utsträckning tycks uppleva innehållet, dialogerna och erfarenhetsutbytet under träffarna
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som relevanta. I rapporterna om myndigheters medverkan från 2020 och 2021 ser vi att
myndigheterna redovisar att det finns en god samverkan med Tillväxtverket samt att
Tillväxtverket även fortsatt bör ha en stödjande och samordnande roll och erbjuda forum för
dialog och erfarenhetsutbyte.
Vi kan i det sammanhanget konstatera att det är viktigt att det finns stödjande och
samordnande funktioner, framförallt inom politikområden som till sin karaktär är
tvärsektoriella och beroende av flernivåsamverkan i sitt genomförande, kan upplevas som
komplexa och otydliga. Tillväxtverket har därför lämnat rekommendationer om att
myndigheten även fortsatt bör ha uppdrag om att stödja och samordna andra myndigheters
medverkan inom landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken och fortsatt
verka för att stärka myndigheters tillämpning av territoriella perspektiv i sina verksamheter.

5.1.2 Återrapportering av Tillväxtverkets uppdrag att utveckla ett metodstöd för
landsbygdsbedömning
Tillväxtverket har under hösten 2019 – våren 2021 haft i uppdrag från regeringen att
tillsammans med andra nationella myndigheter utveckla ett så kallat metodstöd för
landsbygdsbedömning – med syfte att stärka förmågan att synliggöra, beakta och integrera
landsbygdsperspektiv inom sina verksamheter. Uppdraget har genomförts i en första
kunskapsutvecklande fas och en andra mer praktiskt inriktad fas. Det senare genom
Landsbygdslabbet som pågått från januari till april 2021.
I Landsbygdslabbet har 16 myndigheter träffats för att utveckla konkreta metoder och
verktyg. Den inledande kunskapsuppbyggnaden på det landsbygdspolitiska området har
gjorts med hjälp av olika kartläggningar och dialoger. Även om fokus i Tillväxtverkets arbete
med uppdraget framförallt har varit på de utvalda statliga myndigheterna har ett parallellt
arbete också skett med att bygga upp kunskap om det arbete som sker inom kommunal och
regional verksamhet gällande landsbygdspolitiska frågor. Det är en förberedelse för bland
annat en breddad implementering av metodstödet till fler samhälleliga nivåer än enbart
nationella myndigheter.
Landsbygdslabbet har bedrivits i tre tematiska labbspår: (1) planering och beslutsprocesser,
(2) uppföljning och analys samt (3) kommunikation och media med tanken att täcka in
bredden i myndigheternas verksamheter. Varje labbspår har haft totalt fem träffar med ett
par hemuppgifter däremellan. Landsbygdslabbet inleddes och avslutades med gemensamma
träffar utöver de separata labbspåren.
Labbet har bearbetat cirka 20 idéer till prototyper som sedan provtryckts med potentiella
användare i myndigheterna. Vi bedömer att processen i sig har varit lika betydelsefull för
arbetet som de testade idéerna. För det fortsatta arbetet lyfter vi vikten av mål,
styrinstrument och att det behövs en stödorganisation som samordnar, följer upp och bistår
med processtöd.
Tillväxtverket bedömer efter genomförd process att:


En grund till ett samlat metodstöd för landsbygdsbedömning finns. Prototyperna
som tagits fram och testats behöver dock utvecklas och testas ytterligare för att bli
fungerande. De behöver också paketeras till ett lättillgängligt format som
användarna ska kunna nå digitalt via en webbportal.
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En stödfunktion behöver finnas som komplement till webbportalen. Stödfunktionen
bör exempelvis ansvara för utveckling av metodstödet och kan bistå vid anpassning
och implementeringen till olika verksamheter.



Fortsatt styrning och tydliga uppdrag behövs. Avgörande för myndigheternas
fortsatta engagemang och möjlighet att prioritera framöver är enligt dem själva
regeringens fortsatta styrning av myndigheterna och hur deras respektive
myndigheter mer specifikt bidrar till den samlade landsbygdspolitiken. Det behövs
en tydlig samsyn om att detta område är prioriterat och att ledningarna på
myndigheterna därför har en betydande roll i detta.



Tillväxtverkets samordnande roll inom landsbygdspolitiken, där vi bland annat ska
bidra till att stärka statliga myndigheters medverkan i genomförandet, kommer att
vara fortsatt viktigt. Detta gäller inte minst för utvecklingen och implementeringen
av metodstödet för landsbygdsbedömning som utgör en konkret aktivitet i denna
roll.



Offentliga aktörer på regional och kommunal nivå bör inkluderas i det fortsatta
arbetet. Det finns goda skäl att i fortsättningen länka samman dessa aktörer än
tydligare för att åstadkomma en mer landsbygdsmedveten offentlig sektor.

5.1.3 Näringslivsuppdraget kring digitalisering av företag på landsbygderna
En av de större näringslivssatsningarna inom landsbygdspolitikens genomförande avser
digitalisering. Flera rapporter visar att företag inom landsbygdstunga näringar som areella
näringar och besöksnäringen släpar efter avseende digitaliseringsmognad. Det finns också
belägg för att spridning av teknik och kunskap sker i mindre omfattning till
landsbygdsföretag än till företag i städer, bl.a. som en följd att landsbygdsföretagen verkar i
glesa strukturer. Ett växande och modernt näringsliv är avgörande för landsbygdernas
utvecklingsförutsättningar.
I juni 2019 fick Tillväxtverket regeringens uppdrag att genomföra näringslivsinsatser för att
stärka näringsliv och företagande i landsbygderna, oavsett bransch. Uppdraget fokuserar
särskilt på att stärka små och medelstora företag i landsbygderna med hjälp av
digitaliseringens möjligheter. Tillväxtverket har huvudsakligen genomfört uppdraget genom
en utlysning om projektmedel, brett riktad till företagsfrämjande aktörer och genomförd i
samverkan med Almi Företagspartner (Almi).
Tillväxtverket beviljade medel till Almis satsning Digitalisering 2020 samt till 13 projekt
inom två områden: Tillämpa/utveckla digitala modeller, metoder och verktyg samt Öka
kunskapen om landsbygdsföretags särskilda utmaningar. Slutlig målgrupp för
projektinsatser inom utlysningen var mikro- samt småföretag som utgör en betydande del av
företagsbeståendet i Sveriges landsbygder.
Denna sammanställning som syftar till att redogöra kortfattat för insatsens genomförande
och kortsiktiga resultat bygger på en utvärderingsrapport som lämnats av Ramboll – som
löpande utvärderat insatsen under 2020/2021.
Ramboll bedömer i sin uppföljning och utvärdering att Tillväxtverket genom sin utlysning
tydligt har adresserat de utmaningar för landsbygdsföretag som beskrivs i
regeringsuppdraget, dels genom ett fokus på att utveckla metoder, modeller och verktyg, dels
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genom insatser som bidrar till att höja kunskapen om målgruppen företag i landsbygder och
deras behov.
Flera av de finansierade insatserna fokuserar främst på kunskap om målgruppen (mikro- och
småföretag i landsbygder) och hur dessa bäst kan nås av olika insatser och med vilka
metoder, snarare än direkta stöd till företagen. Detta innebär en viss skillnad från
målsättningen i regeringsuppdraget, men har varit ett nödvändigt första steg för att i
kommande insatser kunna fokusera på direkta stöd till företagen. En samlad slutsats från
projekten är att målgruppen mikroföretag i landsbygderna till stor del utgör ett ”vitt fält” för
främjandesystemet och att deras digitala mognad ofta är väldigt låg. Detta resulterar i ett
antal rekommendationer från utvärderarna till både Tillväxtverket och Regeringskansliet. Vi
återkommer till dessa nedan.
En viktig del av genomförandet var att involvera Almi som en huvudgenomförare av insatser
– ett var som av utvärderaren bedöms som initialt relevant då Almi har bra räckvidd över
hela landet med lokal närvaro och en långsiktigt stabil organisation med breda
företagskontakter och goda resurser att nå ut till små och medelstora företag. Det utbyte som
planerades som en del av genomförandet har dock inte kunnat realiseras av flera skäl.
Överlag har projektens genomförande fungerat väl med god måluppfyllelse och ett effektivt
genomförande av de 13 projekten i satsningen. Framgångsfaktorer för ett effektivt
genomförande har exempelvis rört att använda de andra projekten i satsningen och ta del av
deras lärdomar. De projekt som samarbetat med Almis regionala kontor har sett att
samarbetet varit en tydlig framgångsfaktor. Samtliga projekt har avslutats som planerat och
projektledarna ser att de nått sina mål. Vissa justeringar av aktiviteter har behövt göras på
grund av pandemin, men samtidigt har vissa projekt även upplevt positiva effekter av
pandemin då den aktualiserat behovet av företagens digitalisering. Den enskilt största
utmaningen för projekten har varit att nå ut till målgruppen (mikroföretag i landsbygderna).
Projekten har i hög grad bidragit till höjd kunskap om målgruppen samt även till nya
modeller och verktyg
Utvärderingen bedömer att projekten tillsammans har bidragit med ny kunskap om
målgruppen mikroföretag i landsbygderna. Programmet har därmed som helhet höjt
kunskapen hos deltagande aktörer (projektägare, Almi och Tillväxtverket) om dessa företags
förutsättningar och behov kopplat till digitalisering samt hur främjandeaktörer når, bör
bemöta och kommunicera med dessa företag. I tillägg till kunskapshöjningen har
programmet resulterat i att ett antal verktyg, modeller och arbetssätt för att möta
målgruppen har utvecklats.
Projekten har tillsammans genererat flera viktiga lärdomar som är viktiga och intressanta att
ta med i den framtida utvecklingen av insatser till målgruppen inom ramen för
landsbygdspolitiken. Bl.a. lyfter man fram att mikroföretag i landsbygderna är en målgrupp
som inte alltid vill växa, utan drivs av andra incitament. En annan reflektion som görs är att
mikroföretag i landsbygderna inte skiljer sig så mycket som aktörerna föreställt sig i sina
utmaningar och behov jämfört med mikroföretag i mer urbana miljöer. Mindre företag över
lag har varierande digital mognad och behöver hjälp på många olika sätt, främst i sin
operativa verksamhet. Slutligen noterar man att kommunerna kan spela en stor roll för att nå
ut till företag - deras engagemang och kontakter med företagen är viktiga för att nå ut med
stödjande insatser.
Det finns ett återstående behov av insatser som handlar om att omsätta den nu uppnådda
kunskapen i direkta stöd och på så sätt stärka mikroföretagen i landsbygdernas förmågor. Det

64

finns även tydliga behov av att sprida kunskapen från insatserna till andra företagsfrämjare
som kan omsätta den till konkreta insatser.
Några av de centrala rekommendationer som utvärderaren ger till berörda aktörer är:






Fortsätt dialog och samarbete med Almi, avseende hur små landsbygdsföretag bäst
kan nås och hur insatser kan anpassas.
Använd uppbyggd kunskap om a) landsbygdsföretag och b) digitalisering som en
grund för kommande och befintliga insatser för målgruppen och i samband med
genomförandet av / samverkan med, digitaliseringskoordinatorerna.
Snarare än nya projektmedel rekommenderas att eventuellt kommande satsningar
görs på exempelvis affärsutvecklingscheckar eller coachningsinsatser riktade mot
målgruppen mikro- och småföretag på landsbygd.
Till Regeringskansliet rekommenderas att man ser över stödsystemet för mikro- och
småföretag i landsbygderna, i syfte att säkerställa att företagsstöd når även dessa (bl.a.
avseende digitalisering). Och att man överväger att ge regionerna i uppdrag (genom
sina villkorsbeslut), att marknadsföra relevanta stödmöjligheter i respektive region
för denna målgrupp. Man bör även säkerställa att man i regeringsuppdrag likt detta,
som följer med omfattande finansiering, ges tillräckligt med tid för gedigen
behovsanalys och riggning inför genomförandet.

5.1.4 Uppdrag att stärka 30 landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar
Tillväxtverket fick i mars 2018 ett regeringsuppdrag att fördela statsbidrag till 30 utvalda
landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Regeringen uppdrog till
Tillväxtverket att fördela statsbidraget och att årligen, med start 2019, delredovisa
genomförda insatser och resultat i kommunerna. En särskild förordning om statsbidrag till
dessa kommuner styr arbetet med insatsen.
Syftet med uppdraget är tvådelat: (i) Tillväxtverket ska årligen hantera statsbidraget till
kommunerna. (ii) Tillväxtverket ska dessutom stötta och stärka kommunernas
förändringsförmåga och bidra till ökad lokal utvecklingskapacitet. I arbetet med att stärka
kommunernas utvecklingskapacitet arbetar myndigheten genom att utveckla såväl nätverk
som att stärka relevant kunskap på området. Kommunerna är utvalda utifrån kriterierna hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad.
Tillväxtverkets övergripande mål är att stötta, förstärka och bidra till kommunernas arbete
med socioekonomiska utmaningar. Ambitionen är att stärka kommunernas
utvecklingskapacitet genom samarbete, samverkan, nya arbetsmetoder och med ett aktivt
lokalt ägarskap.
Tillväxtverkets arbete med stödet till de 30 utvalda kommunerna är långsiktigt. Myndigheten
arbetar med att vara en facilitator av olika insatser och även fungera som ett processtöd till
kommunerna. Myndigheten har en nationell överblick över utvecklingen i Sverige. Denna
överblick ger en tydlig nytta för arbetet. Bland annat bidrar Tillväxtverket genom att
kommunicera sin kunskap när det gäller olika framgångsfaktorer, av allmän och specifik art,
för tillväxt till kommunerna.
Arbetet inriktas även på att lyfta fram möjligheter att arbeta effektivt tillsammans med andra
stöd och insatser som Tillväxtverket sedan tidigare ansvarar för. Målet är att detta stöd till,
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och arbete med, kommunerna ska bli en integrerad och strategisk del av myndighetens
samlade arbete inom regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik.
En kartläggning/uppföljning som genomförts inom ramen för uppdraget visar att
kommunerna har genomfört insatser inom områdena:






utveckling och etablering av fysiska mötesplatser, kompetensutveckling,
riktade insatser mot skola,
riktade insatser mot barn och unga,
samverkansinsatser,
kartläggningar och nulägesanalyser.

En systematisering av vilka områden kommunerna väljer att arbeta inom visar att det främst
är inom fem olika områden, nämligen:
 Utbildning och arbetsmarknad,
 Barn och unga,
 Folkhälsa,
 Demokrati och utveckling, samt
 Digitalisering.
Utifrån en uppföljning som Tillväxtverket genomfört 2020, bland annat med hjälp av externa
konsulter, konstateras att statsbidraget under perioden 2018–2020 framför allt använts i
syfte att organisera arbetet med de socioekonomiska utmaningarna. Det centrala resultatet
från satsningen är att det bidragit till att stärka ett processinriktat arbetssätt. Ett arbetssätt
som stimulerat till ökad samverkan mellan verksamheter inom kommunen och mellan
kommunen och externa aktörer samt ökad långsiktighet i arbetet. Den inbyggda öppenheten i
statsbidraget öppnar för möjligheten till att konstruera insatser utifrån de utmaningar och
förutsättningar som finns i kommunerna och stärker därefter möjligheten till effektivitet.
I 2020-års lägesrapporter kan utläsas att kommunerna bland annat har organiserat arbetet
med tvärsektoriella arbetsgrupper. Dessa består av enhetschefer på ledningsnivå och
medarbetare från olika verksamheter på operativ nivå. Öppenheten i statsbidraget gör det
möjligt att prioritera arbetsprocesser som bygger på en mer generell samverkansstruktur
och inte är knutna till en specifik verksamhet. I samband med djupintervjuerna svarade
kommunerna att de önskar mer samverkan med Arbetsförmedlingen. Detta med anledning
av att Arbetsförmedlingen har försvunnit på många orter och den dialog och tillit som har
byggts upp mellan kommunen och myndigheten har försvunnit.
Kommunerna har under åren arbetat både strategiskt och operativt. Vi anser däremot att
kommunerna bör utveckla sin förmåga att tydligare visa kopplingar mellan behov och
insatser samt mellan insatser och utfall. Resultat och effekter är svåra att koppla direkt till
insatser när det i många fall saknas behovsinventeringar och strategier.
Tillväxtverket ser mot bakgrund av det arbete som genomförts hittills under tre år att det
finns en grund för fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder. Satsningen har visat på flera
fördelar när det gäller statens stöd till kommuner med utmaningar. Inte minst har
statsbidragets möjligheter till lokal anpassning visat på positiva effekter. Tillväxtverket lyfter
därför i sitt budgetunderlag för åren 2022–2024 till regeringen ett förslag om en fortsättning
och vidareutveckling av myndighetens strategiska stöd till landsbygdskommuner med
utmaningar.
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5.1.5 Uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner i glesbygd – 39 kommuner i Norrlands
inland
När regeringen i inledningen av år 2018 gav Tillväxtverket i uppdrag att besluta och fördela
ett särskilt statsbidrag till landsbygdskommuner var det med syfte att stärka kommunernas
kapacitet att arbeta med generell näringslivsutveckling. Kommunerna skulle också ges större
möjligheter att delta i utvecklingsprojekt bland annat kopplat till den regionala
utvecklingsfonden. Förutom att pengarna är ämnade till att gå till näringslivsutveckling har
kommunerna själva möjligheten att bestämma vilka insatser och aktiviteter som på bästa sätt
bidrar till att stärka företagsklimatet. Det faktum att pengarna kan anses vara relativt ”fria”
gör att det är extra intressant att följa upp vad kommunerna väljer att göra med medlen och
vilka resultat som kommunernas insatser får för företagsklimatet på kort och lång sikt.
Genom att följa kommunernas utvecklingsarbete har Tillväxtverket så här långt i
uppdraget kommit fram till att statsbidraget leder till en rad effekter.
1. Ökad kontakt och dialog mellan kommunen och företagen. Fler och tätare kontakter mellan
företagen och kommunen har inneburit att dialogen både förbättrats och fördjupats. Detta
blir särskilt tydligt där kommunen och företagen antagit gemensamma handlingsplaner och
långsiktiga strategier, vilket i sin tur bygger upp en gemensam känsla av driv och
framåtanda. Bland annat har flera av kommunerna genomfört mer riktade företagsträffar och
besök för att fånga in kvinnliga företagare och företagare med utländsk bakgrund vilket på
sikt ska leda till en ökad företagsamhet.
2. Ökad tillgänglighet. Genom aktiva förändringar i sin handläggning och nya rutiner har flera
kommuner beskrivit att de arbetar med att effektivisera och snabba på handläggningen av
tillståndsprocesser. I kombination med SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt (flera av
kommunerna har deltagit i den tidigare) och att många kommuner även satsat på
utvecklingen av e-tjänster tar kommunerna kliv mot en ökad och förbättrad tillgänglighet.
Som kommun är det inte enbart enskilda förenklingsinsatser som har betydelse utan bäst
effekt uppnås om kommunen aktivt arbetar med kultur och attityder till företag och
medborgare. Kultur och attityder om företagande hos tjänstemän och politiker påverkar inte
bara företagen utan hela kommunens känsla kring attraktivitet och stolthet för sin plats.
3. Tillfälligt ökad utvecklingskapacitet. Näringslivsfrågorna hänger nära ihop med andra

utvecklingsfrågor. Allt från översiktsplanering och kompetensutveckling till ledutveckling på
en destination. Statsbidraget har inte bara gett kommunerna möjlighet att tillsätta rena
näringslivsfunktioner, det har också inneburit att det funnits medel till att medfinansiera
andra utvecklingsprojekt både lokalt och regionalt. Genom att näringslivsfunktionen har
likvida medel som inte är hårt projektstyrda ökar kommunens möjlighet att utgå från just
sina specifika förutsättningar och behov. Återkommande ord i lägesrapporterna kring deras
utvecklingskapacitet är andrum och ökad långsiktighet i utvecklingsfrågor. Däremot finns det
en risk att den goda drift- och utvecklingskapaciteten är tillfällig i flera av kommunerna i och
med att statsbidraget är tidsbegränsat. Även fast vissa av kommunerna beskriver att de
kommer att ta med sig mycket lärdomar och en stärkt förmåga att arbeta
med näringslivsutveckling så signalerar kommunerna en oro kring vad som händer när
statsbidraget upphör. Oron handlar ofta om att den kompetens som byggts upp riskerar att
försvinna när det inte längre finns resurser till att bemanna näringslivsfunktionen på det sätt
som krävs.
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Många kommuner fortsätter att stärka upp sina organisationer genom att anställa personal.
Det handlar främst om tjänster som kan klassas som generella näringslivsfunktioner så som
näringslivsutvecklare och näringslivsstrateger. Dessa tjänster har enligt kommunerna haft
stor betydelse för kommunernas möjlighet att leverera en god service till företagen, speciellt
för de mindre kommunerna där i flera fall näringslivsfunktionen kunnat dubbleras tack vare
statsbidraget. Det har också anställts kommunikatörer, samhällsplanerare,
landsbygdsutvecklare och specialister inom kompetensförsörjning och digitalisering.
Kommunerna beskriver ofta att de rekryterat den kompetens som krävs för att stärka
servicen utifrån företagens upplevda behov, vilket är ett gott betyg på den dialog som
kommunen har med näringslivet. Ett exempel på det är Vindelns kommun som fördubblat sin
kapacitet att hantera bygglovsärenden genom att stärka upp bemanningen med en extra
samhällsplanerare.
Nästan en tredjedel av aktiviteterna handlar om att stärka upp den grundläggande servicen
till företagen, vilket till stor del innebär en förstärkning av kommunernas
driftskapacitet. Förutom att kommunerna stärkt upp bemanningen hos
näringslivsfunktionerna handlar många av aktiviteterna om att skapa mötesplatser där
kommunen och näringslivet kan komma närmare och skapa en större förståelse för varandra.
Det är alltifrån att arrangera företagsfrukostar till ett ökat fokus på att besöka företagen och
på så sätt lära mer om vad företagen behöver för att kunna utvecklas. Många av kommunerna
jobbar också för att förbättra kommunikationen till företagen genom att stärka sin närvaro i
olika digitala kanaler. Att kommunerna i stor utsträckning väljer att stärka sin grundläggande
service till företagen speglar behovet av resurser för att möta företagen i deras vardag. Det
blir också tydligt att kommunerna fortsätter att satsa på aktiviteter som ska leda till att
stärka attraktionskraften och på så sätt attrahera fler invånare, besökare och
företagsetableringar. Flera aktiviteter syftar till att stärka platsens identitet och bidra till att
skapa en större stolthet hos medborgarna över den plats de bor och verkar på. Aktiviteter
som är viktiga på lång sikt för att skapa en ”vi-känsla” att samlas kring. I Norsjö kommun
märker de redan stor skillnad i hur företag och invånare sluts samman i det nya framtagna
platsvarumärket ”Världens bästa vardag”.
Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning för alla kommuner och ett exempel på en
insats som är värt att lyfta är att Åsele tack vare statsbidraget har stärkt sin bemanning på
lärcentrum från 25% till 100%. Det har lett till flera samarbeten med lärosäten vilket i sin tur
inneburit att företagen i Åsele snart kan rekrytera fler personer i närområdet med den
kompetens som dem behöver. En liten insats som gett ett stort resultat.
Ett av syftena med statsbidraget är att möjliggöra kommunernas deltagande i olika
utvecklingsprojekt och därför är det positivt att hela 56 initiativ är tagna till att
medfinansiera projekt under 2019. Sammantaget så är det en bred palett av projekt som
statsbidraget möjliggjort genom kommunernas möjligheter till medfinansiering. Främst
handlar det om projekt inom besöksnäring och attraktionskraft, men även projekt inom
digitalisering, kompetensförsörjning och företagsfrämjande samverkan finns med på
listan. Bland annat samverkar kommunerna i Jämtland Härjedalen med regionen i projektet
”En attraktiv region” som syftar till att attrahera människor att flytta till länet. Kommunerna
som ingår i Region 10 i Västerbotten har ett gemensamt projekt som syftar till att stärka
företagens konkurrenskraft genom företagsfrämjande aktiviteter som bland annat ska
underlätta kapitalförsörjning och innovationsförmåga.
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5.1.6 Uppdrag att stödja utveckling av kommersiell service på landsbygderna
Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av kommersiell service i serviceglesa
områden och i uppdragen samverkar myndigheten med andra aktörer, främst regioner med
ansvar för regionalt utvecklingsarbete samt länsstyrelser; men även med nationella och
kommersiella aktörer inom serviceområdet. Främst handlar arbetet om att hantera stöd till
kommersiell service, samordning och stöd (regionalt och nationellt) kring de regionala
serviceprogram (RSP) samt att vara stödmyndighet inom Landsbygdsprogrammet för
serviceutveckling.
Detta område har i årets rapport fått ett eget kapitel inom del 3:
Fördjupningar och exempel. För att inte skapa överlappningar i texterna så
kommer detta kapitel (8) redovisa det material som ligger till grund för uppföljning
och bedömning av landsbygdspolitikens område för tillgänglighet till kommersiell
service (tillsammans med de relevanta indikatorerna).

5.1.7 Uppdrag inom besöksnäringen
Besöksnäringen utvecklas på många olika sätt och statistik för att följa turismen i form av
övernattningar och omsättning samlas löpande av Tillväxtverket. Många myndigheter och
privata aktörer driver projekt och satsningar för att utveckla den svenska besöksnäringen men inom ramen för landsbygdspolitiken och de landsbygdspolitiska målen så har främst ett
antal satsningar som Tillväxtverket samordnar varit centrala. Det handlar om insatser för att
uppnå målet om att ”utveckla och stärka besöksnäringen kopplat till natur- och kulturmiljöer
i Sveriges landsbygder, och i synnerhet naturturismen ”.
Främst har Tillväxtverket tidigare finansierat projekt inom vandrings- och cykelturism på
landsbygden och hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism. Under
pandemin har nya satsningar tillkommit i form av utvecklingscheckar inom turism och
besöksnäringen och projektstöd för destinationsutveckling.
Inom ramen för landsbygdsprogrammet lanseras också en större satsning på turism som
omfattar ca 95 miljoner mellan 2021 – 2025.
Vandrings- och cykelturism på landsbygden
Det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna, det skapar nya
jobb och ger lokalbefolkningen möjlighet att bo kvar. Att satsa på ledutveckling är att ge
entreprenörer inom naturturism nya möjligheter. 12 projekt inom vandrings- och
cykelturism har fått stöd för att utveckla leder på landsbygden. Projekten har finansierats
inom ramen för Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag och delade på sammanlagt 10 miljoner
kronor för insatser under 2020 och början av 2021.
Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism
Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och
kulturturism är avslutat. Under drygt tre år har sju regionala pilotprojekt arbetat med att ta
fram nya exportmogna turistprodukter, baserade på natur- och kulturupplevelser. Fokus har
varit att stärka förutsättningarna för de små besöksnäringsföretagen genom att stärka det
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offentliga aktörssystemet. Företagens engagemang har varit stort. Över 1000 företag har
närvarat vid en eller flera av projektets aktiviteter och hälften av dessa har deltagit i
sammanhållna produkt- och affärsutvecklingsprocesser. Omkring 200 exportmogna
produkter har utvecklats, leder för vandring, cykel och kanot etablerats. Tillväxtverket
konstaterar att projektet Hållbar Produktutveckling har bidragit till en bra grund för
turismens fortsatta utveckling i de sju pilotområdena, framför allt genom en omfattande
aktörsmobilisering och många nya samarbeten.
Utvecklingscheckarna
Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att stärka förändringsförmågan och omställningen i
besöksnäringsföretag. Företag inom besöksnäringen är hårt pressade av rådande pandemi
och målet är att checkarna ska hjälpa företagen att ställa om till nya marknader och
kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin för
med sig. Tillväxtverket har beviljat drygt 25 miljoner kronor i utvecklingscheckar till 180
naturturismföretag.
Destinationsutveckling
Tillväxtverket har beviljat 16 miljoner kronor till 16 projekt som ska stärka affärs- och
produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.
Nytt regeringsuppdrag inom turism
Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket
fått ett regeringsuppdrag inom hållbar turism som inkluderar tre delar i) Förbättrad statistik,
analys och kunskap, ii) Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag,
och iii) Hållbar produkt- och platsutveckling.
Inom ramen för landsbygdspolitiken innehåller regeringsuppdraget bl.a. en särskild satsning
på ekoturism, ett fokus på platsers omställning, attraktions- och konkurrenskraft och ökad
hållbarhet, samt att bygga kunskap om hur turism- och besöksnäring kan integreras i andra
områden.
Regeringsuppdraget omfattar även ett fördjupat arbete med att följa upp hållbarhet inom
besöksnäringen och kommer på sikt kunna bidra till att uppföljningen av besöksnäringen
inom landsbygdspolitiken fördjupas.
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5.2

Andra myndigheters centrala uppdrag

Ett antal andra myndigheter genomför uppdrag som pekats ut som centrala inom
landsbygdspolitikens genomförande – vissa i de ramar som budgetpropositionen utgör och
andra i de målformuleringar som finns direkt i propositionen. Detta kapitel samlar dessa
aktiviteter och uppdrag.

5.2.1 Uppföljning av Landsbygdsprogrammet och LLU
Landsbygdsprogrammet introducerades redan i inledningen till denna rapport. Där beskrevs
den uppföljning och utvärdering som görs av landsbygdsprogrammets bredd av insatser. Att
ge en bild av ”hur det går” med landsbygdspolitikens målsättningar utifrån hur det går för
landsbygdsprogrammet är inte en enkel bedömning. Dessutom finns komplexiteten i form av
att en del andra centrala insatser så som stöden för kommersiell service, genomförandet av
livsmedelsstrategin, och stöd till delar av den svenska bredbandsutbyggnaden finansieras
genom stödåtgärder inom just landsbygdsprogrammet.
Det är således svårt att skapa sig en bild av hur det går inom landsbygdsprogrammet, och
värt att notera är att även riksdagen vid olika tillfället gjort egna fördjupningar för att samla
kunskap inom olika områden. Exempelvis gjordes för ca 10 år sedan en gemensam
genomgång av ett urval av insatser av miljö-och jordbruksutskottet och näringsutskottet.
Uppföljningen som gjordes 2012 samlade kunskap kring stöd till mikroföretag,
grundläggande tjänster som dagligvaruhandel och bredbandsutbyggnad samt stöd till
biogasproduktion. Viktigt att notera är också att landsbygdsprogrammet redovisas löpande
som en del av resultatåtergivningen i budgetpropositionens kapitel för utgiftsområde 23. Där
framkommer information om programmets finansiella genomförande och centrala
indikatorer kring aktiviteter och visst utfall. Resultaten från programmet redovisas främst
ex-post i samband med de förordningsstyrda utvärderingar som görs av programmet som
helhet.
Många av de indikatorer som redovisas inom uppföljningen av landsbygdsprogrammet kan
sägas vara ”drivande” för den utveckling som studeras genom de indikatorer som föreslår för
att följa den samlade landsbygdspolitiken och landsbygdernas utveckling (företagande,
kompetensnivåer, innovationskraft. osv.)
Vad vet vi då om landsbygdsprogrammets resultat i tidigare och innevarande
programperioder? Den bäst samlade bilden fås troligtvis genom den sammanfattning som
gjordes av slututvärderingen (ex-post) i föregående programperiod, i kombination med den
senaste rapporteringen i budgetpropositionen och den sammanställning som gjordes 2019
av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat. Den sistnämnda ”Landsbygdsprogrammet
2014–2018: Resultat och förväntade effekter” ger en sammanställning av resultat och
preliminära effekter av åtgärder i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2018.18
Vad säger då Jordbruksverkets sammanställning från 2019 om det dagsaktuella läget?
Dagens landsbygdsprogram innehåller många olika åtgärder som ska bidra till bättre miljö,
minskad klimatpåverkan, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring samt
18
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utveckling av landsbygderna. Jordbruksverkets rapport visar hur det går för programmet
(utifrån de prioriteringar och fokusområden som finns i programmet) och redogör för
myndighetens bedömning för förväntade effekter utifrån utvärderingar som genomförts
under innevarande programperiod, eller tidigare utvärderingar som bedöms vara
tillämpbara även på nuvarande stöd och ersättningar.
Generellt redovisar Jordbruksverket att genomförandet av landsbygdsprogrammet nu går
enligt plan men att det är svårt att redan nu utvärdera resultat och effekter. Man beskriver
att de utvärderingar som genomförs löpande fokuserar främst på att skapa en nulägesbild
och samt att utvärdera införandet av åtgärder och löpande utvärdera genomförandet.
Genomgående redovisas man vad tidigare utvärderingar har kommit fram till som ett sätt att
bedöma vart man är på väg med resultat och effekter i innevarande programperiod. Inom
vissa åtgärder som exempelvis Innovationspartnerskap - EIP genomförs följeforskning och
där redovisas de rekommendationer som givits för åtgärdernas fortsatta genomförande, och
rekommendationer för framtida landsbygdsprogram.
Den sammanfattning som man ändå gör utifrån en samlad bedömning av programmets
nuläge är dock en god källa till kunskap för vår uppföljning av programmets bidrag till
landsbygdspolitikens genomförande och resultat. Denna återges därför här .
Pengarna inom projekt- och företagsstöden är fördelade på över tusen budgetposter som styr
vilka typer av insatser som får göras och var i landet de görs. Detta ger ett komplext och
administrativt tungt program, vilket har påtalats i flera uppföljningar och utvärderingar.
Varje åtgärd kan göra nytta på lokal nivå, men många av de mindre åtgärderna kommer
sannolikt inte leda till någon förändring som kan mätas på nationell nivå.
Investeringsstöden till jordbruk, trädgård och rennäring finns för konkurrenskraft samt för
minskad klimatpåverkan och förväntas ha positiv effekt på dessa mål. Mest pengar har gått
till mjölk- och köttföretag. Man poängterar att möjligen borde stödet riktas till mer
innovativa investeringar.
Kompetensutveckling och rådgivning är ett bra sätt både för att öka konkurrenskraft och för
att förbättra miljö- och klimatarbetet. Dessa insatser kan ha lika bra eller bättre effekt än
andra styrmedel, som till exempel regler, och de kan ge synergieffekter med andra stöd och
ersättningar.
Innovationsstödet EIP är ett nytt stöd för den här programperioden. Många har fått stöd för
att bilda innovationsgrupper där forskare, lantbrukare och rådgivare gemensamt tittar på
möjliga innovationer. Flera intressanta innovationsprojekt pågår, men det är för tidigt att dra
några slutsatser om effekter.
Det finns flera stöd som bidrar till att utveckla landsbygden på olika sätt.
Landsbygdsutveckling i programmet handlar inte bara om att stötta primärproduktionen
utan inkluderar olika åtgärder som syftar till att förbättra kommersiell service,
destinationsutveckling, fritidsaktiviteter, sysselsättning och infrastruktur, och då framför allt
bredband. Detta är åtgärder som på många sätt bidrar till att skapa förutsättningar för att
individer ska kunna, och vilja, bo och verka på landsbygden. En stor del av de insatser som
görs riktas till turism och destinationsutveckling. Till exempel har cirka 50 procent av
insatserna inom investeringsstödet för diversifiering och nya jobb turism som inriktning.
Detta fokus märks även i Leaderområdena. Jordbruksverket gör i sin sammanställning ingen
bedömning av resultaten av dessa insatser för landsbygdernas utveckling – möjligtvis
väntade man på de utredningar som gjorts kring hur effekterna av Leader bäst kan följas och
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bedömas. Man noterar dock att mycket av det som genomförs inom lokalt ledd utveckling
överlappar med stöd som finns i andra delar av landsbygdsprogrammet, något som man
menar bör ses över.
Prioritering 6 i landsbygdsprogrammet – utveckling på landsbygderna
Den kanske tydligaste kopplingen mellan landsbygdsprogrammet och den sammanhållna
svenska landsbygdspolitiken finns inom landsbygdsprogrammets 6e prioriteringsområde.
Denna del av landsbygdsprogrammet ska med sina insatser främja social delaktighet och
ekonomisk utveckling på landsbygden. Inom prioriteringen finns tre fokusområden: 6a.
Främja diversifiering, skapande och utveckling av nya småföretag och arbetstillfällen. 6b.
Främja lokal utveckling på landsbygden. 6c. Anläggning och projektering av passiv
bredbandsstruktur.
Störst del av budgeten inom prioritering 6 ligger i bredbandsstödet med 54 procent av det
totala budgetutrymmet. I storleksordningen efter bredbandsstödet kommer Lokalt ledd
utveckling på 13 procent av det totala budgetutrymmet inom prioritering 6.
Samarbetsprojekt inom miljö, service och fritid och investeringsstöd för diversifiering och
skapande av nya jobb har en fördelad budget på mellan 5–7 procent av det totala
budgetutrymmet inom prioritering 6 per åtgärd.
Jordbruksverket redovisar bl.a. att efterfrågan på bredbandsstödet varit väldigt stor (nästan
90 % av budgeten nyttjad) – medan budgetutnyttjande för ex. åtgärden för lokalt ledd
utveckling ligger lägre på 57 procent för genomförande av projekt. Man menar att detta får
anses vara godkänt med tanke på att det är en lång startsträcka när LAG-grupperna ska
bildas, områden ska ta fram sina lokala utvecklingsstrategier osv. Dock hade endast 200
projekt slutförts vid årsskiftet 2018–2019 och lett till att 77 årsarbetskrafter och 22 företag
hade skapats utspritt över landet enligt projektens egna bedömningar. Det är inte tillräckligt
för att ge en märkbar effekt på den nationella ekonomin, men det är viktigt dock att komma
ihåg att insatser ändå kan ha stor betydelse lokalt.
Utvärderingen av bredbandsstödet visar att landsbygdsbor upplever att IT-infrastrukturen
minskar skillnaden mellan stad och land, och att det leder till en upplevd stärkt självkänsla i
och med att landsbygderna får liknande förutsättningar som städer. Utbyggnad av bredband i
Sveriges landsbygdsområden är en avgörande faktor för möjliggörandet för företag att vara
verksamma i hela landet. För att fullt ut kunna nyttja infrastrukturens potential
rekommenderar utvärderarna att satsningar på IT-infrastruktur bör kombineras med
åtgärder för att näten ska komma till affärsmässig användning och att verksamhetsutveckling
sker i offentlig sektor.
Investeringsstödet för diversifiering och nya jobb ger bland annat lantbruksföretag fler ben
att stå på i sin verksamhet. Investeringarna inom åtgärden är spritt till flertalet branscher
vilket främjar diversifiering och småföretagande vilket i förlängningen väntas leda till social
delaktighet och ekonomiskt utveckling på landsbygden. Bland de som beviljas
investeringsstöd svarar över 80 procent att stödet bidrar till ökad lönsamhet och att deras
investeringar bidrar till utvecklingen av den lokala landsbygden. Utvärderingen av
investeringsstödet för diversifiering och skapande av nya jobb visar att stödmottagarna
upplever att stödet bidragit till bättre kvalitet hos deras varor eller tjänster. Stödmottagarna
svarar även att det lett till nya eller förändrade varor och tjänster. Utvärderingen finner även
att de flesta företagen som fått stödet skulle genomfört sina investeringar även om de inte
hade tilldelats stödet men att det då skulle ha gjorts under svårare ekonomiska förhållanden
och mer omfattande skulder. Detta är klassiska resultat från utvärderingar av
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landsbygdsprogram som ligger i linje med vad som har observerats även i tidigare
programperioder.
En stor del av de insatser som görs riktas till turism och destinationsutveckling. Till exempel
har cirka 50 procent av de insatser som görs inom investeringsstödet för diversifiering nya
jobb inom turism som inriktning/mål. Detta fokus märks även bland Leaderområdena.
Majoriteten av de lokala utvecklingsstrategierna har detta som ett specifikt mål och många
projekt har turism, utveckling av den lokala orten och liknande som inriktning. Detta märks
även i resultaten då de 200 avslutade projekten enligt deras slutrapporter har skapat cirka
150 000 dagsbesökare, cirka 200 nya fritids- och kulturverksamheter samt cirka 175 stycken
nya fysiska mötesplatser. Viktigt att nämna i sammanhanget är att resultatsiffror av det här
slaget innehåller stora mått av osäkerhet då det är uppskattningar av sökande snarare än
verifierade resultat.
Innovationskraft
Ett av de områden där utvärderingen av insatser inom landsbygdsprogrammet har ett extra
stort värde är i uppföljningen och lärandet kring innovationskraft hos företag i
landsbygderna. Detta är väldigt svårt att följa med utvalda indikatorer, det påverkas av
insatser både inom landsbygdsprogrammet, nationell innovationspolitik, riktade insatser
inom näringslivspolitiken som Tillväxtverket hanterar, utbildningsnivåer och
internationalisering, mm.
För att förstå innovationer inom olika typer av företag, med fokus på mindre företag och
företag på landsbygderna så har Jordbruksverket som en del i uppföljningen av
landsbygdsprogrammet låtit externa forskare genomföra en studie av just detta.19 Denna
studie är också ett gott underlag för att både förstå hur innovationer i jordbruksföretag och
företag på landsbygderna ser ut, och hur det eventuellt påverkas av insatser och stöd.
Forskarna skriver att man bör vara medveten om från början att det inte är rimligt att
förvänta sig några stora synliga effekter av nuvarande program då många av projekten inte
är slutförda. Dessutom är det så att eventuella effekter för de projekt som är slutförda ändå
inte kan förväntas vara mätbara så tätt inpå projektavslut. Givet de resultat som framkom i
den första delen som presenteras i det föregående avsnittet och givet den budget som EIPåtgärden har är det svårt att se att EIP skulle ge några innovationseffekter på övergripande
samhällsnivå. Däremot kan det antas kunna ge innovationsfrämjande effekter och som kan
vara väldigt betydelsefulla för enskilda företag, vilket på lång sikt kan bidra till
innovationseffekter på samhällsnivå.
Studierna som gjorts för att följa innovationsstöden inom landsbygdsprogrammet ger dock
inga direkta svar på om innovationskraften stärkts under de senaste åren. Men de ger inspel
till vilka faktorer som forskningen lyfter fram som centrala för att innovationsklimatet ska
vara gott – och detta har använts i valet av indikatorer för detta uppföljningssystem. Det
handlar mycket om utbildningsnivåerna, mångfalden i näringslivet – men också om mer
svårfångade perspektiv att mäta med indikatorer; så som samverkan vertikalt och
horisontellt. Det är främst samverkansperspektivet och hur innovationsstöden inom
landsbygdsprogrammet genomförts i en geografisk kontext som man i nuläget följer upp och
bedömer – med positiva omdömen för den samverkansfrämjande delen och mindre positiva

19

Innovationer i jordbruket och på Sveriges landsbygder. En sammanställning av Jordbruksverkets
innovationsundersökning 2017. Jordbruksverket Rapport 2019:3.

74

omdömen kring genomförande och koppling till andra nationella eller regionala
innovationssatsningar.
Undersökningen som Jordbruksverket har genomfört ger också en fingervisning om vilka
hinder företag upplever som den främsta anledningen till att de inte ägnar sig åt innovation.
Men hjälp av de svaren kan man möjligtvis anta hur stöd på längre sikt kan ha effekt. Studien
visar att den största andelen svarande utanför jordbrukssektorn anger att skälet till att de
inte har gjort några innovationsansträngningar är att det finns en låg efterfrågan för
innovationer på deras marknad samt att de inte har haft något behov nu på grund av tidigare
innovationer.

5.2.2 Landsbygdsnätverket
Alla medlemsstater i EU som har ett landsbygdsprogram ska också inrätta ett
Landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är det svenska
Landsbygdsnätverket även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt
ledd utveckling. Landsbygdsnätverket finansieras via dessa EU-program. Jordbruksverket
ansvarar för Landsbygdsnätverket på uppdrag av regeringen. Landsbygdsnätverket består av
organisationer och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de
verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Syftet med
Landsbygdsnätverket är bidra till att de övergripande målen som anges i rådsförordningen
för landsbygdsprogrammen uppfylls.
Inom landsbygdspolitiken lyfts Landsbygdsnätverket fram inom en av målbilderna, där man
skriver att målet är att: ”Landsbygdsnätverket fungerar som nationell plattform för utveckling
av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling”.
Målen för Landsbygdsnätverket är inte formulerade för att direkt möta denna målbild
eftersom nätverket i sig är ett verktyg för att genomföra Landsbygdsprogrammet. Målen får
dock sägas ligga mycket väl i linje med det landsbygdspolitiska målet eftersom målen med
nätverket är att i) öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling inklusive fiskeri
och vattenbruk samt lokalt ledd utveckling, ii) öka kvaliteten i genomförandet av
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd
utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden, iii) informera allmänheten
och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter, iv) främja innovationer.
Nätverkets stadgar belyser dessutom att ett av målen med nätverket är att ”skapa ett
nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter och
metodutveckling samt öka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå”.
Organisationer och myndigheter som företräder nationella intressen som är viktiga för
landsbygdsutveckling kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. I augusti 2021 är antalet
medlemmar i Landsbygdsnätverket 120 stycken.
Vartannat år gör Landsbygdsnätverkets styrgrupp en behovsanalys som sedan avgör vilka
verksamhetsområden som ska prioriteras. Förutom dessa områden genomförs även
utmaningsstyrda nätverksprocesser utifrån medlemmarnas behov. Det är medlemmarna i
nätverket som samarbetar i arbetsgrupper inom olika tematiska områden. Resultatet från
våra grupper sprids sen vidare ut i hela nätverket. De tematiska områden som nätverket för
närvarande arbetar inom är:


Hållbara Gröna näringar
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Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar
Miljö och klimat
Fiske och vattenbruk
Lokalt ledd utveckling
Smarta landsbygder
Innovationsfrämjande i landsbygder
Ung inkludering
Landsbygdskommunikatörerna

Uppföljning och utvärdering av nätverket
I slutet på programperioden 2007–2013 utvärderades det svenska landsbygdsnätverket och
resultaten visade att nätverket utvecklats till ett förhållandevis moget nätverk med
engagerade medlemmar som fått tillfälle att lära sig av varandra och samverka. Dock
konstaterades det i utvärderingen att nyttan stannade hos de individer som representerat de
olika medlemsorganisationerna och myndigheterna när de deltagit i olika nätverksaktiviteter
och arbetsgrupper. Utvärderingen låg till grund för det Landsbygdsnätverk som utvecklades
för programperioden 2014–2020.
En lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket har genomförts av externa konsulter under
landsbygdsprogrammets innevarande programperiod. En rapport från utvärderingen
publicerades av Jordbruksverket 2017.20 Detta ter sig som den mest uppdaterade källan till
information om huruvida (och till vilken grad) ”Landsbygdsnätverket fungerar som nationell
plattform för utveckling av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling”. För att
utvärdera till vilken grad nätverket under hela programperioden levt upp till detta
landsbygdspolitiska mål behöver dock en mer aktuell utvärdering genomföras.
Rapporten från 2017 syftar främst till att utvärdera och bedöma processen genom vilken
Landsbygdsnätverkets interventionslogik har utformats samt interventionslogiken i sig
avseende dess relevans, konsistens och förväntad effektivitet. Metoden som används är
följeforskning vilket innebär att verksamheten följs på nära håll under en viss tid och att
resultat och reflektioner från forskarna/utvärderarna kontinuerligt återförs till
verksamheten. I det här fallet har utvärderarna följt arbetet i Landsbygdsnätverket genom att
delta i ett antal olika aktiviteter, granska dokument och genomföra intervjuer.
En sammantagen bedömning från utvärderarna är att Landsbygdsnätverkets
interventionslogik i stora drag är relevant och konsistent. Styrgruppen har brutit ner de
övergripande målen i specifika mål, och resultatindikatorer har formulerats. De tre
arbetsgrupperna som omfattas av utvärderingen har formulerat operationella mål och har
planerat aktiviteter utifrån dem.
Utvärderarna upplever dock att det finns ett behov av att tydliggöra målgruppen för de
aktiviteter som genomförs. Det finns även behov av att tydliggöra om aktiviteterna är till för
nätverkets medlemmar själva, eller för att ge effekter utanför nätverket.

20

Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket. Jordbruksverket Rapport 2017:6.
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5.2.3 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi
Regeringens bredbandsstrategi följs upp av Post och Telestyrelsen och den senaste
rapporten redovisades i oktober 202021. I denna rapport redovisade PTS följande centrala
resultat vilka är viktiga att ta med i bedömningen av landsbygdspolitikens genomförande och
resultat. (Dessa bedömningar är alltså hämtade oavkortat från PTS rapport men texterna är
något förkortade i nedan återgivning).
När det gäller mål 1 i regeringens bredbandsstrategi bedömer PTS att 95 procents tillgång till
100 Mbit/s inte kommer att uppnås under 2020. Den senaste statistiken från PTS visar att ca
84 procent av landets hushåll och företag hade tillgång till 100 Mbit/s i oktober 2019, en
ökning med ca tre procentenheter jämfört med 2018. PTS bedömer att marknadens
investeringar kommer att bli något lägre under 2020 än under 2019, vilket gör det osannolikt
att 95-procentsmålet kommer att nås under innevarande år.
Mål 2 i regeringens bredbandsstrategi består av tre delmål som alla måste vara uppfyllda för
att det övergripande målet ska anses uppfyllt. Det första delmålet (”delmål 2.1”) är att 98
procent av alla hushåll och företag i Sverige antingen bör ha tillgång till, eller ha
bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet som medger 1 Gbit/s. Det andra delmålet
(”delmål 2.2”) är att 1,9 procent av resterande hushåll och företag antingen bör ha tillgång
till, eller ha infrastruktur i sin absoluta närhet som medger 100 Mbit/s. På motsvarande sätt
innebär det tredje delmålet (”delmål 2.3”) att de sista 0,1 procenten av alla hushåll och
företag bör ha tillgång till, eller i sin absoluta närhet ha bredbandsinfrastruktur som medger
30 Mbit/s. PTS gör följande bedömning för mål 2 i det troligaste scenariot:




Delmål 2.1: 97,5–98,5 procent av alla hushåll och företag i Sverige kommer antingen
att ha tillgång till minst 1 Gbit/s eller ha sådan bredbandsinfrastruktur i sin absoluta
närhet år 2025.
Delmål 2.2: 97,9–98,9 procent av alla hushåll och företag i Sverige kommer antingen
att ha tillgång till, eller ha bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet som medger
100 Mbit/s år 2025.
Delmål 2.3: 100 procent av hushållen och företagen i Sverige kommer antingen att ha
tillgång till, eller ha bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet som medger minst
30 Mbit/s år 2025.

PTS bedömning är därmed att målet om att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband
år 2025 inte kommer att uppnås. När det gäller tillgången till 100 Mbit/s – och därmed även
målet som helhet – kan dock utvecklingen bli mer gynnsam än i PTS prognos. Det är t.ex.
sannolikt att alla hushåll och företag i Sverige kommer att ha täckning som kan ge 100 Mbit/s
från en eller flera satellitoperatörer år 2025. Detta betyder dock inte att sådana
slutkundstjänster faktiskt kommer att erbjudas på den svenska marknaden och PTS anser att
bidraget från satellit i dagsläget är för osäkert för att inkluderas i bedömningen av delmål 2.2.
PTS bedömning av delmål 2.2 förutsätter att bredbandsinfrastruktur som kan ge 100 Mbit/s
byggs ut på ett sätt som kompletterar utbyggnaden av infrastruktur som medger 1 Gbit/s.
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Utöver den tekniska utvecklingen påverkas bredbandstillgången 2025 av en rad
demografiska, ekonomiska och politiska faktorer, vars utveckling är svår att förutse i
dagsläget. Detta medför ett stort mått av osäkerhet i PTS bedömning av måluppfyllelsen.

5.2.4 Uppföljning av livsmedelsstrategin
Handlingsplan II styr arbetet inom Livsmedelsstrategin over perioden 2020–25 (en
uppdatering av handlingsplanen, Handlingsplan III, utfardades 2021). Langsiktigheten i
handlingsplan del 2 ar centralt for att kunna na malet till 2030. De myndigheter som ingar i
natverket har fatt specifika uppdrag inom ramen for livsmedelsstrategin, i Handlingsplan 2
(2020–2025). I Handlingsplan del 2 ar arbetet uppdelat i ett trettiotal olika uppdrag vars
ansvar ligger hos ett tiotal myndigheter eller offentliga aktorer. Vissa branschorganisationer
ingar i natverket och ar kopplade till vissa uppdrag. Uppdragen skiljer sig stort i storlek och
omfattning men ar alla viktiga byggstenar for att gynna ett hallbart och lonsamt
livsmedelskedjan i Sverige. Implementeringen av handlingsplanen styrs genom tva grupper,
GD/VD-gruppen som tar strategiska beslut over fortsattningen av arbetet, samt
Samordningskommitten som hanterar mer operativa fragor.
Som samordnande myndighet ska Tillvaxtverket framja samverkan och samarbetet mellan
alla aktorer i livsmedelskedjan, for att starka genomforandet och utoka samhalleliga effekter
av strategin. I samordningsuppdraget ingar ocksa att analysera arliga lagesrapporter med
redovisning till Naringsdepartementet, foresla eventuella justeringar i handlingsplanen samt
identifiera omraden dar kraftsamlingar behovs for en samlad maluppfyllelse (t.ex.
regelforenkling eller Ny Innovativ Mat). Formellt har Jordbruksverket i uppdrag att lopande
folja upp livsmedelskedjans utveckling over tid samt folja upp och utvardera
livsmedelsstrategin. Jordbruksverket ska utifran denna atgard bista med kunskap till
Tillvaxtverket for uppdraget att samordna livsmedelsstrategin. Tillvaxtverket och
Jordbruksverket har utvecklat ett operativt samarbetet i uppfoljningsfragor.
Under varen 2021 bestallde Tillvaxtverket en analys av de forsta lagesrapporterna fran
Handlingsplan del 2 som lamnades in av ovriga ansvariga myndigheter under mars 2021.
Foljande slutsatser har identifierats:








Sammanstallningen visar pa framdrift inom samtliga uppdrag;
Det ar ofta svart att lasa ut vad som ar aktivitet och vad som ar resultat, inte minst
nar det galler forvantade samhallseffekter av satsningar;
Tydligare struktur i redovisningen av resultat behovs, t.ex. skillnad mellan aktiviteter,
prestationer, resultat och forvantade effekter;
Fa uppdrag har i sina rapporteringar beskrivit hur de formedlat vidare kunskap fran
sina insatser;
Majoriteten av uppdragen har ett tydligt foretagsperspektiv men manga uppdrag ar
inte tillrackligt specifika
For 2/3 ar hallbarhetsperspektivet och ett territoriellt angreppsatt svagt formulerat;
Uppdragen redovisas inte enligt en tydlig insatslogik vilket bidrar till utmaningen att
sammanstalla andamalsenligheten i framdriften

Baserat pa dessa slutsatser har GD/VD-gruppen beslutat att Samordningskommitten far i
uppdrag att ta fram en gemensam rapportstruktur i syfte att kunna visa pa uppdragens
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resultat och effekter och hur de bidrar till strategins overgripande mal. Detta arbete utfors
under hosten 2021. Internt pa Tillvaxtverket har arbetet pagatt under varen for att
specificera den existerande forandringsteorin kring Samordningsuppdraget. Just nu
fokuserar arbetet att ta fram mal och indikatorer som speglar aktiviteterna och som ska inga i
en dedikerad uppfoljning- och utvarderingsplan.

5.2.5 Uppföljning av uppdraget till SLU kring upptagning och tillämpning av kunskaper om
landsbygdsutveckling i Sverige
Regeringen gav i uppdrag till SLU att främja en bättre samordning och samverkan inom den
svenska landsbygds- och regionalforskningen. Syftet var att stärka upptagning och
tillämpning av kunskaper om landsbygdsutveckling i Sverige. Uppdraget kan sägas vara en
del i att uppnå det mål som finns i regeringens proposition att ” Ett nationellt
kunskapscentrum för landsbygdsutveckling bör inrättas”. Uppdraget har SLU genomfört
genom ett antal insatser som planerades för 2019 – 2020.
En forskarenkät genomfördes i syfte att ta reda på mer om vilka teman, metoder och platser
forskarna undersöker i sina projekt och hur de ser vikten av deras resultat för att stärka
utvecklingen på Sveriges landsbygder. Detta har resulterat i en sammanställning över teman,
miljöer, samarbeten, och kunskap till vilken grad forskare inom olika teman samverkar med
lokala och regionala aktörer.
En kartläggning av landsbygdsaktörers syn på samhällsbehov för att fråga landsbygdsaktörer
om vilka utmaningar eller möjligheter de anser är mest betydande för landsbygden, och hur
de anser forskare kan bidra till deras dagliga och strategiska arbete.
SLU har också haft möjligheter att utlysa medel till forskare för att bilda nya eller utvidga
existerande forskarnätverk, eller att ordna forskarkonferenser med teman relaterade till
landsbygds- och regional utveckling. Medel har utlysts under 2020.
SLU har genom bloggen ”Kunskaper för landsbygder” förmedlat kunskap om forskares
pågående arbete och resultat från forskningsprojekt. En större konferens planeras också för
hösten 2021 med forskare och praktiker inom landsbygdspolitik.

5.2.6 Kvaliteten i distansundervisningen
Under åren 2021–2022 genomför UHR (Universitets och högskolerådet) ett
regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmning i
distansutbildning vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen
för projektet "Kvalitet i distansutbildning" som föregicks av utlysningar till lärosäten för att
driva projekt även 2019–2020. Medel kunde då sökas för projekt som utvecklade
distansutbildningens former och pedagogik. Utbildningsbehovet i glesa och mycket glesa
landsbygdskommuner var en viktig utgångspunkt. Inga uppföljningar eller utvärderingar
finns att tillgå ifrån projektet eftersom det inte kopplades några återrapporteringskrav till
det.
Projektet som startades på försommaren 2021 syftar enligt UHR till att ge ökad tillgång till
högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra
till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projektet ska utveckla lärosätens
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långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning. Vilka effekter projektet har för
möjligheterna att utbilda sig i hela landet är alltså för tidigt att bedöma – och vi nöjer oss i
årets rapport med att notera att satsningen startats.
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6

Statliga myndigheters verksamhet inom landsbygdspolitiken och
deras territoriella perspektiv

Statliga myndigheter och deras myndighetsutovning, i form av stod, regler, bidrag, och ovrig
verksamhet, ar en mycket centrala del av den sammanhallna landsbygdspolitiken sa som den
ar beskriven i propositionen. Den direkta finansieringen av satsningar inom den
landsbygdspolitiska budgetramen utgor sjalvfallet ett viktigt verktyg for att uppna utveckling
i landsbygderna – men en territoriellt anpassad verksamhet som siktar mot att uppna
relevanta mal inom landsbygdspolitiken dar myndigheter har radighet har kanske en annu
storre betydelse. Det ar darmed av stor vikt att folja upp pa till vilken grad utpekade
myndigheter genomfor insatser som syftar till att uppna politikens ambitioner, anpassar sina
verksamheter utifran regionala och lokala forutsattningar, och samverkar med regionala och
lokala aktorer. Kort sagt – vilken verksamhet myndigheterna har som bidrar mot malen, och
vilken grad av territoriella perspektiv som myndigheterna anlagger.
For att utforska dessa perspektiv har vi under det senaste aret genomfort datainsamling i
framst tva former. Dels har vi genomfort ett antal uppdrag som syftat till att kartlagga till
vilken grad myndigheterna har ett territoriellt perspektiv pa sin verksamhet, dels har vi
genomfort en stor (aterkommande) sammanstallning av redovisningar fran statliga
myndigheter som har i uppdrag att aterrapportera sin medverkan i det regionala
tillvaxtarbetet. Resultaten fran dessa uppdrag redovisas nedan i foljande ordning och ligger
tillsammans med budgetpropositionen till grund for bedomningarna kring politikens
genomforande:
1. Sammanstallning av redovisningar fran statliga myndigheter som har i uppdrag att
aterrapportera sin medverkan i det regionala tillvaxtarbetet.
2. Uppdrag till WSP att kartlagga myndigheters territoriella perspektiv inom
uppfoljning, utvarderingar och analyser.
3. Uppdrag till Governo att kartlagga Myndigheters verksamhet utifran ett
landsbygdsperspektiv

6.1

Sammanställning av redovisningar från statliga myndigheter som har i
uppdrag att återrapportera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

Rapporten baseras pa myndigheters redovisningar av insatser inom regional tillvaxt enligt
regleringsbrev for 2020. Tillvaxtverket skickade anvisningar for rapportering till de 23
myndigheter som listas i tabell 1. Av dessa har 19 myndigheter i uppdrag enligt sina
regleringsbrev att rapportera sin medverkan i det regionala tillvaxtarbetet under perioden
2014–2020. For resterande 4 myndigheter var det frivilligt att besvara anvisningarna.
Tillvaxtverket har uppmanat dem att svara da vi ser att deras verksamhet bidrar till regional
utveckling och utveckling i Sveriges landsbygder. Deras svar ger oss darfor en battre
helhetsbild och djupare kunskap liksom battre forutsattningar att kunna ge relevanta
rekommendation for arbetet framat. Tillvaxtverket mottog totalt 21 redovisningar vilka
sammanstalls och analyseras. Rapporten i sin helhet finns tillganglig pa Tillvaxtverkets
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hemsida22.
I forordning (2017:583) om regionalt tillvaxtarbete framgar att alla statliga myndigheter,
inom sina verksamhetsomraden ska verka for att malen for den regionala tillvaxtpolitiken
nas.23 Myndigheterna ska ocksa ta hansyn till regionala forutsattningar och samverka med
den aktor som har det regionala utvecklingsansvaret.24 Tillvaxtverket ska stodja andra
statliga myndigheters medverkan i det regionala tillvaxtarbetet. Lansstyrelserna ska framja
statliga myndigheters medverkan.
Forordningen anger att statliga myndigheter ska:
 Verka for att malen for den regionala tillvaxtpolitiken uppnas samt i sa stor
utstrackning som mojligt ta hansyn till regionala forutsattningar.
 Beakta insatser som bidrar till malen i de regionala utvecklingsstrategierna samt till
det regionala tillvaxtarbetet i ovrigt i sin verksamhetsplanering.
 Grunda sin medverkan pa prioriteringarna i den nationella strategin for hallbar
regional tillvaxt och attraktionskraft 2015–2020 samt pa prioriteringarna i de
regionala utvecklingsstrategierna.
I forordningen framgar aven att statliga myndigheter ska samrada, bista och lopande
informera den som har ansvaret for det regionala tillvaxtarbetet i fragor som har betydelse
for regionens utveckling.
I En nationell strategi for hallbar regional tillvaxt och attraktionskraft 2015–2020 listas ett
antal myndigheter som ar sarskilt betydelsefulla for det regionala tillvaxtarbetet.25 I mars
2018 lanserade regeringen en nationell landsbygdspolitik genom propositionen
2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller
ihop. I propositionen framgar att flera av statens aktorer har viktiga uppdrag och
kompetenser som kan bidra till en battre utveckling for landsbygderna.26
Det ar en relativt stor grupp myndigheter som omfattats av olika uppdrag att medverka och
rapportera sin medverkan i regionala tillvaxtarbetet under perioden 2014–2020. Tabell 8 ger
en bild av hur statliga myndigheter forvantats bidra till det regionala tillvaxtarbetet under
perioden. Dartill har 15 myndigheter i uppdrag att bidra till genomforandet av en

22https://tillvaxtverket.se/download/18.6b53b820179177960c3156d/1619613860573/U%203.1%20RB

%202020%20Myndigheters%20medverkan%20i%20det%20regionala%20tillv%C3%A4xtarbetet%20%C3
%842020%20378.pdf
23

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete §18–20

Från och med den 1 januari 2019 är landstingen i samtliga län samt Gotlands kommun regionalt
utvecklingsansvariga och har bildar regioner.
24

Arbetsförmedlingen, Boverket, Tillväxtanalys, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Postoch telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, ESF-rådet, Skogsstyrelsen, Energimyndigheten,
Jordbruksverket, Statens kulturråd, Svenska filminstitutet, Business Sweden, Tillväxtverket, Trafikverket,
Vinnova.
25

Regeringsbeslut N2018/04123/HL Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
26

82

sammanhallen landsbygdspolitik, med utgangspunkt i Tillvaxtverkets uppdrag.27
Tabell 8. Myndigheter med särskild betydelse för regional tillväxt och landsbygdspolitik
Myndighet

Särskilt
betydelsefull för
regional utveckling
(enl. nationell
strategi 2015–2020

Ska rapportera

Arbetsförmedlingen

X

X

Boverket

X

X

X

Business Sweden

X

Energimyndigheten

X

X

X

ESF-rådet

X

X

Havs- och vattenmyndigheten

sin medverkan
enligt
regleringsbrev

Omfattas av
Tillväxtverkets
uppdrag inom
landsbygdspolitiken

2020

X

X

Jordbruksverket

X

X

X

Kulturrådet

X

X

X

X

X

Livsmedelsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan

X

Myndigheten för ungdoms och

X

X

civilsamhällesfrågor
Naturvårdsverket

X

X

Post- och telestyrelsen

X

X

X

Riksantikvarieämbetet

X

X

X

Riksarkivet

X

X

Patent- och registreringsverket

X
X

Sametinget

X

Skolverket

X

Skogsstyrelsen

X

X

Svenska Filminstitutet

X

X

Sveriges Geologiska Undersökning

X

X

Trafikverket

X

X

X

Vinnova

X

X

X

Ett antal myndigheter har inte nagra uttalade uppdrag att samverka inom ramen for
Tillvaxtverkets arbete med den sammanhallna landsbygdspolitiken. Inte desto mindre skall
landsbygdspolitiken genomforas brett och ambitionen ar att samtliga svenska myndigheter
skall verka for att malen skall nas och med verksamhet utifran sina respektive
myndighetsomraden.
Myndigheterna bidrar till mål om hållbar utveckling i alla delar av landet genom sin
sektorverksamhet

Myndigheterna redovisar flertalet insatser som direkt eller indirekt bidrar till samtliga av
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prioriteringarna for den nationella strategin for regional tillvaxt och attraktionskraft 2015–
2020. Flera myndigheter ser att de bidragit till flera av strategins prioriteringar genom sin
verksamhet. Myndigheternas redovisningar gentemot malen for delomraden for en
sammanhallen landsbygdspolitik visar att det finns vissa exempel pa verksamheter som
anpassats utifran regionala eller lokala forutsattningar och som pa ett tydligare satt bidrar till
de olika delomradena.
Svaren som myndigheterna avgivit visar pa inom vilka omraden detta sker till storst grad,
samt pa vilket satt.
 Det kan handla om att man har ett genomtankt och uttalat resonemang kring hur den
egna verksamheten relaterar till den regionala utvecklingen.
 I vissa fall har man insatser som tydligt bidrar till de malomraden som finns inom
den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken.
 I vissa fall har man tydliga uppdrag som tydligt knyter an till kartlaggningar, analyser
eller fortsatt policyutveckling inom politikomradena.
 Öch ibland handlar det om att man genomfor insatser i tydlig samverkan med andra
myndigheter/aktorer, eller utifran territoriella perspektiv, och att man pa sa vis nar
goda regionala eller lokala resultat med insatser som annars riskerat att bli
territoriellt blinda.
Manga myndigheter ger ocksa exempel pa verksamhet, egna instruktionsgivna insatser, eller
service som myndigheten ansvarar for, som pa ett tydligt satt indirekt bidrar till att malen
inom regional utveckling och landsbygdspolitiken kan uppnas. Det ar exempel dar man inte
direkt kan sagas verka for att resultat ska uppsta inom malomraden, dar det skulle vara
langsokt att forsoka knyta utfall till myndigheternas verksamhet eller insatser, men dar man
anda pa ett tydligt och logiskt satt kan redogora for hur verksamheten i vissa fall ar en direkt
forutsattning for annan verksamhet (eller verksamhet inom en viss naring). Manga
myndigheter lyfter ocksa fram exempel pa statlig narvaro eller service, men ocksa
digitaliserade losningar, som bidrar till att verksamheter stottas i hela landet.
Ett perspektiv som manga myndigheter lyfter fram i svaren ar att man genomfor analyser,
kartlaggningar, mm. inom ramen for sina verksamheter (och som lopande uppdrag pa
myndigheterna). Manga av dessa ligger till grund for egna och andra myndigheters planering,
genomforanden av andra insatser och pa sikt utvecklingen av nya insatser inom ramen for
bade regional utveckling och landsbygdspolitiken.
Fler myndigheter resonerar kring territoriella perspektiv

Tillvaxtverket noterar att fler myndigheter an tidigare uttrycker en ambition om att vilja
starka territoriella perspektiv i sin verksamhet, bade regionala perspektiv och
landsbygdsperspektiv. Vi ser ocksa att myndigheter i storre utstrackning anvander termer
som regionala och lokala perspektiv, landsbygdsperspektiv, geografiska perspektiv och
uttryck som ”i stader och landsbygder”. Det kan forvisso vara ett resultat av att vi mer uttalat
efterfragat beskrivningar i termer av regionala och lokala forutsattningar, vilket vi inte gjort
tidigare. (Nytt ar ocksa att vi integrerat fragor om landsbygdspolitikens mal i anvisningarna
for rapporteringen). Men vi ser av myndigheternas resonemang i sina redovisningar att de
inrymmer en viss forstaelse for dels den regionala utvecklingspolitiken och regionala
perspektiv, dels en sammanhallen landsbygdspolitik och landsbygdsperspektiv.
Att fler myndigheter uttrycker fler olika territoriella perspektiv tror vi kan bero dels pa att
flera av dessa myndigheter omfattats av Tillvaxtverkets samordnande uppdrag inom en
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sammanhallen landsbygdspolitik, dels att Tillvaxtverket samordnat arbetet med att stodja
myndigheternas medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och arbetet att utveckla
Sveriges landsbygder. Det galler bland annat arbetet inom ramen for myndighetsnatverket for
regional utveckling och landsbygdspolitik, inom vilket Tillvaxtverket mer samlat fokuserat pa
territoriella perspektiv inom bada politikomradena.
Myndigheterna anpassar sin verksamhet utifrån regionala eller lokala förutsättningar i
olika utsträckning

Myndigheterna anpassar sin verksamhet i olika utstrackning. Graden av regional eller lokal
hansyn och anpassning tycks nara kopplat till strukturen i myndigheternas verksamhet: om
verksamheten kan tolkas ha en i forsta hand nationell struktur eller om den har en inbyggd
geografisk dimension. Regional eller lokal hansyn och anpassning sker framst i
myndigheternas samverkan, och till viss del i insatser och finansiering samt i myndighetens
kunskapsutveckling. Flera myndigheter beskriver att regionala utvecklingsstrategier (RUS)
tillampas pa nagot satt, dock ar variationen stor i hur detta gors. Framst anvands de som ett
kunskapsmaterial. Det ar fa myndigheter som kontinuerligt tar del av samtliga 21 regionala
utvecklingsstrategier. Vi ser dock att fler myndigheter anger att de som regel svarar pa RUSremisser, an vi sett i tidigare uppfoljningar.
Myndigheterna samverkar med flera aktörer i sin medverkan

Samtliga myndigheter har svarat att nagon form av dialog forts med regioner, varav ungefar
halften beskriver att de for en mer kontinuerlig dialog med samtliga regioner. Det forefaller
ganska vanligt att dialog sker med regioner utifran enskilda uppdrag, men att det inte finns
en struktur for dialog i myndigheten och att det framst sker genom andra aktorer och deras
natverk eller samverkansstrukturer. Myndigheternas samverkan tycks ha ett nara samband
med vilka omraden och fragor myndigheterna ar verksamma inom, liksom vilken roll som
regionerna har i fragorna.
Det ar inte alltid regionerna som ar den sjalvklara aktoren att samverka med i fragor med
baring pa hallbar utveckling i alla delar av landet. Samverkan sker aven med andra aktorer pa
regional och lokal niva, framst med lansstyrelser. Vanligtvis anges antingen regioner eller
lansstyrelser som viktiga samarbetspartner, vilket visar att myndigheternas sakomrade
forefaller ha en naturlig hemvist pa regional niva. Myndigheterna beskriver i hog grad ocksa
andra myndigheter som viktiga samarbetsparter i sin medverkan. I det sammanhanget lyfter
flera myndigheter att
Tillvaxtverket ar en viktig aktor som samordnande myndighet och som en dorroppnare till
regionerna genom myndighetens natverk och samverkansstrukturer. Medverkan och
samverkan kring EU:s sammanhallningspolitik beskrivs framst gallande
programmeringsarbetet for 2021 – 2027, sarskilt utifran de regeringsuppdrag som flera
myndigheter omfattas av.
Myndigheterna ser behov av utvecklad styrning och utvecklad samverkan i deras fortsatta
medverkan

Myndigheterna redovisar behov av tydligare styrning, uppdrag och resurser for att mer aktivt
och riktat bidra till den regionala utvecklings- och landsbygdspolitiken. Myndigheter vars
fragor beror bade regioner och lansstyrelsers verksamhet och dar rollfordelningen kan
upplevas otydlig, efterfragar ocksa en tydligare styrning for att starka samverkan mellan
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aktorer pa regional niva, liksom mellan nationell och regional niva.
Myndigheterna planerar nya eller fortsatta insatser som de bedomer kommer bidra till malen
om hallbar utveckling i alla delar av landet, med varierande ambitionsniva. De ser att
Tillvaxtverket aven fortsatt bor erbjuda samverkan, forum for dialog och erfarenhetsutbyte
och fungera som en dorroppnare till regionerna.

6.1.1 Fördjupad analys och bedömning av myndigheters insatser inom den sammanhållna
landsbygdspolitiken
I mars 2018 lanserade regeringen en nationell landsbygdspolitik genom propositionen
2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller
ihop. Inriktningen i politiken ar bred med det overgripande malet; En livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en
långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
Landsbygdspolitiken genomfors bade genom direkta satsningar och som ett integrerat
perspektiv inom manga sakomraden. Arbetet for att skapa livskraftiga landsbygder bygger
darfor pa att resurser fran olika sektorer och administrativa nivaer i samhallet bidrar.
De tematiska omraden som politiken adresserar ar Näringsliv och företagande, Digital
kommunikation och transportinfrastruktur, Kompetensförsörjning, Samhällsplanering och
bostadsbyggande, Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur. Ytterligare dimensioner i
politiken galler statens närvaro i landsbygderna och civilsamhällets betydelse.
Flera myndigheter har i uppdrag att samverka aven inom ramen for arbetet med den
sammanhallna landsbygdspolitiken. Ett antal av myndigheterna som ska aterrapportera inom
den regionala utvecklingspolitiken har inte samma uppdrag for landsbygdspolitiken. Vissa
har anda valt att beskriva sin verksamhet utifran vara fragor.
I detta kapitel presenterar vi myndigheternas svar utifran landsbygdspolitikens delomraden
(inriktningar). Detta ar bearbetade sammanfattningar och de samlade svaren finns i sin
helhet i appendix B.
Stimulera ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i landsbygderna.
Ett antal myndigheter lyfter fram direkta och indirekta insatser inom regionalpolitikens
omrade for innovation och foretagande – dessa ar till viss del tillampbara aven da man skall
diskutera hur myndigheterna bidrar till att utveckla naringslivet pa landsbygderna. Det
handlar om stod bade inom ramen for europeiska fonder/program – och om nationella
satsningar pa omradet med anknytning till myndigheternas sektorer eller stodjande
satsningar som skapar forutsattningar. Myndigheterna ombads dock att tydliggora om och i
sa fall hur de har verksamhet som pa ett mer explicit satt knyter an till det
landsbygdspolitiska malet om mangsidighet, konkurrenskraft och hallbarhet i naringslivet pa
Sveriges landsbygder.
Jordbruksverket lyfter fram de stod som man hanterar till foretag inom bade Havs och
Fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet, aven inom LLU och den svenska
livsmedelsstrategin. Aven stod till kompetensforsorjning och kompetensutveckling inom jord,
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skogsbruk och fiske lyfts fram som direkta insatser for att starka konkurrenskraft och
hallbarhet; detta faller inte direkt inom en egen dimension av landsbygdspolitiken utan
maste ses i ljuset av konkurrenskraft och hallbarhet.
Energimyndigheten har som vi sag i sammanstallningen av den regionala tillvaxtpolitiken en
stor mangd program, projekt och natverk. Extra fokus inom landsbygdspolitiken lagger man
pa energi- och klimatradgivning dar extra stod har beviljats for resor och samordning for
energi- och klimatradgivning till invanare i glesbygdskommuner. Stodet har aven stimulerat
samarbete mellan naraliggande kommuner. Aven Programmet Lokala och regionala insatser
for fornybar elproduktion med regional lokal pragel ar en satsning med territoriella
perspektiv.
Ett antal myndigheter lyfter fram projekt som pa ett tydligt satt stottar just foretagande och
naringsliv med landsbygdsfokus. Riksantikvarieambetet lyfter exempelvis aven har fram
ERUF-projektet Kulturarvsinkubator i syfte att stodja produktutveckling och foretagande
inom kulturarvsomradet med inriktning pa digitala tjanster och produkter. Öch
Naturvardsverket lyfter sina uppdrag kring ”naturturism och landsbygdsutveckling”, anslagen
for skydd och skotsel av vardefull natur, utveckling av leder, och saker fjallturism och sitt
arbete med vilt (som en resurs ocksa for landsbygdens foretagande).
For vissa myndigheter ar det framst genom natverk och samverkan som man har ett
landsbygdsperspektiv pa sin verksamhet; ett exempel ar Vinnova som framst lyfter fram sin
medverkan i Landsbygdsnatverket.
Sektorsmyndigheter som HaV, Skogsstyrelsen och Filminstitutet lyfter ocksa fram sin
medverkan i europeiska program, hur strategier pa det egna omradet ofta har
naringslivsutvecklande dimensioner som man darmed arbetar med (ex. den maritima
strategin och gemensam strategi for fiskets framtid), och hur verksamheten i hela landet och
mot naringar som ofta han anknytning till just landsbygderna utvecklas inom ramen for
grunduppdragen.
Nagot med indirekta perspektiv pa naringslivsutveckling aterfinns hos ett antal andra
myndigheter. Riksantikvarieambetet beskriver att man verkar for att i olika sammanhang och
pa olika satt framja kulturella och kreativa naringar samt kulturarvsaktorer. Riksaktivet lyfter
pa liknande vis fram att man synliggor och utvecklar arkivens anvandbarhet som en resurs
for regional tillvaxt och gor det mojligt for olika aktorer att vidareforadla och utveckla nya
innovativa tjanster och foretagsamhet. SGU lyfter a sin sida fram sin indirekta roll, att man
bidrar med underlag i stor utstrackning, da geologiska grunddata ar nodvandigt for ett
hallbart samhallsbyggande och foretagande. Andra som ex. Livsmedelsverket poangterar att
man genom digitala losningar, radgivning, och annan verksamhet ger forutsattningar till
foretagande i hela landet.
Liknande strukturella perspektiv pa naringslivsutvecklingen pa Sveriges landsbygder lyfts
fram av PTS som bidrar framst till omradet genom utbyggnad av digital infrastruktur och ”ITanvandningen” hos sma och medelstora foretag”. Aven indirekt stod till forutsattningarna att
driva foretag genom uppdrag att framja de regionala stod- och utvecklingsinsatser som
lansstyrelserna genomfor for att trygga tillgangen till grundlaggande betaltjanster pa de orter
och den landsbygd dar behovet inte tillgodoses av marknaden.
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Utveckla digital infrastruktur som stöttar företag, organisationer och/eller människor
att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i hela landet.
Digital infrastruktur ar en dimension som rymmer manga olika aspekter, det blir tydligt nar
myndigheterna rapporterar sin medverkan till att utveckla denna del av den svenska
landsbygden. Dels finns det myndigheter som har i uppdrag att utveckla den fysiska
infrastrukturen och att bredare utveckla digitaliseringens mojligheter. Andra har inom ramen
for sina sektorsansvar verksamhet som tydligt bidrar till att digitalisera delar av samhallet –
ofta pa ett satt som tydligt knyter an till de ambitioner som finns inom den sammanhallna
landsbygdspolitiken.
Men for att borja i ”ratt ande”. PTS har en rad uppdrag, insatser och aktiviteter som syftar till
att utveckla den digitala infrastrukturen i hela landet, med grund i myndighetens instruktion
(forordning 2007:951). PTS gor aven en rad insatser och aktiviteter for att framja digital
delaktighet och tillganglighet, bl.a. arbetar man for att framja digital kompetens och
delaktighet, och gor detta bl.a. genom kartlaggning och undersokningar, anordnande av
innovationstavlingar samt finansierar utbildningar. PTS forvaltar och foljer upp den svenska
bredbandsstrategin.
Jordbruksverket har en viktig verksamhet aven pa detta omrade da ett viktigt stod inom
landsbygdsprogrammet ar stod till bredbandsutbyggnad. Syftet med stodet ar att oka
tillgangen till bredbandsnat med hog overforingskapacitet pa landsbygden. Aven inom LLU
finns mojligheter att stotta olika insatser for att framja bredbandsutbyggnaden.
Manga myndigheter rapporterar som sagt insatser/verksamhet inom digitalisering som
knyter an till andra aspekter av landsbygdspolitiken. Ex. Skolverket som med anledning av
den nationella digitaliseringsstrategin for skolan fatt i uppdrag att framja digitaliseringen
inom skolvasendet och att underlatta for skolor och huvudman att ta tillvara digitaliseringens
mojligheter i undervisning och i administration. Aven inom tillgangligheten till kultur (en
annan dimension av landsbygdspolitiken) finns digitalisering som ett viktigt inslag.
Riksantikvarieambetet arbetar med digitalt bevarande och digitalt tillgangliggorande av
information om kulturarvet. Riksarkivet har deltagit i en forstudie i Vasternorrland som
syftar till att bibehalla och kraftigt utveckla regionens kapacitet och formaga att producera,
kommunicera och bevara digital information. Naturvardsverket har i uppdrag att leda arbetet
med att digitalisera och tillgangliggora miljoinformation och leder. Filminstitutet likasa
utvecklar tillgangligheten till kultur genom digitaliseringens mojligheter.
En annan aspekt ar digitalisering som hjalper myndigheter att med kontroll, radgivning och
liknande na ut battre, mer likvardigt, i hela landet. Livsmedelsverket satsar pa digitalisering i
kontrollkedjan genom kontroll pa distans. Tekniken bedoms for sma foretag i glesbygden
minska resandet och darmed miljobelastningen. Darutover bedoms den innebara en mer
tillganglig och likvardig kontroll till lagre kostnad. Skogsstyrelsen likasa arbetar for att
sakerstalla att information kan formedlas pa ett likvardigt satt till alla foretag i hela landet. pa
extern hemsida finns analog och digital information till skogsbruket och andra aktorer med
inriktning pa skogen. Det kan rora sig om bade produktions- och miljouppgifter samt utbud
av kurser etc. HaV lyfter fram sitt arbete med digitalisering och smart miljoinformation och
att man verkar for okad tillganglighet for naringsutovare oavsett geografiskt lage, samt
kunskapsspridning och digitala tjanster till nytta for foretagande, innovation och for invanare.
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Utveckla en infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter till
medborgarna och näringslivet i landsbygderna.
Ett fatal myndigheter kunde saga ngt om just infrastruktur kring person och godstransporter.
Dels ar fragan till viss del av regional karaktar (om man tillater en vidare tolkning av
begreppet infrastruktur), dels finns en privat marknadsaspekt som kanske inte ar lika tydlig
inom vissa andra omraden av landsbygdspolitiken.
Trafikverket lyfter dock naturligtvis fram sitt lopande samarbete med regioner och
kommuner. Trafikverket ansvarar for det Nationella godstransportradets kansli. Man gor
ocksa inom ramen for sin karnverksamhet systemanalyser, bristanalyser, strakanalyser,
geografiska bristbeskrivningar, atgardsplanering, nationella planer och regionala planer.
Jordbruksverket har aven har verksamhet inom ramen for sitt forvaltande av tva europeiska
fonder. Inom havs- och fiskeriprogrammet finns atgarder som syftar till att utveckla
fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar och forbattrar pa satt infrastrukturen for
en forbattrad mottagnings- och distributionskapacitet. Genom stod till kommersiell service
inom landsbygdsprogrammet bidrar man indirekt till noder som kan anvandas for att
sakerstalla att gods tar sig till och fran bade foretag och privatpersoner pa landsbygderna.
PTS gor inga direkta insatser eller aktiviteter for att utveckla fysisk infrastruktur som
sakerstaller person- och godstransporter till medborgarna och naringslivet i landsbygderna.
Daremot utovar PTS tillsyn over postoperatorerna sa att de motsvarar kraven som stalls i
postlagen. Aven analys, reglering och tillsyn av den samhallsomfattande posttjansten och en
stor mangd kartlaggningar till stod for andra myndigheter och aktorer som verkar inom detta
omrade.
Naturvardsverket lyfter fram Klimatklivet – projektstod for lokala klimatinvesteringar – som
ett indirekt stod pa omradet. Stodet innehaller atgarder som framjar hallbara transporter och
som minskar utslappen fran transportsektorn. Tex bidrag till elcykel och publik
laddinfrastruktur, (stod till laddning hemma och arbetsplatsen). Skogsstyrelsen noterar att
skogsbilvagarna utgor en stor andel av det enskilda vagnatet pa landsbygden, inte minst i
skogsbygderna, och att man som sektorsmyndighet har ett visst ansvar.
Utveckla utbildningssystemet eller på annat sätt säkerställa kompetensförsörjning och
öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.
Precis som for naringsliv och foretagande sa lyfter manga myndigheter fram insatser som
syftar till att utveckla kompetensforsorjningen (eller kompetensnivaerna). Men enbart
sektorsmyndigheterna (som i sammanhanget dock ar valdigt manga) lyfter fram tydliga
insatser for just utbildningssystemet/strukturerna. Aven nar man har uppdrag inom
myndigheternas sakomraden sa skiljer det sig om man anlagt nationella eller mer nedbrutna
territoriella perspektiv pa kompetensforsorjningen – vilket ocksa noterades i anknytning till
den regionala tillvaxtpolitiken. Skolverket har ett tillsynsuppdrag och arbetar ocksa med
kartlaggningar, dialoger och utveckling av ”systemet” medan ett antal andra aktorer genom
fonder (ESF-radet) och tillampad verksamhet (MYH och MUCF) verkar mer direkt pa
omradet.
Skolverkets ansvarsomrade ar utbildningen i de skolformer dar det bedrivs yrkesutbildning,
dvs. gymnasie- och gymnasiesarskolan liksom Komvux och sarvux pa gymnasial niva.
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Myndigheten ska sarskilt folja upp och analysera kvinnors och mans etablering pa
arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Statsbidrag far ocksa
lamnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner genomfor insatser for
etablering av nya eller utveckling av befintliga larcentrum. Skolverket fordelar ocksa
statsbidrag med relevans for kompetensforsorjningen, bland annat utifran forordning
(2016:937) om statsbidrag for regional yrkesinriktad vuxenutbildning samt forordning
(2011:947) om statsbidrag for gymnasial larlingsutbildning och larlingsliknande utbildning
inom introduktionsprogram. Utifran betankandet Gemensamt ansvar – en modell for
planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SÖU 2020:33) har resurser avsatts
till ett forberedelsearbete for att kunna utarbeta regionala planeringsunderlag for att kunna
stodja huvudman i deras planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Syftet med
forslagen ar bl.a. att framja en likvardig utbildning och att trygga den regionala och nationella
kompetensforsorjningen, effektivisera resursutnyttjandet och forbattra tillgangen till ett brett
utbildningsutbud. Arbetar med kartlaggningar och strategiarbete, ex. genomfordes 2017 en
nationell kartlaggning av befintliga larcentrum. Man genomfor aven regionala dialoger kring
kompetensforsorjningsbehov och kompetensforsorjningsarbete och samverkar med andra
myndigheter for att utveckla rollerna inom arbetet med kompetensforsorjning.
Svenska ESF-radet forvaltar socialfonden i Sverige. Socialfonden ska bidra till en val
fungerande arbetsmarknad och en varaktigt okad sysselsattning pa lang sikt, stimulera
kompetensutveckling som starker kvinnors och mans stallning pa arbetsmarknaden, starka
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Aven oka overgangarna till arbete bland kvinnor
och man som star langt ifran arbetsmarknaden. MYH a sin sida arbetar med overvaganden
kring exempelvis yrkeshogskolans utbildningar och dessas placering over landet. Man har
aven sakerstallt (fastslaget i kartlaggningar och utvarderingar) en okad tillganglighet till
utbildning inom yrkeshogskolan, genom okade volymer av platser, flera olika varianter av
utbildningar och att fler utbildningar sker pa distans. Genom att peka ut att studerande pa
utbildningar inom YH kan ta del av larcentras verksamhet kan det ocksa bidra till en okad
geografisk spridning av utbildningar och studerande. MYH har ett regeringsuppdrag att
fortsatt utveckla distansundervisningen.
MUCF har regeringens uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som
varken arbetar eller studerar, vilket man gor genom stod till lokal samordning, samt statistik
och kunskap. MUCF har sedan 2007 arbetat med att ta fram kunskap om ungas etablering,
vilket har baring pa kompetensforsorjningsfragan.
Ett antal myndigheter rapporterar kompetensforsorjningsinsatser som framst syftar till att
utveckla kompetensnivaerna inom de egna sektorsansvaren. Inom landsbygdsprogrammet
ges exempelvis stod till kompetensutveckling och radgivning kopplat till foretagande,
innovation, miljo, mm inom framst de grona naringarna. Naturvardsverket beskriver
exempelvis utbildningar i naturvagledning, guidning, biosfarsomraden, mm. Sammanstallning
av friluftslivsutbildningar sker ocksa regelbundet. Aven Skogsstyrelsen namner
kompetensutveckling inom naringen som ett viktigt inslag i verksamheten. Naturnara jobb ar
en stor utvecklingsinsats for att hoja kompetensen hos personer som skulle kunna fa jobb
inom skogsbruket och andra grona naringar.
PTS lyfter fram sin roll genom att tillgang till bredband kan ses som en grundlaggande
forutsattning for okad tillganglighet till hogre utbildning hos medborgare i hela landet,
speciellt pa de orter och den landsbygd dar larosaten inte finns fysiskt narvarande. Detta kan
aven sagas vara en forutsattning for att mojliggora distansutbildning och undervisning via
digitala laroplattformar och tekniker.
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Arbetsformedlingen noterar att man inte har ngt uppdrag inom landsbygdspolitiken men
noterar att man indirekt har en paverkan genom sitt arbete med: Prognoser och analyser
over arbetsmarknaden; Arbetsmarknadsutbildning; Vagledning.
Bosättning i landsbygderna ska underlättas.
Att underlatta for bosattning pa landsbygderna ar en komplex fraga som rymmer manga olika
dimensioner. Ingen av de myndigheter som ar utpekade i samverkan kring politikens
genomforande har egentligen uppdrag eller mandat att arbeta med fragor som ror
finansiering, huspriser eller mark. Boverket ar den myndighet som kanske tydligast
forknippas med fragan om bosattningar och bostadsbyggande men aven den myndigheten
arbetar framst med fragan utifran ett indirekt eller utredande/stodjande perspektiv. Boverket
fick ett regeringsuppdrag 2018 att ta fram forslag pa atgarder som kan underlatta
finansiering av bostadsbyggande pa landsbygden. I slutrapporten lamnar Boverket forslag pa
hur finansiering av byggande av egnahem och bostader i andra upplatelseformer pa
landsbygden kan underlattas.
Jordbruksverket lyfter fram att det inom landsbygdsprogrammet finns ett antal atgarder som
riktar sig mot boendemiljon/mojligheterna att bosatta sig - tex forbattrad infrastruktur,
bredband, upprustade natur och kulturmiljoer och okad service (ex. stod till butiker). Detta
far ses som relativt direkta insatser for att underlatta bosattning pa landsbygderna. Aven
Naturvardsverkets arbete med oversyn av riksintressen, vagledning kring strandskydd och
om LIS-omraden (Ömraden for landsbygdsutveckling i strandnara lagen) ar insatser som lyfts
fram. Trafikverket bidrar i sammanhanget genom regeringsuppdrag kring kartlaggning av
Trafikverkets planeringssamarbete med kommunerna 2018 (fokus ska ligga pa kopplingen
mellan planeringen av infrastrukturprojekt och bostadsbyggande). Aven PTS lyfter fram att i
sammanhanget bidrar myndigheten genom sitt arbete med bland annat till tillgang till digital
infrastruktur, posttjanst och grundlaggande betaltjanster; dvs. for att skapa de
forutsattningar som kravs runt om kring for att ett boende i landsbygderna fortsatt ska vara
attraktivt/underlattas.
En kartlaggning som gors pa omradet ar MUCF:s uppfoljning av ungas bostadssituation pa
ungidag.se. Ungdomsenkaten och fordjupningsintervjuer till myndighetens arliga tematiska
rapporter ger insikt i hur unga i landsbygd och glesbygd har det i Sverige.
Samhällsplanering/fysisk planering ska underlätta landsbygdernas utveckling.
Inom detta tema lyfter manga myndigheter fram att man arbetar med dialoger med regional
och kommunal niva, att man tar fram riktlinjer och vagledning, och att man arbetar med olika
typer av intressen (riksintressen, attraktiv miljo, havsmiljo, mm). Det ar inte helt tydligt hur
dessa verksamheter har ett uttalat perspektiv att underlätta landsbygdernas utveckling.
Trafikverket menar att det framsta sattet som man underlattar for landsbygdernas utveckling
ar att man genomfor lopande samverkan med regionerna inom ramen for
lanstransportplanerna. Aven lopande samverkan med kommuner, bade i tidiga och formella
skeden. Drift och underhall av Trafikverkets vagar och jarnvagar. Aven projekt inom
kartlaggning och analys. Aven Boverket lyfter fram att man genomfor dialoger inom regional
utvecklingsplanering, ngt som kan underlatta samhallsplanering for landsbygdernas
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utveckling. Likasa har Energimyndigheten haft/har projekt och verksamhet inom samverkan
och metodstod; exempelvis ”Lokal och regional kapacitetsutveckling” (slut 2020) som
bidragit till att utveckla offentliga aktorers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt
med att integrera energi- och klimatfragor i olika omraden (bl. a. fysisk planering, offentlig
upphandling eller hallbara transporter).
Naturvardsverket arbetar (generellt) med att framja en hallbar mark och vattenanvandning
samt bebyggelseutveckling. Bland annat genom regeringsuppdraget oversyn av Riksintressen
som ska underlatta byggande och samhallsplanering. Aven genom vagledningar, exempelvis:
gronplanering, gron infrastruktur, friluftsliv, Klimatanpassning (vagledning naturbaserade
losningar) Strandskyddslagstiftningen, Miljobedomningar (vagledning kulturmiljo, landskap
och bebyggelse).
HaV har berett forslag till tre statliga havsplaner som skapar mojligheter for ett hallbart
nyttjande av havet med beaktande av regionala forutsattningar till stod for regional tillvaxt
och sysselsattning. Inom havs- och fiskeriprogrammet som Jordbruksverket forvaltar finns
ocksa en atgard for stod till kommunal planering av vattenbruk. Inom omradet planer och
planering har aven Riksantikvarieambetet haft regeringsuppdrag att se over kriterierna for
och anspraken pa omraden av riksintresse. Myndigheten forvaltar aven nationella databaser
for kulturhistorisk information som behovs for den fysiska planeringen.
PTS gor inga direkta insatser avseende samhallsplanering/fysisk planering, for att underlatta
landsbygdernas utveckling. Har kan daremot verktyg och in-formationsplattform, som PTS
driver och/eller finansierar, underlatta i arbetet med fysisk planering om
bredbandsutbyggnad. Ex. ledningskollen och utbyggnadsportalen. Aven SGU lyfter fram sitt
indirekta (om an inte heller landsbygdsanpassade) bidrag att sakerstalla grundmaterial och
information for samhallsplaneringen. MUCF lyfter fram ett mycket ”indirekt perspektiv”
namligen att arbete med att starka samverkan och dialog mellan civilsamhallet och offentlig
sektor, samt fordela bidrag till det civilsamhallet kan stodja samhallsplaneringen i
landsbygderna. En grundlaggande del av MUCF:s arbete med ungdomsperspektivet ar att
unga ska ses som en resurs och horas i fragor som ror dem – exempelvis samhallsplanering.
Säkerställa en god tillgång till kommersiell service, likvärdig tillgång till vård, skola
och omsorg oberoende av bostadsort.
Ett fatal myndigheter berattar om insatser eller verksamhet inom omradet service och
tillgang till vard, skola och omsorg. Det beror naturligtvis pa vilket ansvar som ligger hos de
statliga myndigheterna och vilka fragor som hanteras av kommuner och regioner i Sverige
idag. Vissa indirekta perspektiv pa tillgangen till skola presenterades aven under
dimensionen om utbildningssystemet och kompetensforsorjning.
Precis som inom manga andra dimensioner sa finns tydliga direkta stod inom
landsbygdsprogrammet. Ett oronmarkt stod finns till kommersiell service samt for lokal
serviceutveckling. Utover detta finns det ett antal atgarder, inklusive lokalt ledd utveckling,
som riktar sig mot landsbygdsutveckling genom tex forbattrad infrastruktur, upprustade
natur och kultur-miljoer och okad service; har finns en variation hur stodet anvands eftersom
olika strategier foreligger i olika Leaderomraden.
Ett perspektiv som manga myndigheter lyfter fram bade inom denna dimension och inom
tillgangliggorande av kultur ar digitaliseringens mojligheter. PTS bidrar till att sakerstalla
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tillgang till offentlig och kommersiell service genom olika uppdrag, insatser och aktiviteter,
avseende exempelvis grundlaggande betaltjanster samt post- och paketomradet. Aven
tillgang till en uppkoppling, via fast eller mobilt bredband, kan vara av stor betydelse for
invanare i gles- och landsbygd for att tillgodogora sig viss service digitalt.
Skolverket noterar som sagt att tillgangen till skola pa lokal niva ar kommunernas ansvar.
Myndigheten arbetar for likvardig tillgang till utbildning utifran ett nationellt perspektiv men
belyser geografiska skillnader och erbjuder olika typer av stod och vagledning.
Säkerställa likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur oberoende av
bostadsort.
Ett viktigt omrade inom de landsbygdspolitiska malen handlar om mojligheterna att utova
och uppleva kultur. Har finns manga olika aspekter av kultur utifran de olika myndigheternas
sakomraden, och sjalvklart eftersom kultur ar ett brett omrade.
Öm vi borjar med kulturmyndigheterna sa finns manga exempel pa insatser som gors for att
forbattra mojligheterna att bade utova och uppleva kultur i hela landet. Det ar inte alltid ett
uttalat fokus pa just landsbygderna utan det handlar ofta om att bredda mojligheterna for
bade platser och grupper i samhallet.
Ett av de filmpolitiska malen ar att allt fler ser vardefull film som sprids och visas i olika
visningsformer i hela landet. Likasa att barn och unga ska ha goda kunskapar om film och
mojlighet att sjalva skapa. Myndigheten handlagger stod till distribution och visning
(inklusive stod till biografer pa mindre orter). Man driver ocksa filmpedagogisk verksamhet
och fordelar ekonomiskt stod till kommunal verksamhet. Riksantikvarieambetet har i
uppdrag att i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktorer gora en
genomlysning av forutsattningarna for de regionala museernas verksamhet. Aven uppdrag att
kartlagga kulturarvsarbetets betydelse for skolvasendet samt att framja samverkan mellan
skolvasendet och kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet. Riksarkivet a sin sida
arbetar genom ”digitisering” av det kulturarv de forvarar for att gora materialet tillgangligt
helt platsoberoende.
Kulturradet har till uppgift att verka for kulturens utveckling och tillganglighet i hela Sverige.
Det gor de genom att fordela och folja upp statliga bidrag och genom andra framjande
atgarder. Kulturradets bidragsgivning nar i stort sett alla landets kommuner under ett ar.
Antingen via de bidrag som myndigheten sjalv fordelar, eller via de medel som fordelas vidare
av landets regioner inom den sa kallade kultursamverkansmodellen.
Nar det galler naturmiljoer och kulturmiljoer i landskapet sa innehaller
landsbygdsprogrammet stod till investeringar for att bevara och restaurera landsbygdens
natur och kulturmiljoer, inklusive kulturhistoriskt vardefulla bebyggelsemiljoer. Detta
sakerstaller dock snarast bevarandet. Naturvardsverket har tagit fram en strategi for arbete
med arbete med kulturmiljofragor och har ett sarskilt ansvar for de tva utpekade
naturvarldsarven; Laponia och Hoga Kusten.
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Säkerställa statens fysiska närvaro i landsbygderna med arbetsplatser och
myndighetsservice.
Denna dimension ar delvis uppdelad i perspektiven statliga arbetsplatser och val tillganglig
myndighetsservice – aven om de i manga fall sammanfaller. Jordbruksverket lyfter fram
Distriktsveterinarerna, en del av Jordbruksverket, och en garant for att det finns tillgang till
veterinarservice dygnet runt, aret om. Man menar att det ar en viktig forutsattning for att
kunna bedriva naringsverksamhet inom de grona naringarna i hela landet. Aven Havs- och
fiskeriprogrammet ger stod till ansvarsmyndigheter for att genomfora kontroll och tillsyn av
fiske i hela landet och skapar likvardiga villkor. Pa samma tema sa beskriver
Livsmedelsverket att kontrollverksamheten finns i hela Sverige, vilket bidrar till
arbetstillfallen samt okar mangden akademiska jobb i Sveriges landsbygder samtidigt som
det skapar likvardiga forutsattningar for foretag.
Arbetsformedlingen noterar att man inte har ngt uppdrag inom landsbygdspolitiken men
beskriver att man indirekt har en paverkan genom sin fysiska narvaro i stora delar av landet,
antingen genom egna kontor eller samlokaliseringslosningar. Trafikverket likasa har en stor
geografisk spridning i sin verksamhet och forutom huvudkontor i Borlange aven sex
regionkontor. Vidare finns det knapp 30 lokalkontor och utover detta en mangd
projektkontor samt resultatenheter (Forarprov, Trafikverksskolan, Farjerederiet,
Fordonsresurser). Aven Riksarkivet lyfter fram att man ar verksamt pa 11 platser, SGU finns
pa fem platser i Sverige (Lulea, Mala, Uppsala, Goteborg och Lund), Skogsstyrelsen har genom
sin lokala och regionala organisation forankring och narvaro pa ett stort antal orter spridda
over hela landet och Naturvardsverket lyfter fram att man finansierar tjanster vi olika anslag
pa lansstyrelserna.
For manga myndigheter ar begreppet myndighetsservice ganska brett och man beskriver hur
man gor matningar, ger stod, driver projekt och har stationer pa olika platser i landet och
varierande over tid och behov.
Stärka det civila samhällets engagemang i landsbygdernas utveckling.
MUCF ar den myndighet (som jamte LLU - programmet for lokalt ledd utveckling) framst
arbetar med fragor kring det civila samhallets engagemang och dess forutsattningar att
starka landsbygdernas utveckling. MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila
samhallets forutsattningar och arbetar med och sprider verktyg for samverkan mellan
civilsamhallet och offentliga aktorer. Har vid ett flertal tillfallen gjort insatser for att sprida
kunskap och mojligheter till finansiering till aktorer verksamma i landsbygder. Myndigheten
fordelar statsbidrag som nar ut till hela landet och under 2020 har myndigheten prioriterat
projekt som bedrivs i lands- och glesbygd inom stodformerna for ungas organisering och for
att starka demokratin.
Havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet samt regional- och
socialfondsprogrammet for lokalt ledd utveckling innehaller stod till lokalt ledd utveckling
som bygger pa leadermetoden som sakerstaller lokal forankring genom att lokala deltagare
fran privat, offentlig och ideell sektor involveras i processen. Dessa stodformer har under de
senaste programperioderna verkat for att mobilisera och starka upp aven ideella krafters
deltagande i fondernas genomforande och projektverksamhet.
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Riksantikvarieambetet fordelar bidrag till kulturmiljovard och bidrag till arbetslivsmuseer,
hembygdsmuseer och ovrigt ideellt kulturarvsarbete bidrar till mojligheterna att lyfta fram
och tillgangliggora kulturmiljoer, tillgangliggora kunskap, oka delaktigheten och pa sa satt
skapa engagemang. Aven Naturvardsverket ger stod till ideella organisationer, ex. stod till
biosfaromraden, arbete med atgarder for gron infrastruktur, naturbaserade losningar och
LÖNA-arbetet.
Filminstitutet lyfter fram sitt stod till biografer som drivs ideellt och visningsorganisationer
som stoder dessa; utover att skapa ett lokalt engagemang och motesplatser ska filmen ocksa
ska bidra till att starka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Boverket fordelar stod till
samlingslokaler pa landsbygden och i mindre orter, myndigheten ska sarskilt prioritera de
ansokningar som galler allmanna samlingslokaler for ungdomar och allmanna
samlingslokaler i omraden med socioekonomiska utmaningar. Boverket far ocksa sarskilt
prioritera ansokningar som galler allmanna samlingslokaler i omraden som saknar narhet till
offentlig och kommersiell service.
Slutligen kan namnas de verksamhetsbidrag som formedlas av Tillvaxtverket till Hela Sverige
Ska Leva och Skargardarnas Riksforbund.

Sammanfattande reflektioner
Myndigheternas redovisningar av insatser (i ordets vida betydelse) ger en tydlig bild av hur
de tva politikomradena regional utveckling och landsbygdsutveckling relaterar till varandra;
atminstone nar det handlar om nationella myndigheters uppdrag. I mangt och mycket
handlar det om samma samhallsutmaningar som behover bemotas, och dar anpassning av
insatser utifran territoriella perspektiv sker pa olika satt och utifran olika forutsattningar.
Samverkan och anpassningar som over tid etablerats for att mota den regionala
tillvaxtpolitikens malsattningar borjar nu anvandas aven for att mota landsbygdspolitikens
ambitioner. Öch i vissa fall gors mer genomarbetade territoriella anpassningar for att mota
”glesa strukturer, lokala aktorer, och landsbygdens forutsattningar”. Inom vissa omraden
(kanske tydligast inom landsbygdsprogrammet och programmet for lokalt ledd utveckling)
har detta aven tidigare varit centrala perspektiv.
Det blir tydligt nar vi staller fragan till samtliga utpekade myndigheter, inom bada
politikomradena, hur genomforandet av regional- och landsbygdsutveckling ar en fraga som
inte gar att forenkla eller reducera till enkla insatsomraden. Det handlar om direkta och
indirekta insatser inom manga omraden som samverkar for att utveckla hela landet.
Samverkan ar en central bestandsdel och med den overblick som vi far av att analysera
samtliga myndigheters svar ser vi hur samverkan aven forstarker de insatser som
myndigheterna gor och de kartlaggningar och analyser som ligger till grund for det fortsatta
arbetet. Att utvardera/bedoma till vilken grad myndigheterna enskilt och i samverkan
uppfyller de samlade ambitionerna och malen inom de bada politikomradena ligger dock
utanfor ramarna for detta uppdrag.
Kartlaggningen av myndigheternas verksamheter utifran prioriteringarna for den regionala
tillvaxtpolitiken och de landsbygdspolitiska malen kan hjalpa oss att forsta pa vilket satt
myndigheterna bidrar till de bada politikomradena. Eftersom vi inte haft vare sig ambitionen
eller forutsattningarna att utvardera myndigheternas verksamhet utifran vilken effekt den
har for lokal och regional utveckling sa handlar denna sammanstallning snarast om att just
sammanstalla vad som gors. Att sammanstalla en komplett bild av hur myndigheterna bidrar
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till genomforandet av de bada politikomradena utifran dessa redovisningar blir av naturliga
skal endast en pusselbit. Myndigheterna har tidigare avslutade uppdrag som fortfarande ger
avtryck, de har kommunikation och dialoger som inte fangats i denna redovisning, de har
insatsplanering som pa olika vis anpassats och de har utvarderingar och kartlaggningar som
delvis har territoriella perspektiv som inte rapporterats som insatser. (Tillvaxtverket har
genomfort kartlaggningar av aven dessa aspekter av myndigheternas verksamhet, bl.a. genom
intervjuer, dokumentstudier och det landsbygdslabb som genomforts under varen 2021.
Pusslet borjar saledes fa fler bitar).
Den bild vi kan sammanstalla utifran denna redovisning ger dock vid handen att manga
insatser gors som bade direkt och indirekt bidrar till samtliga av prioriteringarna for den
nationella strategin for regional tillvaxt och malen for den sammanhallna
landsbygdspolitiken. Insatser som gors inom innovation, foretagsframjande,
kompetensforsorjning, och for attraktivitet ar gemensamma for bagge politikomradena.
Myndigheterna redovisar i regel inga specifika anpassningar till landsbygdernas
forutsattningar; men undantag finns dar anpassning tagits langre an regional dialog och
anpassning. Landsbygdspolitiken har malomraden som inte tidigare har pekats ut lika tydligt
i den regionala tillvaxtpolitiken; for dessa har ofta ett farre antal myndigheter ett tydligt
sektorsansvar och lyfter fram insatser for landsbygderna - medan andra myndigheter pa ett
ambitiost satt garna redovisar hur deras verksamhet bidrar till indirekta och stodjande
perspektiv pa maluppfyllelse. Bade inom den regionala utvecklingspolitiken och
landsbygdspolitiken ar det tydligt hur insatser maste ses som komplement till varandra –
bade nar det handlar om exempelvis foretagsframjande eller vart manniskor valjer att
bosatta sig.
En viktig lardom att dra fran detta ar ocksa den blandning av insatser som gors med baring
pa malen inom de bada politikomradena – och vilken roll som de statliga myndigheterna i
dagslaget har for detta. Det handlar dels om att genomfora europeiska fonder pa ett satt som
speglar de nationella mal som finns, dels att fordela statsbidrag pa ett andamalsenligt satt,
dels sakerstalla att kunskap och kartlaggningar finns for att genomfora och utveckla insatser
pa basta satt, och inte minst att genomfora regeringsuppdrag sa att de bidrar till den
regionala utvecklingspolitikens och landsbygdspolitikens mal.
Utifran vad som redovisats av myndigheterna bedomer vi att det stora flertalet tagit till sig de
prioriteringar som finns inom den regionala utvecklingspolitiken och att de pa ett
strukturerat satt kan redogora for hur verksamheten antingen direkt eller indirekt bidrar till
dessa prioriteringar. Manga ar pa god vag att gora detsamma inom den sammanhallna
landsbygdspolitiken. Aven myndigheter som inte har direkta uppdrag eller omfattande
finansiering ar mana om att forklara hur deras verksamhet bidrar och hur perspektiv ar det
som bygger upp helheten inom exempelvis attraktiva miljoer eller innovationskraft. Utifran
bade redovisningarna och dialoger med myndigheterna ar det dock tydligt att en mer uttalad
styrning efterfragas for att regional utveckling och landsbygdsutveckling ska fa ett allt storre
genomslag i myndigheternas verksamhet.

6.2

Kartläggning av myndigheters territoriella perspektiv inom uppföljning,
utvärderingar och analyser.

I en studie som kartlagger myndigheters territoriella perspektiv har vi stallt samman
lardomar fran hur 21 nationella myndigheter tillampar ett landsbygdsperspektiv i sin
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kunskapsutveckling. En generell iakttagelse ar att det i stor utstrackning finns potential for
ett mer framtradande landsbygdsperspektiv.
For manga myndigheter overskuggas landsbygdsfragor av mer sektorsspecifika
fragestallningar och hur ett landsbygdsperspektiv kan utvecklas ar inte sjalvklart.
Tillvaxtverket har en viktig roll att bista andra myndigheter i utvecklandet av ett mer
framtradande landsbygdsperspektiv och denna kartlaggning ska inte bara ses som en del av
bedomningen vart man star idag – utan ocksa som ett stod i detta arbete.
Studien baseras pa en bred genomlysning av cirka 450 rapporter, ett fordjupat urval av 60
rapporter och ett ytterligare fordjupat urval av 23 rapporter som lastes mer ingaende. Ett
konsultbolag (WSP) genomforde denna studie pa uppdrag at Tillvaxtverket.
Studien bestar av kvantitativa sokningar och kvalitativa genomlasningar av hur
landsbygdsperspektivet framtrader i myndigheternas rapporter, vilka landsbygdsdefinitioner
som anvands och om landsbygden hanteras ur ett beskrivande perspektiv eller som havstang
for uppfyllandet av mal inom andra sektorsomraden. Genomlysningen har begransats till de
21 myndigheter som jamte Tillvaxtverket pekas ut specifikt inom landsbygdspolitiken och till
de tematiska omraden som finns utifran de mal och delmal som politiken omfattar.
Det bor noteras att analysen inte bedomer landsbygdsperspektivet hos myndigheterna som
sadana, utan i de rapporter som tagits fram av dessa myndigheter. Det innebar att de
iakttagelser som gors och den diskussion som fors baseras pa publicerade
myndighetsrapporter och inte nyhetsbrev, pressmeddelanden, informationsfolders,
webbsidor, seminariemedverkan, eller annat underlag.
Landsbygdsperspektivet forekommer i olika utstrackning bland myndigheternas rapporter,
men genomgaende finns det potential for ett mer framtradande landsbygdsperspektiv i
merparten av rapporterna. Med ett mer framtradande perspektiv starks forutsattningarna for
landsbygdspolitikens genomforande.
Det finns ingen given eller objektivt korrekt definition av landsbygdsbegreppet. Tvartom
forekommer det en rad olika definitioner, fran valdokumenterade etablerade definitioner till
subjektiva och kvalitativt upplevda definitioner hos individer. Vilken definition som ar bast
och mest lamplig beror pa sammanhanget. Aven om det inte finns utrymme i varje rapport att
utveckla exempelvis varfor det ar territoriella skillnader i ett amnesomrade sa finns det ofta
potential for myndigheter som helhet att utifran belysande fakta och jamforande studier ta
vara pa och utveckla den kunskapen som framkommit i framtida rapporter och analyser
I rapporter dar ett territoriellt perspektiv ar motiverat kan ett tydligare
landsbygdsperspektiv bidra till att det territoriella perspektivet blir an mer meningsfullt
darfor att det ger en fordjupad forstaelse for hur olika politikomraden behover anpassas till
olika geografiska omraden for att fa onskvart genomslag. Ett hjalpmedel i en sadan utveckling
ar de etablerade kommungruppsindelningar som pa olika satt mojliggor sarskiljandet av
olika kommuntyper.
Rapporter inom sakomraden dar landsbygden ar sa sjalvklar att den inte ens benamns som
landsbygd ar ofta barare av viktiga landsbygdspolitiska lardomar. For att synliggora dessa och
underlatta formedlandet av dem till andra politikomraden finns det anledning att anvanda
den landsbygdspolitiska begreppsapparaten eftersom den utgor ett gemensamt sprak for
aktorer inom det landsbygdpolitiska faltet.
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I manga rapporter beskrivs landsbygden men analysen stannar ofta innan landsbygdernas
betydelse for andra mal och politikomraden diskuteras. Genom att i storre utstrackning lyfta
fram behovet av att hantera sakfragor utifran landsbygdernas specifika utmaningar och
mojligheter starks forutsattningarna for maluppfyllelse inom fler sektorer; eftersom det ger
forutsattningar i form av kunskap och kannedom om aktorer for battre riktade och
malgruppsanpassade insatser.

6.3

Myndigheters verksamhet utifrån ett landsbygdsperspektiv

I en studie av myndigheters verksamhet utifran landsbygdsperspektiv gors en oversiktlig
kartlaggning av hur 21 nationella myndigheter integrerar ett landsbygdsperspektiv i sin
verksamhet. Det ar tydligt att perspektivet kan starkas inom omraden som beslutsprocesser,
uppfoljning och analys samt kommunikation.
Den statliga styrningen av myndigheterna ar relativt utvecklad och manga har
aterrapporteringskrav kring bidrag till en sammanhallen landsbygdspolitik i
regleringsbreven for ar 2020.
For att fa genomslag i arbetet med att integrera ett landsbygdsperspektiv ar det viktigt att
myndigheterna arbetar metodiskt och samordnat med perspektivet, samt att det finns ett
ledarskap som prioriterar fragorna.
Ett landsbygdsperspektiv kan tydligare integreras i myndigheternas beslutsprocesser.
Sammantaget arbetar myndigheterna i relativt lag grad med detta aven om det finns enstaka
myndigheter som har rutiner for att lyfta fram vilka konsekvenser ett beslut far for olika
geografier. Fa myndigheter synliggor dessutom landsbygdsfragor pa sina webbplatser och i
sin externa kommunikation.
Fa av myndigheterna kan redovisa hur verksamheten faller ut geografiskt. En utvecklad
uppfoljning skulle ge myndigheterna en battre forstaelse for vilka effekter verksamheten far
for olika platser. Det skulle vidare kunna ge en indikation om hur statliga insatser stodjer
landsbygdspolitiken och vilka mojligheter eller utmaningar som finns dartill.
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7

Utvecklingen i landet och landsbygderna

Att redovisa, reflektera och bedöma utvecklingen av indikatorer som är grundade i den
förändringsteori som utgör den sammanhållna landsbygdspolitiken ger en bild av läget i
landet utifrån de perspektiv som också legat till grund för landsbygdspolitikens inriktning
och insatser. Dessa indikatorer har i många fall varit en del av berättelsen i den behovsanalys
som skrevs fram inom ramen för den parlamentariska landsbygdsutredningen. Andra
indikatorer har tillkommit som ett svar på de mål och ambitioner som ges uttryck för inom
regeringens proposition.
Kapitlet inleds med en genomgång av grundläggande förutsättningar och utveckling i olika
delar av landet. Därefter redovisas indikatorerna utifrån politikens 3 delområden enligt
principen som presenterades i kapitel 4.6. Referenser till specifika dimensioner inom
politikområdet görs då det är lämpligt och om en indikator tydligt knyter ann till ett enskilt
mål.
Tabell 17 i slutet av detta kapitel ger en syntes av de viktigaste
slutsatserna/observationerna för de indikatorer med kommunal data som
inkluderats i själva uppföljningssystemet.
Indikatorerna används sedan främst som en del i de bedömningar som görs i
kapitel 10.

7.1

Grundläggande fakta och förutsättningar

Indikatorerna som redovisas nedan ligger utanför själva uppföljningssystemet för
landsbygdspolitiken och de syftar till att ge en bild av utvecklingen utifrån mer
grundläggande strukturer.
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Figur 11. Befolkningsutvecklingen sedan 1950 i olika kommuntyper, utifrån
kommuntyperna 2019.
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Mycket glesa landsbygdskommuner ;
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Täta blandade
kommuner; 4 486 072

Figur 12. Befolkningens fördelning över de olika kommuntyperna, 2019. Källa: SCB.

2019 har 42 procent eller 123 kommuner över 20 000 invånare. I gruppen
storstadskommuner har samtliga utom två kommuner minst 20 000 invånare. I mycket glesa
landsbygdskommuner har ingen kommun över 20 000 invånare. I de två övriga grupperna
med landsbygdskommuner har endast 19 respektive 13 procent av kommunerna en
befolkning över 20 000.
Enligt utredningar från de nordiska länderna krävs 20 000 invånare för att skapa
förutsättningar för en kommun att bedriva sin verksamhet. Inför kommunindelningen 1974
var riktmärket 8 000 invånare.28 2019 finns det i Sverige 54 kommuner med färre än 8 000
invånare. 50 av dem är landsbygdskommuner. Av kommunerna i gruppen ”mycket glesa
landsbygdskommuner” har endast två av de 15 kommunerna f ler än 8 000 invånare.

28 Kommunutredningen (2020), Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Sid 86 och 451. SOU
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Figur 13. Befolkningsmängden i kommuner, utifrån kommungrupperna.
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Figur 14. Genomsnittlig kommunstorlek 1950 och 2019.

101

Andel kommuner med fler än 20 000 inv.
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Figur 15. Andel kommuner med en befolkning större än 20 000 invånare.

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och
antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20–64 år och därefter
multiplicerat med 100. En högre andel i arbetsför ålder bidrar i större utsträckning till
skatteunderlaget. En högre försörjningsbörda i form av hög andel barn och äldre påverkar
kostnader i form av förskola och skola samt äldreomsorg. Idag har Sverige en nivå på
försörjningskvoten på drygt 76, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva
åldrarna 20–64 år finns det 76 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar
(kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20–64 år.
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Figur 16. Demografisk försörjningskvot, 2018, fördelning inom kommuntyperna.
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Täta
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Mellan 1968 och 2019 i Sverige minskade andelen barn (0-17år) från 25 procent till 21
procent och andelen äldre över 65 år ökade från 13 procent till 20 procent. En sådan
utveckling har skett i samtliga kommuntyper, men i olika utsträckning. Den största relativa
ökningen av personer över 65 år har skett i mycket glesa landsbygdskommuner där andelen
äldre ökade från att utgöra 13 procent av befolkningen 1968 till att utgöra 29 procent 2019.
Det är också den enda åldersgruppen i mycket glesa kommuner som ökat i antal personer. I
Storstadskommuner är motsvarande ökning från 8 procent till 17 procent. Studerar man
andelen 80 år och äldre blir skillnaden mellan storstadskommuner och
landsbygdskommuner ännu tydligare. Andelen personer över 80 år ökade mest i mycket
glesa landsbygdskommuner, från 2,1 procent till 8, 3 procent. I storstadskommuner var
ökningen från 1,4 procent till 4,3 procent.
Enbart tre kommuner hade en försörjningskvot över 100% år 2018, tio år senare var antalet
24 st. Av de kommuner som rört sig mot en demografisk försörjningskvot över 100% mellan
åren 2008 och 2018 är alla utom två stycken landsbygdskommuner (Haparanda är gles
blandad kommun och Vadstena är tät blandad kommun). Sämst utveckling har Haparanda,
Valdemarsvik, Orust, Gullspång och Smedjebacken haft; samtliga har försämrat sin kvot med
över 24 % (inte procentenheter) och de ligger alla runt 100% försörjningskvot.

Demografisk försörjningskvot, 2008 och 2018
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Figur 17. Utvecklingen av demografisk försörjningskvot, kommuntyper, 2008 och 2018.
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Inrikes flyttningsnetto – ett sätt att följa utvecklingen i landet
Flyttnetto är en viktig indikator för att följa upp den övergripande utvecklingen av boendeval
i ett land. Denna indikator används inom UO19 som ett sätt att följa upp regional
attraktivitet. Under perioden 2005–2015 uppvisade 40 av 60 FA-regioner ett stärkt
genomsnittligt flyttnetto, dvs ett positivt flyttnetto eller minskande negativt flyttnetto, med
tolkningen att attraktiviteten ökat.
Till viss del bromsar inrikes flyttar de senaste åren den urbanisering som pågått sedan länge,
och de senaste åren är det de täta blandade kommunerna och de tätortsnära
landsbygdskommunerna som har haft positiva inrikes flyttnetton (aggregerat på
kommungrupper). Det råder idag inte heller någon större obalans mellan kvinnor och mäns
flyttmönster.
Bland de 30 mycket glesa landsbygdskommunerna var det enbart Pajala (14 personer) som
uppvisade ett positivt inrikes flyttnetto 2019; övriga hade en utflyttning. Bland de glesa
landsbygdskommunerna så uppvisade 8 st. ett positivt inrikes flyttnetto 2019. Bland dessa
ligger Gotland (282), Hudiksvall (140) och Åre (69) i topp. Övriga 36 glesa
landsbygdskommuner uppvisade ett negativt netto år 2019.
68 tätortsnära landsbygdskommuner uppvisade ett positivt flyttnetto 2019, medan 36 visade
på en negativ utveckling. Norrtälje och Strängnäs uppvisade största ökningarna medan Flen
och Hässleholm minskade mest (inrikes netto). 17 av landets 29 storstadskommuner växte,
medan exempelvis Göteborg och Stockholm hade ett negativt inrikes flyttnetto på 2400 och
4000 personer vardera).
Bland landets glesa blandade uppvisade enbart 3 st. en positiv utveckling, medan 52 av
landets 103 täta blandade kommuner växte. Här finns några städer som ökar mycket, med
Uppsala, Kungälv och Karlstad i täten.
Tabell 9. Utveckling av inrikes flyttnetto, och uppdelat på kön, 2011 – 2020.

Kommuntyp
Storstadskommuner
Täta blandade kommuner
Glesa blandade kommuner
Tätortsnära
landsbygdskommuner
Glesa landsbygdskommuner
Mycket glesa
landsbygdskommuner

Utveckling, totalt
2011–2020 (utv.
2019/2020)

Utveckling,
kvinnor 2011–
2020

Utveckling,
män 2011–
2020

Befolkning
2020 (utv.
Sedan 2019)

4 971

4 211

3484199 (23 539)

34 981

38 196

4512034 (25 962)

-13 431

-12 011

695921 (-637)

-3 127

-3 649

1026391 (5 491)

-19 519

-22 949

582494 (-1 959)

-3 875

-3 798

78256 (-690)

9 182 (-4 478/-8 974)
73 177 (10 246/8 201)
-25 442 (-2 675/-1 543)
-6 776 (1 239/4 104)
-42 468 (-3 476/-1 329)
-7 673 (-856/-459)
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7.2

Hållbar tillväxt och förnyelse

Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och
sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till
en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
Inom det första delmålet så är dimensionen näringsliv och företagande en central del. Det är
ett brett område och utifrån de ambitioner som finns då man studerar politikens framväxt
och de insatser som föreslås så behövs fler indikatorer för att följa detta område.
Ett viktigt teoretiskt och empiriskt bidrag till förståelsen av regional utveckling och
landsbygdsutveckling utifrån territoriella och praktiska policyperspektiv är det projekt som
bedrevs vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) under namnet TIPT Tillgänglighet, Innovationsprocesser och Tillväxt (Backman et al, 2015)
Empirisk forskning visar att det är regioner som har ett diversifierat näringsliv som har bäst
förutsättningar för långsiktig tillväxt. Landsbygdsregioner som har en stor del av sin ekonomi
koncentrerad till råvaruproduktion har utvecklats betydligt långsammare än
landsbygdsregioner med mer varierad näringslivssammansättning. Forskning visar att
landsbygdregioner där starka tjänstesektorer vuxit fram är de landsbygder som visat mest
positiv utveckling. Uthållig ekonomisk tillväxt också beror på ekonomins inneboende
förmåga till anpassning och förnyelse.
Med begreppet diversitet menas mångfald i systemens beståndsdelar och ekonomisk
forskning pekar på att just mångfald är en central faktor för att en ekonomi ska stå stadig i en
tid där marknader för varor och tjänster är i ständig förändring. Regioner med ett mer
varierat näringsliv har lättare att anpassa sig till exempelvis förändringar i
produktionsvillkor eller världsmarknadspriser, eftersom det i sådana regioner finns fler
alternativ att välja mellan både som producent, konsument, arbetsgivare, arbetstagare, kund
eller leverantör. Detta gör att svängningar i ekonomin är lättare att möta. En variationsrik
ekonomi har följaktligen bättre förutsättningar att hantera olika typer av externa chocker.
Innovationer är ett uttryck för ekonomins inneboende förmåga att förnya sig själv och har en
avgörande betydelse för långsiktig tillväxt och utveckling.
Utbudet av kunskapsintensiva företagstjänster är viktigt för förmågan till innovation och
förnyelse eftersom sådana tjänster ger företag möjlighet att komplettera sina interna
resurser. En god tillgänglighet till företag och människor i närområdet är en förutsättning för
att kunskapsintensiva tjänster ska växa fram. Tillgänglighet har också betydelse för
framväxten av kunskapsnätverk, eftersom deltagande i nätverk i hög grad bygger på att
människor faktiskt träffar varandra. Ett väl utbyggt bredband och digital infrastruktur kan
också vara ett sätt att skapa förutsättningar till att tillgodogöra sig sådana tjänster och
nätverk.
Mångfald i den omkringliggande miljön spelar också roll. En större mångfald i regionens
näringsliv och i arbetskraftens utbildningsbakgrund är av väsentlig betydelse för framväxten
av innovativa företag och innovativa miljöer. Vad gäller tillväxt och ekonomisk utveckling
visar forskningen från JIBS att mångfald i näringslivsstruktur har en positiv inverkan på
tillväxt i sysselsättning. Däremot stimuleras produktivitetstillväxt och tillkomst av nya
företag och arbetsställen snarare av en större mångfald i arbetskraftens
utbildningsbakgrund.
Forskning kring exportförnyelse visar att nya produkter oftast uppkommer i eller i närheten
av starka kunskaps- och forskningsmiljöer. Forskning på detta område visar att tillgänglighet

105

till högutbildad arbetskraft och tillgänglighet till kunskapsintensiva företagstjänster påverkar
exportstrukturen i landets kommuner. Av denna anledning är befolkningens eftergymnasiala
utbildningsnivå en viktig indikator att följa. Kommuner som har hög tillgänglighet till
högutbildad arbetskraft har en mer differentierad export och här växer exportflödet främst
genom att exportflödets innehåll breddas till att omfatta fler produktgrupper och
produktvarianter. Ovan nämnd forskning visar dessutom att tillgänglighet till högutbildad
arbetskraft har en positiv effekt på genomsnittligt exportvärde per exportvolym.
Forskarna belyser också att på regional nivå är förmågan till utveckling och tillväxt dessutom
i hög grad beroende av en väl fungerande infrastruktur. Infrastruktur som ger god
tillgänglighet till olika typer av marknader har länge ansetts vara en avgörande faktor för
ökad effektivitet, ekonomisk tillväxt och välstånd. Relationen mellan tillgänglighet och
regional utveckling är etablerad i litteraturen eftersom platser med bättre tillgänglighet till
insatsvaror och avsättningsmarknader är mer produktiva och har därför komparativa
fördelar över mer otillgängliga platser.
Delbetänkandet från den parlamentariska utredningen ger också en grund för vilka
förutsättningar som är viktiga att studera och följa utvecklingen för. Gles bebyggelse
och långa avstånd är några av landsbygdens utmärkande kännetecken. Infrastrukturen och
transportsystemet är en förutsättning för att företag ska kunna verka och för att människor
ska kunna bo och leva i hela landet. Samtidigt som ekonomin växer så ökar behoven av att
kunna transportera varor, tjänster och personer. Att fånga detta med indikatorer är
utmanande men tillgängligheten till privat och offentlig service är ett sätt att följa
tillgängligheten i landet. Att följa de investeringar som görs i utbyggnad eller underhåll av
infrastruktur som vägar, järnvägar eller hamnar är ett annat sätt att följa utvecklingen.
Utredningen noterar också att i vissa områden kan det vara mer kostnadseffektivt att
genomföra andra former av insatser – till exempel ökat stöd till en viss typ av kommersiell
service – än att göra investeringar i transportinfrastrukturen för att förbättra
tillgängligheten. Ändamålsenligheten är det som bör styra insatserna och det gör så klart att
en utvärdering på nationell nivå blir svår att göra. Men att följa tillgänglighet och
förutsättningar på regional nivå i exempelvis uppföljningen av RUSar är ett bra sätt att
fortsatt studera utvecklingen i landet.
Utredningen lyfter även fram just digitaliseringens möjligheter och hur digital infrastruktur
är en nyckelfaktor för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i Sveriges landsbygder.
Det är också en grundläggande förutsättning för att överbrygga den gleshet som präglar vissa
typer av landsbygder och minska den digitala klyftan mellan stad och land. Man menade att
betydelsen av tillgång till bredband och statens roll för dess utbyggnad i hela landet är
jämförbar med elförsörjningen och statens roll vid utbyggnaden av elnäten och
vattenkraftverken i början av 1900-talet.
Utifrån väldigt grundläggande perspektiv så kan det vara intressant att studera ekonomins
sammansättning i olika delar av landet. Det skiljer faktiskt mindre än vad man skulle kunna
tro och utöver de sektorer som självklart är knutna till skog och mark så är ekonomin
diversifierad och står inför liknande utmaningar vad gäller innovation, internationalisering,
kompetensförsörjning, mm. i alla delar av landet.
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Förvärvsarbetande efter näringsgren, 2018
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Figur 18. Förvärvsarbetande inom olika näringsgrenar i kommuntyper, 2018. Källa: SCB.

Om vi studerar exempelvis de glesa landsbygdskommunerna jämfört med de täta blandade
kommunerna och utvecklingen under de senaste 8 åren så är det tydligt att
näringslivsstrukturen utvecklats ungefär lika. De stora skillnaderna finns att finna inom
företagstjänster och handel som ökat mycket i de sistnämnda medan de varit relativt stabila i
landsbygdskommunerna. På samma vis har jordbruket utvecklats positivt vad gäller
sysselsättningen i landsbygdskommunerna medan tillverkning och utvinning har blivit
mindre framträdande för sysselsättningen i båda kommuntyperna.
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Glesa landsbygdskommuner, sysselsättning i olika
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Figur 19, Sysselsättning utifrån branscher, glesa landsbygdskommuner, 2010 och 2018. Källa: SCB.

Täta blandade kommuner, sysselsättning i olika branscher
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Figur 20. Sysselsättning utifrån branscher, täta blandade kommuner, 2010 och 2018. Källa SCB.
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Samtliga kommuntyper har på en aggregerad nivå visat på en positiv utveckling av BRP per
capita under de senaste 10 åren. Undantaget är de mycket glesa landsbygdskommunerna
som haft perioder av nedgångar efter den senaste stora ekonomiska krisen 2009. Även de
glesa blandade kommunerna visade på en långsammare återhämtning men har sedan 2014
haft en mycket god utveckling; dessa kommuner huserar många av de stora
utvinningsindustrierna i Sverige och har en hög BRP per capita i både nationella och
nationella jämförelser. Tätortsnära landsbygdskommuner uppvisar den lägsta nivån av BRP
per capita men strukturella orsaker som företags placering, pendling, mm påverkar denna
bild och figuren nedan med lönesumma per sysselsatt visar att dessa kommuner står sig
relativt väl med de täta blandade och glesa blandade kommunerna.29 Mer bekymrande är
kanske de mycket glesa landsbygdskommunerna som dels uppvisar en vissa avmattning i
utvecklingen av BRP per capita, dels låga lönesummor per sysselsatt.
En region med stor andel kapitalintensiva branscher, med höga driftsöverskott i kombination
med få anställda, har vanligtvis relativt hög BRP per sysselsatt (eller per capita). Statliga och
kommunala myndigheter redovisar inga driftsöverskott så regioner eller kommuner med
stor andel sysselsatta i offentliga myndigheter eller i branscher med låga, eller rentav
negativa, driftsöverskott tenderar därmed att ha relativt låg BRP per sysselsatt. (SCB)
Lönesumma används ofta som ett mått på lönsamhet, och det är i sig självt ett viktigt mått
som visar på ett lands eller en regions konkurrenskraft.
Tillvaxtverkets rapport om ”tillstand och trender for regional tillvaxt, 2020” studerar
lonesumma per sysselsatt mer i detalj for de svenska FA-regionerna. Skillnader finns for
manga naringsgrenar men for grenen ”foretagstjanster” ar skillnaderna synnerligen stora
over landet. Det ar framfor allt storstadsregionerna som drar ifran och en anledning ar att
manga huvudkontor ar lokaliserade till storstadsregionerna, och att man till en storre
utstrackning har tillgang till internationella marknader. En slutsats i analysen ar att i och med
att en allt storre andel av produktivitetstillvaxten kommer ske inom denna grupp av
tjanstenaringar ar det sannolikt att de regionala olikheterna inom naringslivet kommer att
oka. Precis som figur 22 visar sa finner man ocksa att lonesumman i hela naringslivet okar i
alla regiontyper, och att skillnaderna for hela naringslivet bara okade marginellt under den
senaste tioarsperioden. Men, den okade trots allt.

29

Arbetspendling över regiongränser påverkar BRP per invånare. Pendlare bidrar till produktionen i den
region där de arbetar, men räknas befolkningsmässigt till den region där de är folkbokförda. Inpendling
påverkar därför en regions BRP per invånare uppåt, medan utpendling påverkar BRP per invånare nedåt.
(SCB).
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Utveckling av BRP/capita, medelvärden för kommuntyper
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Figur 21. Utvecklingen av BRP/Capita 2012 till 2018 för de olika kommuntyperna. Källa: SCB.

Lönesumma per sysselsatt, miljoner kr.
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Figur 22. Jämförelse av lönesumma per sysselsatt, kommuntyper, 2010 och 2019. Källa: SCB.

Arbetsmarknad
Förvärvsintensitet är ett mått som anger andelen personer med bostad i regionen
(nattbefolkning) som förvärvsarbetar i en viss åldersgrupp i relation till samtliga personer i
den aktuella åldersgruppen. Förvärvsintensitet beräknas ofta utifrån åldersklassen 20–64 år,
och det är en av arbetsmarknadsindikatorerna som finns på kommunnivå. Det är också en av
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de indikatorer som används för att följa den regionala utvecklingen och i Tillväxtverkets
rapport ”Tillstånd och trender för regional utveckling 2020)”.
Utifrån en aggregering till kommungrupper så ser vi att förvärvsintensiteten har utvecklats
positivt över tid för samtliga kommungrupper – mest positivt för de mycket glesa
landsbygdskommunerna som nu uppvisar ett medelvärde som grupp över 82 procent. För
riket som helhet så var förvärvsintensiteten år 2019 79,3 procent, för kvinnor uppgick den
till 78,4 procent och för män till 80,1 procent. Högst förvärvsintensitet återfanns i Hallands
län för kvinnor, 82,3 procent och i Jönköpings län för män, 83,8 procent30. Halland,
Jönköping, Jämtland och Norrbotten redovisar samtliga en förvärvsintensitet på över 82
procent. Lägst är förvärvsintensiteten i Värmland. Regionen påverkas dock av arbetspendling
till Norge som inte avspeglas i den nationella statistiken.31 En viss avmattning i den uppgång
som har varit de senaste åren kan skönjas de senaste åren – men Sverige har fortfarande en
hög förvärvsintensitet jämfört med övriga EU.

Förvärvsintensitet, kommungrupper.
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Figur 23. Förvärvsintensitet (20 – 64 år) över tid uppdelat på kommungrupperna. Källa: SCB.

Sett över landet finns ganska stora skillnader i förvärvsintensitet – och inom
kommungrupperna är variationen betydande – med kommuner både under 70 procent och
över 85 procent. Spridningen är stor i alla kommungrupperna och den tydligaste lärdomen
från figur 24 är att alla kommuner inom de mycket glesa landsbygdskommunerna uppvisar
goda nivåer av förvärvsintensitet. I alla grupper utom de mycket glesa och tätortsnära
landsbygdskommunerna så finns kommuner med förvärvsintensitet under eller i närheten av
70 procent.

30

SCB. Statistiknyhet (2020-11-26)

31

Tillväxtverket, ”Tillstånd och trender för regional utveckling 2020”.
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Skillnad i förvärvsintensitet inom kommungrupperna, 2019
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Figur 24. Förvärvsintensitet (20–64 år) efter kommun inom kommungrupperna. Källa: SCB

Under Coronapandemin har Tillväxtverket också följt utvecklingen av arbetslösa utifrån att
sammanställa statistik från Arbetsförmedlingen utifrån kommungrupperna. Vi har följt
utvecklingen i kommunerna för att se om det finns tendenser likt de efter den senaste
ekonomiska krisen där landsbygderna till viss del återhämtade sig långsammare än andra
områden och där vissa kommuner hade större problem med varsel och omställning. Många
kommuner har påverkats utifrån sina sektorsspecifika näringsliv, sina geografiska lägen med
gränshandel och arbetspendling, mm. Under en tid påverkades turistintensiva kommuner
mycket – men de har till stor del återhämtat sig under 2021. Den bild som framträder efter
18 månader är att samtliga kommungrupper (med variationer inom grupperna) återhämtade
sig från en topp sommaren 2020 till en låg nivå av arbetslöshet i maj 2021 för att sedan
uppleva viss ökning i den öppna arbetslösheten under de sista 2 månaderna fram till juli
2021.
I alla kommuntyper utom storstadskommunerna är den öppna arbetslösheten nu lägre än
den var i januari 2020.
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Delvis beror de trender som syns på hur många som skrivits in och deltagit i
arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd (som man i regel kan erhålla i upp till 450
dagar). Antalet som varit inskrivna i program ökade fram till mars-april 2021 varpå den
avtagit, samtidigt som den öppna arbetslösheten har ökat i samtliga kommuntyper.

Öppet arbetslösa, jan 2020 - juli 2021
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Figur 25. Öppet arbetslösa under tiden sedan januari 2020 (under Coronapandemin),
landsbygdskommuner och glesa blandade kommuner. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik.
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Figur 26. Öppet arbetslösa under tiden sedan januari 2020 (under Coronapandemin),
storstadskommuner och täta blandade kommuner. Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik.
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Inskrivna i program med aktivitetsstöd
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Figur 27. Antal inskrivna i program med aktivitetsstöd, uppdelat på kommungrupper (under tiden
för Coronapandemin). Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik.

Företagsamhet

Förutsättningarna för att starta, utveckla och driva företag är inte desamma över hela
Sverige. Den parlamentariska landsbygdsutredningen pekade ut bl.a. att i landsbygderna är
finansieringen i tidiga skeden särskilt problematisk. Tillgången till företagstjänster varierar
också och närheten till företagsfrämjande kluster, inkubatorer eller statliga servicekontor
varierar stort över landet. Nya företag bidrar med nya produkter, innovativa
marknadslösningar, nya personer, mm till en marknad. Även om alla företag inte lyckas och
överlever så är nystartade företag ett mått på hur dynamiskt ett näringsliv är, och hur enkelt
det är i rådande strukturer att starta och driva företag.
I det stora hela står antalet företag i direkt relation till befolkningsmängden. Väldigt få av
Sveriges företag finner vi i kommuner som karaktäriseras som landsbygdskommuner. Om
man jämför olika delar av landet utifrån befolkningens storlek blir det dock tydligt att det
totala antalet företag per capita är högre på landsbygderna än i de täta kommunerna.
Landsbygdsregioner har med värden på över 8 procent en betydligt högre andel företag än
genomsnittet för riket.
Figur 28 visar att även andelen nystartade företag skiljer sig åt mellan olika kommuntyper
men att det inte entydigt är i täta strukturer som många företag startas. I mycket glesa
landsbygdskommuner startar många företag och det är i de glesa blandade kommunerna
som andelen är som lägst.
Det är också viktigt att ta hänsyn till överlevnadsgraden när man jämför olika delar av landet,
men den statistiken finns bara på länsnivå. Där framgår dock att flest företag överlever i
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, runt 80% av nystartade företag överlever där. Siffran
för Kronoberg, Skåne och Västernorrland är under 75% och övriga län återfinns däremellan.
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Figur 28. Utvecklingen av andelen nystartade företag i förhållande till 1000 personer, kommuntyper,
2007 – 2018.

Den rapport om städer och landsbygder som Tillväxtverket publicerade i december 202032
visade på en hel del andra mått kring hur strukturerna skiljer sig i näringslivet mellan olika
typer av kommuner i landet. Exempelvis illustrerades att det är något vanligare att vara egen
företagare i landsbygdskommunerna i jämförelse med de tre andra kommuntyperna. Lägst
andel egna företagare återfinns i glesa blandade kommuner (ca 10 %) och högst andel i
tätortsnära landsbygdskommuner (strax över 15 %). Det är i samtliga kommuntyper mer
vanligt för män än kvinnor att vara egenföretagare.
Utbildning – en förutsättning för utveckling och förnyelse i näringslivet

Sverige har en väl utbildad befolkning. Kompetenta och välutbildade kvinnor och män är den
viktigaste förutsättningen för konkurrenskraftiga företag och effektiva offentliga
organisationer. En större mångfald i regionens näringsliv och i arbetskraftens
utbildningsbakgrund och nivå är av väsentlig betydelse för framväxten av innovativa företag
och innovativa miljöer. Eftergymnasial utbildning diversifierar utbildningsinriktningen i en
befolkning och bidrar till att olika perspektiv möts i företag och organisationer.
En generell utbildningsökning har skett nationellt under de senaste 35 åren. Däremot har
denna ökning skett i olika grad per kommuntyp. Trots stora satsningar på utbildning i hela
landet har de regionala skillnaderna inte blivit mindre. Andelen med högst grundskola är
relativt lika mellan storstadskommuner, blandande kommuner och landsbygdskommuner.
Det största skillnaden i utbildningsnivå är fördelningen mellan de med gymnasieutbildning
respektive eftergymnasial utbildning; och det föreligger en tydlig skillnad mellan en högre
utbildningsnivå hos kvinnor som är högre utbildade i samtliga kommuntyper. Tvärtom har
andelen högutbildade ökat mest på platser med redan höga andelar högutbildade. Inom den
32

Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys. Tillväxtverket (2020). Rapport: 0343.
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nya landsbygdspolitiken är siktet inställt på förbättrad kvalitet i distansutbildningen,
förbättrat tillgänglighet till kommunala lärcentra och livslångt lärande inom yrkeslivet. Detta
ska i förlängningen leda till att utbildningsnivåerna ökar även i landsbygderna och att det
livslånga lärandet stimuleras.
Forskning visar att produktivitetstillväxt och tillkomst av nya företag stimuleras av just en
större mångfald i arbetskraftens utbildningsbakgrund och blandade utbildningar på
eftergymnasial nivå. Det visar sig också att nya produkter oftast uppkommer i eller i
närheten av starka kunskaps- och forskningsmiljöer och att tillgänglighet till högutbildad
arbetskraft och tillgänglighet till kunskapsintensiva företagstjänster påverkar
exportstrukturen i landets kommuner. Kommuner som har hög tillgänglighet till högutbildad
arbetskraft har en mer differentierad export vilket dessutom skapar en stabilitet i tider av
konjunktursvängningar. Högutbildad arbetskraft har också en positiv effekt på exportvärde
vilket i sin tur skapar konkurrenskraft och i förlängningen skapar förutsättningar för fortsatt
innovation.

Tabell 10. Eftergymnasial utbildning, kommuntyper, 2004 – 2019.

Andel av befolkningen i åldrarna 25 - 74 år med eftergymnasial utbildning
Kommuntyper

2004

2009

2014

2019

Storstadskommuner (29 st.)

38%

42%

46%

49%

Täta blandade kommuner (103 st.)

26%

29%

32%

35%

Glesa blandade kommuner (28 st.)

23%

26%

28%

31%

Tätortsnära landsbygdskommuner (70 st.)

20%

23%

26%

28%

Glesa landsbygdskommuner (45 st.)

18%

21%

23%

25%

Mycket glesa landsbygdskommuner (15 st.) 18%

20%

23%

24%

Tabell 11. Hög utbildning, kommuntyper, 2009 – 2019.
Andel i åldrarna 25 - 74 år med hög utbildning (minst tre års eftergymnasial utbildning)
Kommuntyper

2009

2014

2019

Storstadskommuner (29 st.)

27%

30%

33%

Täta blandade kommuner (103 st.)

16%

19%

20%

Glesa blandade kommuner (28 st.)

14%

16%

17%

Tätortsnära landsbygdskommuner (70 st.)

12%

14%

16%

Glesa landsbygdskommuner (45 st.)

11%

13%

14%

Mycket glesa landsbygdskommuner (15 st.)

11%

12%

13%
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Utbildningsnivåer kvinnor, 2019
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Figur 29. Utbildningsnivåer, kommuntyper, kvinnor 2019

Utbildningsnivåer män, 2019
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Figur 30. Utbildningsnivåer, kommuntyper, män 2019

Näringslivets internationalisering - exporterande andel företag
Andelen småföretag som exporterar har ökat något under senare år. Det är nu 18 procent av
småföretagen som exporterar jämfört med 15 procent år 2008. Samtidigt är det 19 procent
av företagen som importerar. Majoriteten av de svenska småföretagen riktar sig främst till
den svenska marknaden. Det är bara i 3 procent av småföretagen där exporten står för mer
än halva företagets omsättning. Ju fler anställda desto vanligare är det att företag exporterar.
Tillverkning, Handel och IKT är de branscher där andelen exporterande företag är högst.
Utvecklingen går dock åt det negativa hållet för många län som vi vet innehåller många
landsbygdskommuner – exempelvis faller andelen företag som exporterar i Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Norrbotten. Samtidigt står den still i exempelvis Kalmar och
Blekinge.
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Tabell 12: Andel småföretag som exporterat under det senaste året

Län
Jönköpings län
Skåne län
Västra Götalands län
Örebro län
Södermanlands län
Stockholms län
Jämtlands län
Kronobergs län
Västerbottens län
Hallands län
Västernorrlands län
Östergötlands län
Uppsala län
Dalarnas län
Kalmar län
Blekinge län
Värmlands län
Norrbottens län
Gotlands län
Västmanlands län
Gävleborgs län

2008
17,8%
17,8%
16,5%
12,5%
14,0%
16,1%
12,7%
15,8%
12,8%
14,7%
10,7%
14,5%
10,4%
10,0%
13,6%
12,0%
18,3%
14,8%
8,8%
15,2%
11,7%

2014
19,1%
18,2%
17,8%
11,9%
9,3%
17,5%
11,9%
16,0%
12,8%
19,0%
10,8%
13,8%
9,4%
12,5%
11,5%
12,2%
17,0%
12,1%
5,8%
11,2%
12,2%

2020
22,0%
21,8%
21,7%
21,1%
21,1%
19,1%
18,6%
18,4%
17,3%
15,9%
15,7%
15,2%
14,4%
14,0%
13,5%
13,2%
12,2%
10,8%
10,3%
10,0%
6,0%

Innovationsförmåga
Nästan hälften av företagen av småföretagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt
förbättrade produkter de senaste tre åren. Detta kan ses som ett grovt mått på
innovationsförmåga.
Andelen innovativa företag har ökat mellan 2017 och 2020. Tjänstesektorn är mer innovativ
än industrisektorn. Information och kommunikation är den mest innovativa branschen.
Precis som för exporten så kan man analysera utvecklingen i regioner som vi vet innehåller
en stor det av landsbygdskommunerna. Siffrorna är ganska stabila för de flesta länen i topp
men i Kalmar, Värmland och Dalarna så har andelen fallit ganska markant.
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Tabell 13. Andel småföretag som har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor och
tjänster under de tre senaste åren.

Län
Västra Götalands län
Örebro län
Västerbottens län
Norrbottens län
Hallands län
Stockholms län
Kronobergs län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Skåne län
Blekinge län
Uppsala län
Jämtlands län
Västmanlands län
Gotlands län
Södermanlands län
Kalmar län
Värmlands län
Dalarnas län

2014
49,4%
50,8%
53,4%
42,9%
52,1%
48,4%
49,7%
44,0%
49,7%
38,6%
46,6%
52,9%
48,9%
45,5%
51,7%
50,6%
47,6%
44,9%
53,9%
41,1%
44,7%

2017
45,0%
36,0%
49,8%
43,0%
45,9%
45,8%
46,9%
42,8%
32,9%
51,3%
46,8%
43,6%
44,8%
36,9%
31,9%
28,2%
34,5%
43,2%
46,5%
47,8%
46,1%

119

2020
54,2%
53,7%
51,2%
50,9%
50,4%
48,7%
48,1%
47,9%
47,2%
46,4%
46,3%
45,8%
45,6%
45,2%
44,8%
41,7%
41,4%
41,3%
39,9%
37,9%
35,5%

7.4

Attraktivitet - Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva
i landsbygderna.

God eller likvärdig tillgång till service, välfärd och kultur handlar förstås både om
möjligheten att tillgängliggöra sig detta, och att kvaliteten skall vara likvärdig i olika delar av
landet. Kvaliteten är svår att fånga inom ramen för detta uppföljningssystem och kräver
fördjupade studier inom respektive område (något som i många fall görs på mer
dissaggregerad nivå när det gäller sjukvårdens olika verksamhetsgrenar och kommunal och
regional verksamhet inom omsorg och skola). Det vi belyser här är istället de olika sätt som
tillgängligheten vanligtvis mäts på och hur läget (och till viss del utvecklingen) ser ut i landet
idag.
Tillgänglighet – en fråga om attraktivitet

Gles bebyggelse och längre avstånd är några av landsbygdernas utmärkande kännetecken.
Infrastrukturen, transportsystemet och tillgänglighet till service och tjänster är en
förutsättning för att företag ska kunna verka och för att människor ska kunna bo och leva i
hela landet. Samtidigt som ekonomin växer så ökar behoven av att kunna transportera varor,
tjänster och personer. Tillgänglighet handlar dock inte bara om infrastrukturens kvalitet och
restider utan också om vilka typer av service och arbetsplatser som finns inom en region.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service är betydelsefullt för attraktivitet,
utveckling och tillväxt.
För att fånga tillgänglighet i ett bredare perspektiv används ofta olika typer av service för att
mäta och illustrera vilka förutsättningar som råder på olika platser. Tillgänglighet till butik,
drivmedel och skola är centrala förutsättningar som påverkar människors vardag på ett
utmärkande sätt. Detta kan därmed ses som ett relevant mått på hur service och
tillgänglighet ser ut på olika platser i landet.
Den grundläggande nivån av kommersiell service kan anses tillgodosedd när servicen är så
tillgänglig att vardagen fungerar på ett tillfredställande sätt för människor och företag. Vad
som är tillfredställande är dock en definitionsfråga, men måtten på tillgänglighet till olika
service över tid ger en fingervisning hur utvecklingen ser ut på Sveriges landsbygder. För att
bidra till bättre förutsättningar till boende, arbete och välfärd på landsbygderna har insatser
genomförts för att förbättra tillgängligheten till service och för att stärka infrastrukturen.
Under de senaste åren har analyser av tillgänglighet visat på en minskning av avstånden för
människor i de mest avlägsna delarna av landet. Detta förklaras delvis av att människor i
dessa områden flyttar till centralorter, men det har även förelegat en viss ökning i antalet
butiker vilket delvis förklaras av det stöd som finns för kommersiell service. Analyser av
tillgänglighet blir komplicerade att göra på aggregerade nivåer och man måste komma ihåg
att de mellanregionala och inomregionala skillnaderna är stora. För befolkningen på många
platser i Sverige är läget sådant att om en butik försvinner så ökar avstånden till många typer
av kommersiell service dramatiskt. Att mäta tillgänglighet till tjänster med hjälp av butiker
och drivmedelsstationer bör dessutom förenas med försiktighet eftersom utbudet kan
variera stort mellan dessa servicepunkter.
Tabellerna nedan visar den senaste beräkningen som Tillväxtverket gjort med PIPOS för de
tre serviceslag som vanligtvis redovisas i jämförelser av kommersiell och offentlig service;
dvs. dagligvarubutik, drivmedelsstatin och grundskola.
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Tabell 14. Tillgänglighet till dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och grundskola.
Dagligvarubutik (restid i minuter med bil, medelvärden)
2010

2015

2020

2021

Glesa landsbygdskommuner

3,36

3,49

3,49

3,47

Mycket glesa landsbygdskommuner

4,43

4,80

4,80

4,98

Tätortsnära landsbygdskommuner

3,16

3,25

3,25

3,23

Storstadskommuner

1,59

1,70

1,70

1,71

Glesa blandade kommuner

2,64

2,79

2,79

2,77

Täta blandade kommuner

2,42

2,51

2,51

2,53

2016

2020

2021

Glesa landsbygdskommuner

3,46

3,32

3,33

Mycket glesa landsbygdskommuner

4,65

4,66

4,66

Tätortsnära landsbygdskommuner

3,30

3,23

3,23

Storstadskommuner

2,31

2,33

2,33

Glesa blandade kommuner

2,83

2,85

2,85

Täta blandade kommuner

2,85

2,82

2,82

2010

2015

2020

2021

Glesa landsbygdskommuner

3,65

3,65

3,69

3,71

Mycket glesa landsbygdskommuner

5,91

5,85

6,01

6,02

Tätortsnära landsbygdskommuner

2,94

3,05

3,06

3,07

Storstadskommuner

1,61

1,61

1,61

1,61

Glesa blandade kommuner

2,34

2,36

2,39

2,39

Täta blandade kommuner

2,17

2,19

2,22

2,22

Drivmedelsstation (restid i minuter med bil, medelvärden)

Grundskola (restid i minuter med bil, medelvärden)

Det är tydligt att skillnaderna är stora i landet och om vi ”öppnar upp” kommungrupperna så
ser vi dessutom hur stora skillnaderna är mellan kommunerna som aggregerats. Det är 45
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kommuner i kommungruppen glesa landsbygdskommuner – och inom den gruppen skiljer
sig restiden till närmsta dagligvarubutik mellan ett medelvärde för Hultsfred på 2 minuter till
Överkalix med över 6 minuter.
Trafikanalys har i ett PM 202133 framkommit med ett förslag på reviderat index för
tillgänglighet där man även presenterar beräkningar utifrån möjligheten för befolkningen att
via olika transportslag nå olika former av servicepunkter på en viss tid. Målpunkterna man
mäter till är dagligvaruhandel, apotek, postservice, drivmedel, vårdcentral, grundskola,
gymnasium, flygplats och järnvägsstation – och tiden som analyseras för tillgängligheten är
satt till 20 minuter i analysen. Trafikanalys har gjort sina beräkningar för de kommuntyper
som Tillväxtverket använder vilket betyder att vi kan redovisa resultaten på samma vis som
för övriga indikatorer.

Tabell 15. Återgivning av tabell från Trafikanalys PM 2021:1 över lokalt tillgänglighetsindex för
kommuntyperna. (Notera att bilden från Trafikanalys har de äldre namnen på kommuntyperna,
dessa uppdaterades under 2021).

Lokalt tillgänglighetsindex (LTI) - andel befolkning med tillgång till samtliga
målpunkter för fågelvägsavstånd respektive avstånd i vägnätet för respektive
färdsätt.

Källa: Trafikanalys PM 2021:1.
I en kartbilaga redovisar Trafikanalys ett stort antal analyser av tillgänglighet utifrån det
föreslagna sättet att beräkna tillgänglighet. Denna bilaga erbjuder en stor källa till kunskap
för att se skillnaderna i tillgänglighet i olika delar av landet. Exempelvis framgår det tydligt
hur tillgången till grundskolor är relativt god för befolkningen i hela landet (om man tillåter
sig att utgå ifrån bil som transportmedel) medan bilden blir en helt annan för gymnasium.
Detta får självklart stora implikationer för landsbygdskommuner.
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Trafikanalys PM 2021:1
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Som ett exempel på vilken tydlig och viktig information denna typ av analyser kan bidra med
återger vi här kartbilagan som handlar om tillgängligheten till vårdcentraler. Kartorna vittnar
om att med en bil så kan avstånden i alla fall suddas ut delvis och de flesta i landet kan nå
service under 20 minuter – men kartorna för cykel och kollektivtrafik vittnar likväl om de
stora skillnader som finns i tillgänglighet och vilka möjligheter olika befolkningsgrupper och
åldrar har att ta sig till och från service.

Figur 31. Återgivna kartor från Trafikanalys PM 2021:1. Andel av befolkningen som kan nå en
vårdcentral i vägnätet inom 20 minuter med olika transportslag.

Tillväxtverket har i tidigare servicerapporter inkluderat analyser av tillgänglighet till
vårdcentraler. Av underlaget som analyserades i servicerapporten 2018 framgår att 91
procent av befolkningen har kortare än 10 minuters resväg till den närmaste vårdcentralen.
För cirka 114 000 personer, eller drygt 1 procent av befolkningen, är avståndet med bil till
den närmaste vårdcentralen längre än 20 minuter. De längsta avstånden är föga
överraskande mest frekventa i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter
Ett annat sätt att fånga läge och utveckling av tillgång och upplevd tillgång till vård och
omsorg är genom ”Hälso- och sjukvårdsbarometern”. Barometern är en årlig nationell
undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning
om svensk hälso- och sjukvård. 2019 års resultat visar att en ökande andel av invånarna i
Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver och generellt
upplevs tillgången till hälso- och sjukvården som god. I riket är det 84 procent som anser att
de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det är en ökning med tre
procentenheter mot föregående år. Skillnaderna mellan regioner är stora med Jönköping,
Kalmar, Halland och Västerbotten i topp (runt 90%) – medan Västernorrland, Norrbotten,
Skåne och Västra-Götaland ligger i botten (runt 81 %)
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Närmare hälften, 48 procent, av invånarna anser att väntetiderna till besök och behandling
på sjukhus i sin egen region är rimliga. Det är en uppgång med tre procentenheter sedan den
förra mätningen. Även när det gäller väntetider till besök på hälso-/vårdcentraler har
invånarna fått en mer positiv uppfattning jämfört med för ett år sedan. Andelen som anser att
väntetiderna är rimliga har ökat från 58 procent 2018 till 62 procent i 2019 års
undersökning. Uppfattningen om väntetiderna i den egna regionen skiljer sig stort över
landet.
Bredband skapar förutsättningar och inkludering
Tillgången till bredband och annan digital infrastruktur är en nyckelfaktor för att det ska
vara möjligt att bo, leva och verka i Sveriges landsbygder. I takt med att allt fler tjänster i
samhället blir digitala behöver företag och hushåll runt om i hela landet kunna ta del av
dessa. Det är också en grundläggande förutsättning för att överbrygga den gleshet som
präglar vissa typer av landsbygder och minska den digitala klyftan mellan stad och land.
Innovationer har en avgörande betydelse för långsiktig tillväxt och utveckling och utbudet av
kunskapsintensiva företagstjänster är viktigt för förmågan till innovation och förnyelse.
Traditionellt har agglomeration och närhet till andra företag och människor lyfts fram som
en avgörande faktor för att innovation och nyföretagande ska uppstå. I dagens forskning är
kognitiv närhet och möjligheten till utbyte med andra på distans en minst lika viktig
förklaringsfaktor till företags utveckling och innovationer. Även framväxt av nätverk,
utspridda marknader och tillgången tillkunskapsintensiva företagstjänster utvecklas idag av
digitaliseringen och tillgången till snabba stabila uppkopplingar. Tillgång till stabilt (och
snabbt) bredband är en viktig del i att utveckla närheten till kunskapsintensiva
företagstjänster för framför allt företag i glesare strukturer.
Forskning visar dessutom att de samarbeten som har störst betydelse för att företagen ska
vara innovativa sker huvudsakligen med aktörer utanför hemregionen. Det tycks vara så att
det är av störst vikt att samarbetet sker med någon som har relevant kompetens, oavsett var
denna samarbetspartner befinner sig. Kognitiv närhet tycks alltså vara viktigare än
geografisk närhet och accentuerar bredband som en viktig förutsättning för företag på
landsbygderna att utvecklas och förnyas.
Flera studier visar att tillgång till internet ökar livskvalitén, välbefinnande, deltagande,
inkludering och valmöjligheter och har positiva effekter både socialt och ekonomiskt.
SLU har på uppdrag av Jordbruksverket och Tillväxtverket genomfört en utvärdering av
stödet till utbyggnad av bredband i Sverige. Rapporten behandlar olika aspekter av
bredbandsinfrastrukturens betydelse för företagande och landsbygdsutveckling, stödens
utformning samt det samhällsekonomiskt rimliga i att rikta stödet till markbundet bredband.
Utvärderingen lyfter, framförallt baserat på kvalitativa intervjuer och tidigare forskning, en
rad fördelar som boende på landsbygden och andra aktörer upplever att en snabb
bredbandsuppkoppling har. Men man konstaterar samtidigt att några effekter på omsättning
och sysselsättning inte kan påvisas i dagsläget och att frågan om samhällsekonomisk
effektivitet är komplex.
Utbyggnaden av snabbt bredband sker över hela landet. Men tillgången är fortsatt ojämnt
fördelad mellan tätort och landsbygdsområden. Mellan 2014 och 2018 har hushållens och
företagens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i överföringshastighet ökat från 61
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procent till 81 procent, en ökning med 20 procentenheter. Ökningstakten i utbyggnaden är
betydligt högre i lands- och glesbygd, till följd av bredbandsstöden.
Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/ s, eller fiber i absoluta närheten har utvecklats
positivt för samtliga kommuntyper mellan 2017 och 2018. Ökningstakten är störst i
landsbygdskommuner där samtliga typer har ökat från ca 70% till över 75%. I de täta
kommunerna har tillgången ökat från ca 80% till över 85% medan storstadskommunerna
ligger stabilt runt 96 – 97%. Skillnaderna inom kommungrupperna är dock betydande (se
figur 32).

Tabell 16. Andel av befolkningen med tillgång till bredband om minst 1 Gbit/ sekund eller fiber i
absoluta närheten.
Andelar (medel)
2017
Hushåll/ För etag

Andelar (medel)
2018
Hushåll/ För etag

Andelar (medel)
2019
Hushåll/ För etag

Andelar (medel)
2020
Hushåll/ För etag

Storstadskommuner

94,5 / 90,2

96,6 / 93,4

97,3 / 94,7

98,0 / 96,0

Täta blandade kommuner

82,4 / 70,7

86,8 / 77,1

89,8 / 81,9

93,0 / 86,7

Glesa blandade kommuner

78,3 / 68,6

85,0 / 77,1

89,7 / 82,8

93,1 / 87,0

Tätortsnära landsbygdskommuner

70,0 / 59,4

77,0 / 68,0

82,3 / 75,1

87,1 / 80,4

Glesa landsbygdskommuner

70,1 / 61,6

76,6 / 69,3

81,7 / 76,2

86,8 / 81,6

Mycket glesa
landsbygdskommuner

69,8 / 63,2

75,1 / 69,3

78,6 / 73,4

82,6 / 76,7

Kommuntyp

Glesa
landsbygds
kommuner

Tätortsnära
landsbygds
kommuner

Mycket glesa
landsbygds
kommuner

Täta
blandade
kommuner

Glesa
blandade
kommuner

Storstads
kommuner

Figur 32. Skillnader i tillgången till bredband inom de olika kommungrupperna, 1Gbt 2019
(hushåll).
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Samhällsplanering och bostadsbyggande
De mål eller ambitioner som satts inom denna dimension av landsbygdspolitiken, och de
aktiviteter som vi observerar under de senaste åren på nationell nivå, är av den karaktären
att de snarare handlar om att anpassa regler, instruktioner eller fortsatt utredning i syfte att
anpassa lagstiftning. Dessa lämpar sig inte för indikatorer men man skulle kunna tänka sig att
inom den långsiktiga uppföljningen ändå följa ett antal indikatorer som kan sägas fånga dessa
dimensioner inom landsbygdspolitikens tre övergripande delmål om förutsättningar. Sådana
indikatorer kunde vara exempelvis den tid det tar att genomföra planprocesser och den
upplevda bostadssituationen i kommunerna – indikatorer som SCB, Boverket och SKR
löpande samlar in. Lämpliga indikatorer för samhällsplanering och bostadsbyggande är ngt
som behöver vidareutvecklas inom ramen för landsbygdspolitiken. Det finns en uppsjö av
indikatorer för nyproduktion av hus och lägenheter, för priser, mm. Men det är viktigt att
indikatorer i ett uppföljningssystem speglar de insatser som görs inom politiken – det skall
inte bara vara ”fakta om landsbygderna” kring boende och byggande. Nyproduktion av
bostäder handlar förutom om demografi och flyttmönster dessutom mycket om kommunala
beslut och planer – något som självklart har med landsbygdernas utveckling att göra – men
som inte direkt relaterar till landsbygdspolitikens nuvarande genomförande.34
Generellt observeras mer utdragna planprocesser i alla delar av landet och
landsbygdskommunerna sticker inte ut; med undantag för de glesa landsbygdskommunerna
som gått från en positiv trend till att följa resterande landet (med längre processer).

34

För den som ändå är nyfiken så kan vi berätta att nyproduktionen av lägenheter och småhus nästan exakt
fördubblats i samtliga kommuntyper om vi jämför 2010 och 2020. I de glesa landsbygdskommunerna har
den exempelvis gått från ca 500 till ca 1000 per år; och i de tätortsnära landsbygdskommunerna från ca
1500 till ca 3700. Det som sticker ut är de täta blandade kommunerna där ökningen från 2016 – 2020 varit
stor och främst driven av utvecklingen av exempelvis Västerås, Uppsala, Örebro, Linköping och Nyköping,
och en stor mängd andra städer.
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Mediantid från planuppdrag till antagande, i antal månader (medel inom
kommuntyperna)
35
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Figur 33. Utvecklingen av tid för kommunala planuppdrag, kommuntyper, 2014 – 2019. Källa:
Boverket/SKR.

Om vi inkluderar även en indikator för det allmänna läget (mer övergripande mål inom
landsbygdspolitiken) så skulle det kunna vara hur nöjd man som invånare är med
bostadssituationen i sin kommun. I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare
tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen är en attitydundersökning
som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun.
Kommunerna deltar inte varje år så de jämförelser som görs mellan kommungrupper
påverkas av hur många kommuner som valt att delta respektive år.
Medborgare är ungefär lika nöjda med situationen i alla kommuntyper, möjligtvis sticker de
glesa landsbygdskommunerna ut där nivån är lite lägre och nivån 2020 lägre än den 2019.
Men det är som sagt få kommuner som svarar varje år och variationer beror delvis på detta.
Över tid så ger dock undersökningen en bild av hur väl nationella, regionala och kommunala
aktörer lyckas med bostadsfrågor i kommunerna. 35

35

Värt att notera är att i landsbygdskommunerna är den absolut dominerade boendeformen hus medan det i
storstadskommuner är lägenheter. För resterade kommuntyper är fördelningen mellan hus och lägenheter
relativt lika. Data visar också att det är betydligt vanligare med bostadsrätter i storstadskommuner, samt att
kostnaden för och pris på boende är högre i städer, speciellt i Stockholm. (Mer fakta om skillnader i boende
finns i Tillväxtverkets rapport om städer och landsbygder, rapport 0343).
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Nöjdhet med bostadssituationen
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Figur 34. Nöjdhet med bostadssituationen, över tid, uppdelat på kommuntyperna. Källa: SCB
Medborgarundersökningen.

Statens närvaro i landsbygderna
Statlig närvaro och statlig service kan betyda många saker och olika människor och företag
behöver olika typer av statlig närvaro. Att bedöma inom ramen för detta uppföljningssystem
om staten är fysiskt närvarande skulle ställa stora krav på att definiera vad som är en
adekvat nivå av närvaro, och i varken förarbeten till landsbygdspolitiken eller den nuvarande
propositionen så ges inga exakta (måttsatta, tidsatta eller rättviseresonerande) mått på vad
fysiskt närvarande skulle kunna betyda.
Den parlamentariska utredningen lyfter fram framförallt statliga arbetstillfällen, statlig
service i form av servicekontor och arbetsförmedlingens närvaro, polisens närvaro och
insatstid.
Att fånga läge eller utveckling av statlig närvara och service med någon eller några
indikatorer blir därmed svårt eller direkt olämpligt. Utifrån en allmän definition så är den
kartläggning som länsstyrelserna fick i uppdrag att genomföra 2019 den kanske mest
aktuella informationen om läget för statliga jobb och närheten till servicekontor.
Länsstyrelserna fick i mars 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram en kartläggning av
statlig närvaro och service i länen. Uppdraget handlade om att redovisa vilka statliga
myndigheter som bedriver verksamhet i länen samt vilka statliga tjänster och vilken
servicenivå som tillhandahålls fördelat på län och kommuner. Kartläggningen skulle även
innehålla en redogörelse för antalet statliga arbetstillfällen i varje kommun. Vidare ingick i
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uppdraget att beskriva bl.a. vilken samverkan som sker mellan statliga myndigheter,
landsting och kommuner gällande statlig service och närvaro.
I kartläggningen av myndigheter som bedriver verksamhet i länen, tjänster och vilken
servicenivå som tillhandahålls, gjorde man ett urval av myndigheter utifrån resultat från
tidigare utredningar. De myndigheter som inkluderades utifrån dessa perspektiv var;
Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan,
Kriminalvården, Kronofogden, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten,
Polismyndigheten, Skatteverket och Trafikverket.
Länsstyrelsernas sammanställning är inte att betrakta som en uppföljning eller utvärdering.
Den visar heller inte på utveckling över tid vilket gör att den inte kan säga ngt om ifall den
statliga närvaron förbättras eller om tillgången till statlig service förändrats. Man jämför
dock sammanställningen med en sammanställning som Statskontoret gjorde 2017. En
jämförelse med uppgifterna i den rapporten visar att antalet statliga arbetstillfällen ökade i
samtliga län förutom ett under perioden 2014–2017, från totalt cirka 235 000 arbetstillfällen
2014 till cirka 252 000 arbetstillfällen 2017.
Utifrån ett utvärderingsperspektiv skulle en fördjupad studie behöva göras som fångar även
förändrade behov av statlig service och vilka typer av statliga jobb som ger en större grad av
kvalitetshöjande statlig närvaro. Länsstyrelserna har dock inom ramen för sitt uppdrag även
lagt fram ett förslag till ”En fastställd metod för löpande uppföljning” som bygger på att
statistik samlas in, bearbetas, och levereras till Regeringen löpande. En sådan modell
(projekt) skulle tillgodose de behov som finns för att följa arbetsställen och service i landet
över tid.
Med detta sagt så är ändå kartläggningen som gjorts av Länsstyrelsen av stort värde för att
som en del av landsbygdspolitikens utveckling visa på skillnader i landet och belysa hur
myndigheter samverkar (i olika former) för att tillhandahålla så mycket service som möjligt i
alla delar av landet.
275 av Sveriges 290 kommuner har statliga arbetsställen; flest arbetsställen av
myndigheterna har Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Trafikverket. Stockholm är
den kommun med flest statliga arbetsställen och över 60% av alla myndigheter har minst ett
arbetsställe där. Ett stort antal myndigheter (101) har endast ett arbetsställe och av dessa
ligger över hälften i Stockholms kommun och två tredjedelar i Stockholms län. Av de 15
myndigheter som har flest arbetsställen i landet har Polismyndigheten och
Arbetsförmedlingen allra flest, följt av Trafikverket. Knappt hälften av alla statliga
arbetsställen är servicearbetsställen, det vill säga arbetsställe hos någon av de elva
servicemyndigheter som Länsstyrelserna specialstuderat.
Sett per invånare blir bilden dock annorlunda. Störst andel arbetsställen har Norrbotten,
Jämtland, Västernorrland och Västerbotten tillsammans med Gotland och Uppsala.
Storstadslänen är inte längre de län med flest arbetsställen, medan Halland och Jönköping
fortsatt har en låg andel arbetsställen även när de relateras till invånare. Nedbrutet på
kommunnivå blir bilden av statliga myndigheters arbetsställen i landet mer nyanserad och
vissa inomregionala mönster framträder. Mest tydligt blir att residensstäderna tydligt sticker
ut.
När antalet arbetsställen relateras till folkmängden i respektive kommun förändras bilden.
Flera ytstora kommuner i Norrlands inland framträder tydligt och residensstäderna blir inte
längre lika framträdande. Enstaka kommuner utmärker sig, t.ex. Haparanda vilket beror på
att invånarantalet är relativt litet, och Karlsborg vilket beror på en hög närvaro av
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försvarsrelaterad verksamhet. Även universitetsstäderna har en relativt hög statlig närvaro,
även i relation till folkmängden.

Figur 35. Till vänster antal arbetsställen för statliga myndigheter per kommun, till höger antal
arbetsställen per 1000 invånare för statliga myndigheter per kommun.
Källa: Kartorna kommer från rapporten ”Kartläggning av statlig närvaro och service i länen En
samlad delredovisning”, Länsstyrelsen Örebro Län (2019).

En äldre genomgång finns att lyfta fram – nämligen en regional (inte kommunal)
kartläggning fram till och med 2017 som gjordes av fackförbundet ST med liknande data som
Länsstyrelsen analyserat36. Detta gäller alltså för en period innan landsbygdspolitiken som
den ser ut idag lanserats. Den studien studerar antalet statliga serviceställen samt antalet
anställda mellan åren 1997 och 2007. Man beräknar att 557 serviceställen försvann under 20
års perioden och att antalet 2017 var 982 st. Störst minskning med mellan 45 – 50 % av
antalet serviceställen såg man i Västmanland, Jönköping, Värmland, Västra Götaland och
Dalarna. Alla regioner utom Värmland, Dalarna, Västernorrland och Norrbotten hade dock
fått fler statligt anställda under samma period.

Siffrorna över statliga servicearbetsställen i ST:s rapport är baserade på arbetsställen för
myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,
Kronofogden, CSN, Migrationsverket, Lantmäteriet, samt Polismyndigheten. Notera att
Trafikverket inte inkluderats till skillnad från Länsstyrelsernas sammanställning.
36
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Statliga servicekontor
Statliga servicekontor och vilken tillgänglighet invånare och företag har till dessa är ett annat
sätt att se på den statliga närvaron i landet. Till Servicekontoren kan privatpersoner och
företagare vända sig för att få information och service kring tjänster från Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten eller Skatteverket. Då Länsstyrelsen genomförde sin kartläggning
fanns servicekontor på 113 platser i landet, men sedan dess har ytterligare kontor öppnats
och idag finns 117 kontor. Regeringen har under våren givit i uppdrag till Statens
servicecenter att etablera 28 nya servicekontor och den första fasen omfattar 13
servicekontor under 2021–2022 och den andra fasen 15 kontor under 2022–2023. Kartan
nedan visar vilka servicekontor som fanns i maj 2021 och sedan dess har kontoret i
Ulricehamn tillkommit och ytterligare 3 är under etablering. De planerade kontoren syns
som röda prickar och efter 2023 skall det alltså finnas totalt 148 servicekontor i landet.
Länsstyrelsen lyfter i sin rapport även fram andra former av samverkan som myndigheterna
uppger att de har med varandra lokalt – främst samverkan kring lokaler (permanent eller vid
tillfälliga besök).

Figur 36. Befintliga och planerade statliga servicekontor (vänster). Bild på fasadskylt för statligt
servicekontor (höger). Källa karta: Pressmeddelande Finansdepartementet, 26 maj 2021. Bild
Roland Magnusson/Mostphotos.

Möjligheterna till utbildning i hela landet
Statistik på temat distansutbildningar är svårt att systematiskt analysera löpande eftersom
lärosäten redovisar distansutbildning utifrån olika kriterier. SCB redovisar ett stort antal
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indikatorer kring utbildning men de är inte direkt tillämpbara för att följa det
landsbygdspolitiska målet (om förbättrad tillgång till distansutbildning).
2017 publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en rapport om distansutbildning vid
svenska universitet och högskolor – alltså innan det att landsbygdspolitiken lanserats i och
med propositionen. Den ger dock en bild av läget då och kan fungera som en bas för framtida
bedömningar. Sammanställningen visar att distansutbildningen har förändrats under de
senaste 10 åren. Antalet registreringar på programkurser på distans har ökat med 88 procent
även om utbudet av programutbildningar legat mer eller mindre stabilt med cirka 500
program per läsår. Samtidigt har både utbudet och antalet registreringar på fristående kurser
minskat sedan läsåret 2010/11. Distansutbildning på programnivå har ökat, från att ha
utgjort 28 procent av alla registreringar på distansutbildning 2006/07 till 39 procent
2015/16. Utredarna fastslår också att många delar av landet har problem med
kompetensförsörjningen i synnerhet när det gäller de samhällsviktiga lärar-, vård- och
omsorgsutbildningarna. Inom distansutbildningen har antalet studenter ökat som läser
program och särskilt på de nya lärarprogrammen och specialistsjuksköterskeprogrammet.
UKÄ anser att distansutbildning skulle kunna vara en pusselbit för att öka och stärka
utbildningen på dessa områden. Även uppdragsutbildning kan bidra till en ökad
kompetensförsörjning. Lärosätena har redovisat 345 specificerade uppdragsutbildningar
som gavs på distans läsåret 2016/17. Totalt deltog minst 13 600 personer. De flesta
utbildningar var kurser, men det gavs även 28 program. Vanligast var utbildning för lärare.
Under 2020 publicerade Skolverket ett PM (Dnr. 2020:906) om förekomsten och
utvecklingen av distansundervisning inom Komvux. Den statistiken visar att
distansundervisningen visserligen ökar (främst hos externa utbildningsanordnare) men att
de som deltar på distans till högre grad avbryter sin utbildning. Betygen är också betydligt
sämre hos de som har studerat på distans. Skolverket rekommenderar att kvaliteten på
distansutbildningen på Komvux ses över.
Utifrån ett territoriellt perspektiv och kopplat till de landsbygdspolitiska mål som finns på
området så visar UKÄ:s undersökning att distansstudenterna är äldre än campusstudenterna
och har ofta hemmavarande barn vilket kan innebära en starkare etablering på hemorten.
UKÄ har dragit slutsatsen att distansutbildning underlättar breddad rekrytering och ett
livslångt lärande för dem som bor utanför orter med universitets- och högskolecampus.
Lärosätena framhåller också detta i sina strategier. Dessutom läser distansstudenter i de
nordliga länen mer programkurser vid lärosäten som ligger i samma län som de är
folkbokförda i medan studenter i storstads- och sydliga län läser mer fristående kurser i
andra län än hemlänet. Detta belyser vikten av att erbjuda distansutbildning i hela landet.
Av lärosätena anger hälften att de har samarbete med kommuner, landsting och regioner via
kommunala lärcentra eller motsvarande. Samarbetet med kommuner förefaller betydligt mer
utvecklat än samarbetet med landsting och regioner.
Slutligen lyfter UKÄ fram att det finns svårigheter i att fånga och följa antalet lärcentra i
landet. Det finns många olika organisationer kring dessa och tillförlitlig statistik saknas. UKÄ
menar att det finns ett behov av att kunna följa förekomsten av lärcentra.
Samma år (2017) publicerade Skolverket en rapport om just förekomsten av lärcentra i
landet. Sammanställningen bygger bl.a. på en enkät. 229 av 290 kommuner har svarat på
Skolverkets enkät. Av dessa bedriver 142 kommuner, motsvarande 62 procent, ett eller flera
lärcentra. Det finns inga bestämmelser om lärcentra eller någon allmängiltig definition av
begreppet. Kommuner utan lärcentra kan därför bedriva samma sorts verksamhet som
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kommuner med lärcentra, men kalla verksamheten för något annat. Utöver de 142
kommunerna som angett att de bedrev ett eller flera lärcentra finns 18 kommuner som inte
svarade på enkäten, men som är medlemmar i Nitus (en förening för kommuner som driver
lärcentra). Det tyder på att åtminstone 160 kommuner bedriver lärcentra eller liknande
verksamheter. Förekomsten av och verksamheten vid lärcentra behandlades i ett antal
rapporter i början av 2000-talet. En rapport från Glesbygdsverket visar att det år 2001 fanns
166 kommuner med lärcentra. Totalt fanns då lärcentra på 225 orter, då en del kommuner
hade flera lärcentra. Myndigheten för skolutveckling publicerade år 2004 en uppföljning av
hur kommunerna använt bidraget för att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande. I
uppföljningen framkommer att lärcentra fanns i 241 kommuner, men att lärmiljöer för vuxna
också kunde finnas i kommuner som inte hade någon verksamhet som kallades för lärcentra.
Skolverkets geografiska sammanställning visar att lärcentra och liknande verksamheter finns
i alla kommuntyper, men är något mer koncentrerade i lågpendlingskommuner nära större
städer, mindre städer eller tätorter, landsbygdskommuner eller landsbygdskommuner med
besöksnäring. Man utgår här ifrån en kommunindelning som SKR använder. Lärcentra
förekommer också i samtliga län men är särskilt vanliga i de fem nordligaste länen, det vill
säga Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg.
Slutligen, en indikator som går att följa på kommunal nivå och som ger en indikation på hur
invånare i olika delar av landet upplever möjligheterna att utbilda sig (under i princip hela
livet) är den del av SCB:s medborgarundersökning som handlar om nöjdheten med de
utbildningsmöjligheter man upplever att man har. Det är tydligt att nöjdheten både är högre
och utvecklas mer positivt i storstadskommuner, tätortsnära landsbygd och täta blandade
kommuner. I de glesa och mycket glesa kommunerna är både nivån och utvecklingen sämre.

Nöjdhet - möjlighet till utbildning, medelvärden för
kommungrupperna mellan 2010 - 2020
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figur 37. Medborgares nöjdhet med möjligheterna till utbildning.
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Likvärdig tillgång till kultur
Inom landsbygdspolitiken är målbilden kring kultur formulerad så att ”tillgången till kultur
bör vara god i hela landet. Skillnader över landet i tillgången till kultur bör minska”.
Detta mål är inte direkt harmoniserat med de kulturpolitiska målen som lyder: ”Kulturen ska
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.” Den andra delen av målet som berör delaktighet kan dock sägas ligga
nära det landsbygdspolitiska målet.
Kulturanalys analyserar dock de kulturpolitiska målen även utifrån ”främjandemål” där det
första lyder: ”främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor”. I avsaknad av en indikator eller en mindre mängd indikatorer som kan
fånga dessa perspektiv geografiskt/landsbygdspolitiskt så är möjligtvis det bästa måttet på
”hur det går” de bedömningar som Kulturanalys årligen gör i rapporten ”Kulturanalys”.37
Kulturanalys identifierar fyra dimensioner av delaktighet i kulturlivet och bedömer
sammantaget att delaktighetsmålet inte är uppnått. Man skriver att mer kunskap behövs för
att bättre förstå orsakssamband mellan delaktighetens olika dimensioner samt mellan
kulturpolitiken och andra politikområden. En första dimension i delaktighetsmålet är att alla
ska ha möjligheter att ta del av en mångfald av konst och kultur, av ett kulturutbud som
upplevs som relevant och där möjligheten att ta del av detta inte begränsas av social, religiös
eller etnisk bakgrund eller var i landet man bor. Kulturanalys rapporter om kulturvanor visar
att alla inte har samma möjligheter. Deltagandet är kopplat till socio-ekonomiska faktorer, i
synnerhet utbildning men också till boendeort och demografiska faktorer som kön och ålder.
Den kartläggning av kulturutbud i Sveriges kommuner som Kulturanalys genomförde 2019
visar att detta utbud, i synnerhet i landsbygdskommuner, präglas av sårbarhet då det
upprätthålls av ett fåtal aktörer, i första hand bibliotek och studieförbund. (Kulturanalys,
2019)38.
Mer ingående visar Kulturanalys studie från 2019 att kulturutbud finns i samtliga 290
kommuner och att den kulturverksamhet med störst spridning på kommunnivå bedrivs i regi
av bibliotek och studieförbund. Dessa verksamheter finns representerade i alla Sveriges
kommuner. Det finns också andra kulturverksamheter med god geografisk täckning. Detta
gäller kulturskolor som 2017 fanns i alla utom fyra kommuner. Även någon form av
museiverksamhet återfinns i de flesta kommuner. Framför allt mindre kommuner och
landsbygdskommuner saknar utbud från en eller flera kulturverksamheter. Utbudet i
landsbygdskommuner är snävare och präglas av sårbarhet då det är koncentrerat till, och
beroende av, ett fåtal aktörer och lokaliteter i ytmässigt mycket stora kommuner. Geografiskt
stora landsbygdskommuner kan ha ett eller ett par mindre museer, ofta ideellt drivna och
med tämligen specifika inriktningar. Ett annat mönster som kartläggningen visar är att
resursintensiva verksamheter är koncentrade till storstäder och täta kommuner. Detta gäller
exempelvis de större scenkonstinstitutionerna. (Kulturanalys 2019)

37

Myndigheten för Kulturanalys (2020). ”Kulturanalys 2020. En lägesbedömning i relation till de
kulturpolitiska målen” - Rapport 2020:1.
38

Myndigheten för kulturanalys. (2019). ”Kulturens geografi: En kartläggning av kulturutbud i landets
kommuner”. Kulturfakta 2019:3. Göteborg: Myndigheten för kulturanalys.
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Det är tydligt att det är svårt att bedöma vad som avses med likvärdig tillgång till kultur – och
Kulturanalys rekommenderar även regeringen att ”tydliggöra vad den avser med likvärdig
rätt och tillgång till kultur samt vilka resurser och vilken infrastruktur som krävs för att uppnå
likvärdighet”.
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7.5

Konkurrenskraftig cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi

Målet inom landsbygdspolitiken är att de svenska landsbygderna bidrar till att stärka
Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi
och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål
uppfylls.
En övergång till en grön ekonomi handlar om att omvandla ekonomiska processer,
samhällsstrukturer och konsumtionsmönster. En utveckling av en biobaserad ekonomi ses
som en operativ (och instrumentell) del av detta, och beskrivs ofta som ett utvecklande av
alternativ eller substitut som leder till mer hållbara produkter och processer. Grön tillväxt är
en strävan efter ekonomisk tillväxt och social utveckling samtidigt som miljöförstöring,
förlust av biologisk mångfald och ohållbar resursanvändning förhindras. Det ska förstås som
en operationalisering av den nu allmänna principen om hållbar utveckling. På sätt och vis är
ekonomin och produktions- och konsumtionsprocesserna avgörande för hållbar utveckling
och därför är omvandlingen av sådana processer viktig för en hållbar utveckling. Det har
hävdats att begreppet grön tillväxt fötts ur erkännandet att ekonomin är så inflytelserik att
det är den viktigaste utmaningen för hållbar utveckling - att få denna komponent av hållbar
utveckling på rätt spår.
Enligt de allmänna definitionerna är en grön ekonomi en ekonomi som uppvisar mer hållbart
resursanvändning, bevarar miljökapitalet och leder till mindre miljörisker. Bioekonomin
uppfattas ofta som en aktivitet / sektorer / en del - av den gröna ekonomin; åtminstone när
den gröna ekonomin studeras ur ett ”sektorperspektiv”. För detta ändamål definieras
sektorer som jordbruk, skogsbruk, fiske som bioekonomi - och länkarna till andra sektorer
som energi, byggande, biokemisk etc. uttrycks som en del av utvecklingen av bioekonomin.
Men för att göra bioekonomins bidrag mer tydligt bör man erkänna att bioekonomin i sig kan
stödja många dimensioner och sektorer i en miljövänlig ekonomi och ett samhälle genom att
ersätta och utveckla olika former av energi, material och miljöinnovation. Utvecklingen av
bioekonomin är en byggsten i utvecklingen av en grönare ekonomi eftersom den bidrar till
att minska användningen av fossila bränslen, växthusgasutsläpp, ökar den cirkulära
användningen av avfall och rester och använder bioteknik för att minska miljötrycket och
resursanvändningen i sektorer såsom jordbruk. Men samtidigt kan man säga att begreppet
grön tillväxt även gäller bioekonomisektorerna i den meningen att produktionsprocesser,
avfall, utsläpp etc. kan göras grönare inom bioekonomin och därmed bidra till grönare
ekonomin. Därför kan ekonomin göras grönare genom utveckling av bioekonomin - men det
är helt centralt att även bioekonomin är hållbar; något som inte i sig är givet.
Det är också lämpligt att urskilja två aspekter av grön tillväxt eller grön ekonomi - det
handlar både om att förbättra det som redan finns - och om att utveckla nya produkter,
processer och strukturer. Som ett exempel är målet att minska energiförbrukningen - och att
ersätta förnybara energiformer. På samma sätt är målet för jordbrukssektorn att bli grönare,
t.ex. mer ekologisk jordbruksproduktion och samtidigt utveckla nya grödor som kan
användas till energiproduktion. Alla dessa aspekter är en del av grön tillväxt och i detta fall
också utvecklingen av bioekonomin.
Både EU och OECD fokuserar på en ekonomi där en betydande andel av den ekonomiska
produktionen riktas mot produktion av förnybara biologiska resurser och omvandling till
livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi. Detta innebär en övergång från en
brun ekonomi baserad på fossila bränslen till en grönare ekonomi som drivs av hållbar
produktion. Denna övergång baseras på användningen av biomassa snarare än fossila
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bränslen och i detta syfte bör definitionen av biomassa och dess användbarhet vara så vid
och inkluderande som möjligt. Det vill säga det handlar inte bara om biomassa för
energiproduktion utan också för mat, foder, material, kemikalier etc.
Som framgår av OECD:s definition av bioekonomi är innovation en viktig drivkraft i
övergången till en biobaserad ekonomi. Innovation, som kan omfatta nya produkter och
produktionsmetoder, öppnande av nya marknader, nya försörjningskällor och nya sätt att
organisera industrin, kommer att stödja en fortsatt tillväxt och ge upphov till nya
ekonomiska möjligheter. I bredare bemärkelse kan bioekonomin till och med omfatta sociala
innovationer, varigenom det civila samhället kan bli experimentella medskapare av kunskap.
Social innovation innefattar nya strategier, koncept, idéer och organisationer som tillgodoser
sociala behov.
Ett sätt att följa och jämföra just innovation och därtill kopplade aspekter är genom det EcoInnovation Index som tagits fram av EU. Eco-innovation index ger en övergripande bild av
Sveriges utveckling inom eko-innovation; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Indikatorn
mäter de europeiska ländernas prestation relativt ett EU genomsnitt (index=100). Indikatorn
ingår som en av de tematiska indikatorerna i Resources Efficiency Scoreboard och används
som en av indikatorerna i det svenska miljömålssystemet (som en del av generationsmålet).
Indikatorerna presenterades av EU-kommissionen som ett förslag till mått för att följa
utvecklingen mot ett resurseffektivt Europa (COM(2011)21) och spegla intentionerna i
färdplanen för resurseffektivitet. Resurseffektivitet är en viktig del i arbetet för att nå
miljömålen.
Eco-innovation index beräknas utifrån indikatorer som beskriver, bland annat, investeringar
i forskning och utveckling, andel företag som infört miljöförbättrande innovationer, resultat i
form av patent och akademiska publikationer, material-, vatten- och energiproduktivitet i
ekonomin, koldioxidintensitet i ekonomin och socioekonomiskt utfall i form av exempelvis
export och sysselsättning.

Eco-innovations index
200
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Sverige

Figur 38. Sveriges Eco-innovation index över tid jämfört med EU-genomsnittet. Källa: EU EcoInnovation Observatory (egen bearbetning till figuren).

Sverige rankas på en 4:e plats i EU när det gäller miljöinnovationsindex för 2019; vi har varit
bland de fem bästa sedan måttet introducerades 2010. I 2019 års index presterade Sverige
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extra bra när det gäller miljöinnovationsinsatser (bäst i EU) och miljöinnovationsaktiviteter
(2: a bästa). Sverige ligger över EU-genomsnittet i alla indikatorer utom för socioekonomiska
indikatorer.
Sverige ligger i framkant när det gäller att utveckla ny teknik inom områden som bioenergi,
smarta nät, gröna byggnader, avfall och återvinning, teknik för gröna fordon,
vattenresurshantering, havsenergi och solkraft. Sverige har också visat att det är möjligt att
kombinera ekonomisk tillväxt med ett minskat koldioxidavtryck. Utsläppen av koldioxid
(CO2) har minskat i Sverige under de år som indexet funnits och Sverige är EU28-ledande
inom förnybar energi inom slutlig energianvändning. (figurerna 39 och 40).39

Figur 39. Sveriges position I Eco-innovation index 2019 jämfört med övriga EU-länder. Källa: EU
Eco-Innovation Observatory; Country Profile 2018–2019: Sweden

39

EU Eco-Innovation Observatory; Country Profile 2018–2019: Sweden.
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Figur 40. Sveriges prestation/ranking inom olika delar av det som bygger upp Eco-innovation index.
Källa: Eco-Innovation Observatory; Country Profile 2018–2019: Sweden

Bioekonomi
För att arbeta operativt med bioekonomi förenklar det också att ha ett sektoriellt fokus. Men
begreppet sektorer är ibland tvetydigt. EU:s bioekonomiobservatorium inkluderar sektorer i
bioekonomin som använder primär eller sekundär omvandling av biomassa och de på
varandra följande aktiviteterna relaterade till detta. Sådana aktiviteter är skogsbruk,
jordbruk, fiske och vattenbruk, rester och avfall, mat och foder, bioteknik och kemikalier,
papper och massa och energiproduktion i olika former. Flera studier (exempelvis av
Nordiska Ministerrådet och EU JRC) utgår ifrån samma definitioner men har inkluderat olika
sektorer och andelar av sektorer. På senare tid har ett nätverk av regioner i Sverige
tillsammans med SCB tagit fram översiktlig statistik kring bioekonomin i Sverige utifrån
dessa sektorsindelningar och definitioner av vad som kan tänkas räknas in i bioekonomin.
Trots att Sverige presterar väldigt väl i mått så som Eco-innovation så talar den svenska
bioekonomistatistiken sitt tydliga språk. Trotts att andelen sysselsatta är relativt stabilt så är
trenderna dock avtagande i många län. Och när det gäller bioekonomins andel av den totala
omsättningen så är trenden på tillbakagång i de flesta län.
Sverige har till skillnad från både EU och många europeiska länder ingen strategi för
utvecklingen av bioekonomin. En strategi är under utarbetande och skall enligt plan lanseras
hösten 2021. Länder så som Danmark och Finland har sedan lång tid arbetat utifrån
bioekonomistrategier och med nationella och regionala forum för implementering av dessa.
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Andel av förvärsarbetande inom bioekonomi,
procent inom sektorerna för marknadsproduktion, varor (SNI A01-F43)
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Figur 41. Utvecklingen av andelen förvärvsarbetande inom bioekonomin, inom sektorerna för
marknadsproduktion. Källa: SCB Bioekonomistatistik (egen bearbetning till figuren).
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Bioekonomins andel av omsättning per län,
procent alla branscher
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Figur 42. Bioekonomins omsättning över tid, samtliga branscher. Källa: SCB Bioekonomistatistik
(egen bearbetning till figuren).

Det finns ett antal indikatorer där data även finns på kommunal nivå men den indikator som
kanske bäst visar på relationen mellan produktion och miljöpåverkan är växthusgaser per
BRP. Här blir det tydligt att utvecklingen går åt rätt håll för samtliga kommuntyper.
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Utsläppsintensitet: växthusgaser per BRP
(ton/milj) (medelvärden kommuntyper)
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Figur 43. Växthusgaser per BRP, kommuntyper, 2012 – 2017. Källa: SCB miljöräkenskaper samt
nationalräkenskaperna. Egen sammanställning.

”… samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls”
Så skrivs det på fler ställen kring målen för den svenska landsbygdspolitiken. Ett sätt att
förhålla sig till miljömålen utan att fastna i allt för ingående miljöbedömningar eller
miljötillstånd i hav, mark och luft är att relatera utvecklingen i landet till det mer översiktliga
”generationsmålet”.40
Generationsmålet är ett övergripande mål som inriktar den svenska miljöpolitiken och är
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Generationsmålet visar på den
samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta till kommande generationer. För att nå dit krävs politiska beslut och
åtgärder i Sverige, EU och internationella sammanhang. Generationsmålet är tillsammans
med de 16 miljömålen ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer
och rika miljöupplevelser.
Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar målets innebörd och visar vad
miljöpolitiken ska fokusera på, nämligen att:

40

I samband med utvecklandet av detta uppföljningssystem har dialoger förts med Naturvårdsverket och
med den myndighetsgemensamma miljömålsgruppen för att diskutera om andra miljömål skulle kunna
lyftas fram på kommunal eller lokal nivå. Visserligen redovisas ett antal miljömål (indikatorer) på kommunal
nivå i databasen Kolada, men det har varit utmanande att komma fram till på vilket sätt
miljömålsuppföljningen skulle kunna anpassas eller relateras till de landsbygdspolitiska målen. Ett
utvecklingsarbete har dock startats upp gemensamt mellan Naturvårdsverket och Tillväxtverket för att
studera kommunernas miljömålsarbete och bl.a. vilka förutsättningar mindre kommuner har.
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Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga
att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas
hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns
positiva inverkan på människors hälsa främjas.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal
påverkan på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem
som möjligt.

Generationsmålet innebär att styrmedel och åtgärder för att lösa miljöproblemen i Sverige
ska utformas så att Sverige inte exporterar miljöproblem. Förutsättningarna för att vi i
Sverige ska kunna göra vår del av den globala insatsen för att minska klimatpåverkan och
utarmning av naturresurserna beror på hur snabbt och effektivt vi kan och vill ställa om
samhället. Vi behöver även stödja andra länder i deras omställning för att vi ska lyckas.
Mellan miljömålen och andra samhällsmål finns stora synergier som vi också behöver ta
tillvara. Insatser för miljön kan samtidigt vara insatser som till exempel gynnar en levande
landsbygd eller stärker näringslivets konkurrenskraft.
Indikatorer för Generationsmålet är:










Behandlat avfall
Eco-innovation index
Ekologisk mat
Ekologiskt fotavtryck
Flygresor per invånare
Förnybar energi
Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område
Materialflödesräkenskaper
Miljömotiverade subventioner

Nås generationsmålet?
Nej. På viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion samt ekosystemens
återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen i många avseenden åt
fel håll.
Den senaste fördjupade utvärderingen från Naturvårdsverket visade att vi bara nådde ett av
miljökvalitetsmålen till år 2020. Sverige har därför mycket arbete kvar att göra innan de
stora miljöproblemen är lösta - därmed nåddes inte heller generationsmålet till år 2020.
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7.6

Sverige i Europa – några centrala indikatorer i kontext

För att sätta ett antal centrala indikatorer i en europeisk kontext så har vi valt att
redovisa dem utifrån de kartläggningar som gjorts i ett antal ESPON-projekt. Den
svenska landsbygdspolitiken är inte formulerad utifrån någon jämförelse med andra
länder – men vi tror att kartorna och texten nedan ändå kan ge en kontext för de
förutsättningar, förmågor och den utveckling som finns i Sverige och i svenska
kommuner och regioner.
Sverige i Europa – befolkningsutveckling
De flesta regioner i Sverige uppvisade en betydande befolkningstillväxt på mer än 2,5%
under de senaste åren. Endast Norrbotten och Västernorrland hade lägre tillväxttakter. En
huvudsaklig anledning till denna betydande tillväxt är det höga inflödet av invandrare 2015.
Emigrations- / utvandringsbalansen visar dock invandringsöverskott under alla år under
perioden. Fertilitetsgraden i Sverige har varit under 2 under perioden. Befolkningen är
mestadels koncentrerad i södra Sverige och Stockholmsregionen, med en stadig ökning av
befolkningen i tätbefolkade områden.

Figur 44. Befolkningsutvecklingen i europeiska regioner 2014 – 2019.

Sverige i Europa – nyföretagande
Sysselsättning i små och medelstora företag kräver god tillgång till finansiering och en miljö
som stöder tillväxt. I områden med större andel av direktinvesteringar har små och
medelstora företag större potential att växa och överleva på lång sikt. Lettland och Slovakien
har höga födelsetal för små och medelstora företag över 15%. De flesta regioner i västra
Tyskland och Portugal samt delar av Bulgarien, Norge och Storbritannien upplever höga
födelsetal för företag. Generellt sett har Sverige en relativt låg födelsetal jämfört med både
Europa och de nordiska länderna. Andelen är dock högre, 7,5 - 10%, i urbaniserade och mer
befolkade regioner runt Stockholm och Malmö.
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Figur 45. Utvecklingen av nya företag i Europa under 2014.

Sverige i Europa - bredbandsutbyggnad
Generellt sett hade Sverige minst 85% av hushållen med bredbandsaccess över hela landet
2017, med mer än 90% norra och mellersta regionerna. Ultrasnabb bredbandsaccess var
också över 70% i hela Sverige. Detta är bland de bästa i ett europeiskt sammanhang. Det är
anmärkningsvärt med tanke på storleken på Sveriges territorium, med stora områden med
gles befolkning. Sådana områden är viktiga när det gäller tillgång till bredband eller onlineköp av varor och tjänster. God digital anslutning, tillsammans med tillgång till ett stort utbud
av digitala tjänster, minskar behovet av fysisk infrastruktur och hjälper dessa områden att
bekämpa avlägsenheten.

Figur 46. Tillgången till snabbt bredband i Europa 2018.
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Sverige i Europa -utbildningsnivåer
Generellt uppvisar den svenska befolkningen mellan 30 och 34 år en hög andel personer med
högre utbildning jämfört med resten av Europa. Det finns dock betydande skillnader inom
Sverige, med en uppnådningsgrad på över 60% i Stockholmsregionen och 50 - 60% i Skåne.
Norra Sverige har lägre andelar mellan 35 - 45%. Med tanke på att de flesta av befolkningen
överlägset bor i mellersta och södra delen av Sverige ligger den övergripande
utbildningsnivån i Sverige högst upp i ett europeiskt sammanhang. Sverige drar nytta av
högkvalitativa skolor och ett studentcentrerat utbildningssystem.

Figur 47. Andel av befolkningen med högre utbildning i Europa 2019.
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Tabell 17. Syntes över utveckling och nuläge för de centrala indikatorerna i uppföljningssystemet.
Indikator
Utveckling och nuläge (skillnader och/eller likheter mellan
och inom kommungrupper)
Inrikes
flyttningsnetto/1000
invånare

Tillgång till bredband med
hastighet 1 Gbit/s

Tillgång till kommersiell
och offentlig service

Näringslivets
internationalisering

Innovationsförmåga

Daglönesumma per anställd

Nystartade företag per
personer 20–64 år

Tata blandade kommuner och Tatortsnara landsbygdskommuner har
upplevt positiva netton de senaste tva aren – pa bekostnad av alla ovriga
kommuntyper (aven storstadskommuner). Pa 10 ars sikt sa ar det dock
bara storstads och tata blandade kommuner som har positiva netton.
Enbart storstads, tata blandade- och tatortsnara landsbygdskommuner
har positiv befolkningsutveckling under 2019. Övriga krympte.
Andelen aldre ar betydligt hogre i bade glesa och mycket glesa
landsbygdskommuner. Den demografiska forsorjningskvoten ar i regel
hogre i landsbygdskommunerna. Fa av landsbygdskommunerna har en
befolkning over 20 000 invanare, och manga landsbygdskommuner
krymper. Bland de 30 mycket glesa landsbygdskommunerna var det
enbart en som uppvisade ett positivt inrikes flyttnetto 2019; ovriga hade
en utflyttning.
Utbyggnaden av snabbt bredband sker over hela landet. Men tillgangen
ar fortsatt ojamnt fordelad mellan tatort och landsbygdsomraden. Mellan
2014 och 2018 har hushallens och foretagens tillgang till bredband om
minst 100 Mbit/s i overforingshastighet okat fran 61 procent till 81
procent, en okning med 20 procentenheter. Ökningstakten i utbyggnaden
ar betydligt hogre i lands- och glesbygd, till foljd av bredbandsstoden.
Skillnaderna inom kommungrupperna ar dock betydande, speciellt for
de glesa- och tatortsnara landsbygdskommunerna.
Tillgangligheten ar ganska stabil over tid nar den studeras pa
kommungruppsniva (over den senaste tioarsperioden), men det finns
stora skillnader inom kommuner, mellan kommuner, och sjalvklart
mellan kommungrupperna. Under de senaste aren har analyser av
tillganglighet visat pa en minskning av avstanden for manniskor i de
mest avlagsna delarna av landet. Detta forklaras delvis av att manniskor i
dessa omraden flyttar till centralorter, men det har aven forelegat en viss
okning i antalet butiker. Analyser som Trafikanalys gjort visar dessutom
att tillgangen till grundskolor ar relativt god for befolkningen i hela
landet (om man tillater sig att utga ifran bil som transportmedel) medan
bilden blir en helt annan for gymnasium. Detta far sjalvklart stora
implikationer for landsbygdskommuner.
Andelen smaforetag som exporterar har okat nagot under senare ar.
Utvecklingen gar dock at det negativa hallet for manga lan som vi vet
innehaller manga landsbygdskommuner – exempelvis faller andelen
foretag som exporterar i Gavleborg, Vastmanland, Varmland och
Norrbotten. Samtidigt star den still i exempelvis Kalmar och Blekinge.
Nastan halften av foretagen av smaforetagen har utvecklat och salt nya
eller vasentligt forbattrade produkter de senaste tre aren. Detta kan ses
som ett grovt matt pa innovationsformaga. Tillgangen till hogre utbildad
arbetskraft sag vi ocksa har okat i alla kommungrupper. Andelen
innovativa foretag ar ganska stabil for de flesta regionerna i topp - men i
Kalmar, Varmland och Dalarna sa har andelen fallit ganska markant
sedan 2014.
Lonesumman i hela naringslivet okar i alla regiontyper, och skillnaderna
okade bara marginellt under den senaste tioarsperioden. For
naringsgrenen ”foretagstjanster” ar skillnaderna synnerligen stora over
landet. Det ar framfor allt storstadsregionerna som drar ifran och en
anledning ar att manga huvudkontor ar lokaliserade till
storstadsregionerna. Fortsatt stora skillnader i landet och okande over
tid.
Andelen nystartade foretag skiljer sig at mellan olika kommuntyper men
den svagt positiva trend som varit under en lang tid ar valdigt lika i hela
landet. Flest foretag startas i storstadskommunerna foljt av de mycket
glesa landsbygdskommunerna. Det ar i de glesa blandade kommunerna
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BRP/capita

Utbildningsnivå (4
kategorier)

Sysselsättningsgrad
(förvärvsintensitet)

Medborgarundersökningen:
nöjd med
bostadssituationen
Tid för planprocesser

Medborgarundersökningen:
nöjd med möjligheterna till
utbildning

Andel bioekonomi i
regional el. kommunal
ekonomi
Utsläppsintensitet:
växthusgaser per BRP

som andelen ar som lagst. Överlevnadsgraden redovisas pa regional niva
och flest foretag overlever i Jamtland, Vasterbotten och Norrbotten, runt
80% av nystartade foretag overlever dar. Det ar nagot vanligare att vara
egen foretagare i landsbygdskommunerna i jamforelse med de tre andra
kommuntyperna och det ar fortfarande vanligare i samtliga
kommuntyper att man ar egenforetagare an kvinnor.
Samtliga kommuntyper har pa en aggregerad niva visat pa en positiv
utveckling av BRP per capita under de senaste 10 aren. Undantaget ar de
mycket glesa landsbygdskommunerna som haft perioder av nedgangar
efter den senaste stora ekonomiska krisen 2009.
Skillnaderna i BRP/capita ar fortfarande stor mellan kommuntyper
(delar av landet) och det beror delvis pa branschstruktur, arbetspendling
och forekomsten av statliga och kommunala arbetsstallen.
En generell utbildningsokning har skett nationellt under de senaste 35
aren. Daremot har denna okning skett i olika grad per kommuntyp – de
regionala skillnaderna har inte blivit mindre utan for den hogra
utbildningsnivan snarare storre. Kvinnor ar hogre utbildade an man i alla
kommuntyper. Utvecklingen ar positiv men stora skillnader forstarks och
kvarstar.
Forvarvsintensiteten har utvecklats positivt over tid for samtliga
kommungrupper – mest positivt for de mycket glesa
landsbygdskommunerna som nu uppvisar ett det hogsta medelvardet
som grupp sett. Sett over landet finns ganska stora skillnader i
forvarvsintensitet – och inom kommungrupperna ar variationen
betydande – med kommuner bade under 70 procent och over 85
procent.
Medborgare ar ungefar lika nojda med situationen i alla kommuntyper,
mojligtvis sticker de glesa landsbygdskommunerna ut dar nivan ar lite
lagre och nivan 2020 lagre an den 2019. Men det ar fa kommuner som
svarar varje ar och variationer beror delvis pa detta.
Generellt observeras mer utdragna planprocesser i alla delar av landet
och landsbygdskommunerna sticker inte ut; med undantag for de glesa
landsbygdskommunerna som gatt fran en positiv trend till att folja
resterande landet (med langre processer).
En indikator som gar att folja pa kommunal niva och som ger en
indikation pa hur invanare i olika delar av landet upplever mojligheterna
att utbilda sig (under i princip hela livet) ar den del av SCB:s
medborgarundersokning som handlar om nojdheten med de
utbildningsmojligheter man upplever att man har. Det ar tydligt att
nojdheten bade ar hogre och utvecklas mer positivt i
storstadskommuner, tatortsnara landsbygd och tata blandade
kommuner. I de glesa och mycket glesa kommunerna ar bade nivan och
utvecklingen samre.
Trots att Sverige presterar valdigt val i matt sa som Eco-innovation (4e
plats inom EU) sa talar den svenska bioekonomistatistiken sitt tydliga
sprak. Trotts att andelen sysselsatta ar relativt stabilt sa ar trenderna
dock avtagande i manga lan. Öch nar det galler bioekonomins andel av
den totala omsattningen sa ar trenden pa tillbakagang i de flesta lan.
Utslappsintensiteten ar avtagande for samtliga kommuntyper men den
skiljer sig mycket at i landet till foljd av naringslivsstrukturer.
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Del 3: Fördjupningar och exempel
För att visa på exempel hur fördjupade analyser inom landsbygdspolitikens områden kan se
ut och hur de kan bidra med kunskap för politikområdets uppföljning och utvärdering så
föreslås att uppföljningsrapporten återkommande ger exempel från centrala områden inom
landsbygdspolitiken.
Syftet är att denna ”del” av uppföljnings och utvärderingssystemet erbjuder möjligheter till
fördjupning av områden som lyfts fram i kapitel 5 och 6.
År 2021 års upplaga gör en fördjupning inom två temaområden:
Kapitel 8 gör en djupdykning i ”service” utifrån ett antal rapporter och underlag som
Tillväxtverket producerar inom ramen för de uppdrag myndigheten har inom just
kommersiell och viss offentlig service.
Kapitel 9 fokuserar på ”företagens villkor och verklighet”– på landsbygden”; utifrån en
specialstudie av den data som Tillväxtverket samlar in genom undersökningen Företagens
villkor och verklighet (FVOV).

150

8

Att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig
service för företag och medborgare i serviceglesa områden

Kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva
företag. Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av kommersiell service i
serviceglesa områden och i uppdragen samverkar myndigheten med andra aktörer, främst
regioner med ansvar för regionalt utvecklingsarbete samt länsstyrelser; men även med
nationella och kommersiella aktörer inom serviceområdet. Detta kapitel bygger framför allt
på två rapporter/återrapporteringar som Tillväxtverket gör inom detta arbetsområde; i)
Återrapportering av arbetet med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig
service för företag och medborgare i serviceglesa områden ii) Servicerapporten 2021
Tillväxtverkets arbete med kommersiell service kan delas upp i fem olika områden där
aktiviteter har genomförts.
-

Stöd till kommersiell service
Regionala serviceprogram (RSP)
Regional samordning
Nationell samordning
Stödmyndighet inom Landsbygdsprogrammet för serviceutveckling

Under 2021 har Tillväxtverket avrapporterat inom uppdraget med framför allt en
slutredovisning av genomförandet av länens arbete med regionala serviceprogram 2014 –
2020 samt en uppföljning av olika stöd till kommersiell service, inklusive delredovisning av
uppdraget att fördela medel för stöd till kommersiell service i särskilt sårbara och utsatta
områden. Löpande redovisas även vilka insatser som Tillväxtverket genomför inom
uppdraget som stödmyndighet till Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Tillgängligheten till service i gles- och landsbygdsområden har generellt sett försämrats
under en följd av år i stora delar av landet. Tillväxtverkets tidigare uppföljningar visar att
antalet små dagligvarubutiker har minskat betydligt under en följd av år medan de allra
största butikerna har blivit fler. Orsakerna är många, men en minskande befolkning på
mindre platser, en ökad konkurrens från stora köpcentrum i större tätorter och förändrade
köpmönster har bidragit till utvecklingen med färre butiker och serviceställen.
De förändrade servicenäten är en anpassning till förändrade bosättningsmönster med en
minskad befolkning i många delar av landet. Med allt färre serviceställen så har avstånden till
servicen ökat för många människor och tillgängligheten har därför försämrats i många glesoch landsbygdsområden. Det har även skett förändringar i servicenäten i tätorter och
stadsmiljöer men genom ett större utbud av serviceställen och tätare strukturer har inte
tillgängligheten påverkats på samma sätt som i gles- och landsbygdsområden.
Servicen i landsbygderna är på en ”miniminivå” som inte kan minska utan att det får
konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i
händelse av kris. En nedläggning eller störning som drabbar ett serviceställe, medför att
befolkningen i vissa landsbygder får mycket långt att åka till närmsta alternativ.
(Tillväxtverket 2021, Rapport 0363)
En god tillgänglighet till dagligvaror ses ofta som en av de viktigaste faktorerna när man talar
om tillgänglighet till service. Tillväxtverkets statistik över utvecklingen av antalet
dagligvarubutiker sträcker sig tillbaka till mitten av 1990-talet. Antalet små butiker i både
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tätorter och landsbygds-områden har minskat betydligt medan de allra största butikerna har
blivit fler. Tendensen har varit tydlig även om förändringstakten har varierat mellan enskilda
år.
Under den senaste tioårsperioden har antalet butiker totalt sett minskat med drygt 5
procent. Minskningen berör alla områdestyper men är störst i områden med låg eller mellan
tillgänglighet till tätorter. Under de allra senaste åren kan vi för landet som helhet dock se en
marginell ökning av antalet butiker. I områden med mycket låg och låg tillgänglighet till
tätorter har antalet butiker dock minskat.
Tillväxtverkets kartläggning (”Servicerapporten 2021”) visar att tillgängligheten varierar
stort mellan olika delar av landet och framför allt mellan täta miljöer och landsbygder. Totalt
sett har närmare 161 000 personer, eller drygt 1,5 procent av befolkningen, längre än tio
minuters bilresa till den närmaste butiken. Cirka 8 700 personer har mer än 20 minuter till
den närmaste butiken och av dessa har drygt 1 400 personer dessutom längre än 30
minuters bilresa till en dagligvarubutik. De längsta avstånden finns framför allt i de tre
nordligaste länen.
Utvecklingen under de allra senaste åren ser dock betydligt ljusare ut. Sedan år 2015 har
antalet butiker blivit 60 fler och sedan år 2017 kan vi för landet som helhet se en liten ökning
med totalt 6 butiker.
Om vi tittar närmare på förändringarna under den senaste treårsperioden så ser vi en
skillnad mellan olika områdestyper.
• I områden med mycket hög tillgänglighet till tätorter tillkom 30 butiker under perioden.
• I områden med mycket låg tillgänglighet till tätorter ser vi i stället en marginell nedgång
med 2 butiker eller i relativa tal 1,5 procent.
• I områden med låg tillgänglighet kan vi också se en minskning, här är nedgången 6 butiker
motsvarande drygt 3 procent.
Som framgår ovan tycks trenden med ett minskat antal butiker och en allt sämre
tillgänglighet till dagligvaror åtminstone tillfälligt ha bromsats upp under de senaste åren.
Under den senaste fyraårsperioden åren har förändringarna på drivmedelsmarknaden
varit ganska små. Nätet av drivmedelsstationer har varit relativt stabilt och antalet
försäljningsställen för konventionella drivmedel som bensin och diesel har bara förändrats i
liten utsträckning. I gles- och landsbygdsområden har en del stationer lagts ned men
samtidigt har det även startats nya försäljningsställen som motverkat den bristande
tillgänglighet som annars hade uppstått. Tillgängligheten är god för de allra flesta då 98
procent av befolkningen har högst 10 minuter till det närmaste försäljningsstället för bensin
eller diesel. För cirka 8 000 personer är avståndet till det närmaste försäljningsstället över 20
minuter, vilket är en marginell förbättring sedan år 2016. Det är dock uppenbart att enskilda
försäljningsställen har en mycket stor betydelse för tillgängligheten. Om ett försäljningsställe
med strategisk betydelse läggs ned eller ett nytt startas så får det ofta stora konsekvenser för
tillgängligheten på den lokala nivån.
Antalet grundskolor minskar i glesa delar av landet. år 2020 hade cirka 1 350 elever mer än
20 minuters resa från hemmet till skolan. Det är en liten ökning sedan år 2015. Antalet elever
med mellan 10 och 20 minuter till skolan har ökat med 2 000 elever under samma tidsperiod.
Mellan åren 2015 och 2020 minskade antalet grundskolor i landet med 34 skolor eller cirka
0,7 procent. Nedgången är störst i områden med låg respektive mycket låg tillgänglighet till
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tätorter där antalet skolor i relativa tal minskade med 10 respektive 11 procent under
perioden. Ett lågt antal skolor gör att även en liten förändring i absoluta tal ger ett stort
avryck i relativa termer.
Insatser för bättre tillgänglighet till service
De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna har haft regeringens uppdrag att ta fram och
genomföra regionala serviceprogram för perioden 2014–2020. Regeringen kommer att ge
regionerna ett nytt erbjudande om att ta fram och genomföra nya regionala serviceprogram
fr.o.m. år 2022. Tillväxtverket har även uppdraget att ta fram ett metodstöd för regionala
serviceprogram 2022–2030 samt att bistå regionerna och Gotlands kommun vid
framtagande och genomförande av regionala serviceprogram.
De regionala serviceprogrammen är strategiska program för de aktörer som på regional nivå
arbetar med frågor som rör tillgänglighet till service. Varje län har ett Regionalt
serviceprogram (RSP) som är framtaget utifrån en analys av rådande förutsättningar i länet.
Genom programmen samordnas aktörer och de insatser som genomförs för att främja
tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i
serviceglesa områden. Regionala serviceprogrammen utgör grunden för länens prioritering
av olika stöd till kommersiell service. Tyngdpunkten under 2020 har legat på dagligvaror,
betaltjänster, drivmedel och post-och paketservice. Nio regioner redovisar insatser som rör
digitala lösningar i exempelvis i butiker eller tester för digitala mötesplatser samt
paketboxar.
Det finns även ett särskilt driftstöd till kommersiell service i områden som är särskilt sårbara
och utsatta. Tillväxtverket har uppdraget att fördela medel till de aktörer på länsnivå som
ansvarar för driftsstödet. Tillväxtverket har även en samordnande roll och en
supportfunktion för de olika stöden.
Under 2020 beviljade regionerna 89 miljoner kronor från anslag 1:1 för stöd till kommersiell
service. Om även regionala projektmedel samt investeringsstöd, pilotprojekt och åtgärder för
kompetensutveckling och rådgivning i Landsbygdsprogrammet räknas in så hamnar den
totala summan på 152 miljoner kronor. Det är betydligt mindre än de föregående tre åren.
Förklaringen är främst att budget för investeringsstödet i Landsbygdsprogrammet 2014–
2020 tagit slut. De kvarvarande projektmedel som Tillväxtverket hanterat i
Landsbygdsprogrammet drogs också in av Jordbruksverket under våren 2020.
Under 2020 beslutades om totalt 54,5 miljoner kronor i särskilt driftstöd, fördelat på 21 län
och 276 försäljningsställen av dagligvaror. Sedan det särskilda driftstödet infördes har fler
butiker erhållit detta stöd i stället för servicebidraget som har minskat med 44 procent
mellan 2015–2020. Om vi räknar bort hemsändningsbidrag som beviljades till 100
kommuner med totalt knappt 15 miljoner kronor, så har 370 unika företag beviljats medel
från någon eller flera av de olika stödtyperna av stöd till kommersiell service.
Slutsatser
Som en del av arbetet med att genomföra insatser inom serviceområdet genomför
Tillväxtverket löpande uppföljningar och undersökningar. Tillväxtverket anser att arbetet
inom ramen för de regionala serviceprogrammen har förbättrat den strategiska
serviceplaneringen på lokal och regional nivå. Tillväxtverkets bild är att insatserna även har
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bidragit till en ökad samverkan och stärkta relationer mellan aktörerna i länen, inte minst
med kommunerna som nu i större utsträckning medverkar aktivt.
I gles- och landsbygder är förutsättningarna ofta begränsade för kommersiella aktörer att
kunna tillhandahålla en god tillgång till kommersiell service. Det finns därför sedan lång tid
tillbaka ekonomiska stöd till främst dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i gles- och
landsbygder. Stöd kan till exempel lämnas för investeringar för att kunna upprätthålla en
grundläggande servicenivå. Satsningar på kompetens-utveckling har visat sig kunna
resultera i ökad kunskap om de faktorer som är viktiga för ökad lönsamhet i små
dagligvarubutiker i gles- och landsbygder.
De olika ekonomiska stöden har sammantaget bidragit till att upprätthålla en god servicenivå
i många gles-och landsbygdsområden i landet. De satsningar som gjorts under senare år har
bidragit till att den negativa utvecklingen med nedläggning av dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer åtminstone tillfälligt har bromsats upp. Tillväxtverkets uppföljning av
det särskilda driftstödet visar att 95 procent av de butiker som har fått stöd bedömer att
stödet har varit mycket viktigt för deras butik och för butikernas verksamhet och utveckling.
Samtidigt så bedöms dock servicen i landsbygderna vara på en ”miniminivå” som inte kan
minska utan att det får konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i
Sverige – särskilt i händelse av kris. Tillgängligheten till dagligvaror och drivmedel hade
också med stor sannolikhet varit betydligt sämre i många gles- och landsbygder utan
ekonomiskt stöd till strategiska serviceställen för kommersiell service.
Tillväxtverkets uppföljningar av stödet visar att butiker som beviljats särskilt driftstöd har en
mer positiv syn på framtiden eftersom stödet är långsiktigt och förutsägbart. Stödet kan
också underlätta vid ägarskiften och det tycks även ha haft en positiv effekt på viljan att
investera i butikerna. Under perioden 2016–2020 ökade investeringsstödet till
dagligvarubutiker. Att nödvändiga investeringar görs i butikerna kan tolkas som en signal
om en ökad framtidstro.
Flera av de stora aktörerna på marknaden bekräftar också att stödet har haft betydelse för
butiker i landsbygder. Det särskilda driftstödet uppgick år 2020 till drygt 54 miljoner
fördelat på 276 butiker. Antalet butiker i särskilt utsatta områden som får driftsstöd har ökat
sedan 2018 då avståndskriteriet för stöd ändrades från 15 till 10 km.
Uppföljning av arbetet med de regionala serviceprogrammen visar att det strategiska arbetet
bidragit till en ökad samverkan och stärkta relationer mellan aktörerna i länen, inte minst
med kommunerna som nu i större utsträckning medverkar aktivt. Frågan om kommersiell
service har fått mer uppmärksamhet och att tillgång till service är en naturlig och självklar
utvecklingsfråga för en region att ha i sin ”portfölj”.
Men samtidigt finns det delar i arbetet med regionala serviceprogram som fungerat sämre
och som behöver utvecklas. Kopplingen mellan regionala utvecklingsstrategier och regionala
serviceprogram har varit tunn, vilket gjort den politiska förankringen svag. En utmaning som
lyfts av flera regioner är att det saknas en roll som står för ett bredare landsbygdsperspektiv,
både hos regioner och kommuner. Regionen behöver ha en sammanhållande och drivande
roll både i den samverkansarena man bygger kring serviceprogrammet och gentemot projekt
som drivs på lokal nivå. För detta behöver regionen avsätta resurser. Fler utmaningar finns
att ta del av i Tillväxtverkets återrapportering av arbetet.
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Företagens villkor och verklighet – på landsbygderna

Företagens villkor och verklighet är en återkommande enkätundersökningen. Den senaste
undersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020 och består av
cirka 30 frågor med ett antal fördjupningar. Cirka 28 500 små och medelstora företag har
kontaktats och av dessa har cirka 9 400 företag besvarat enkäten. Undersökningens resultat
är representativa för cirka 356 000 företag.
Inom ramen för arbetet med Företagens villkor och verklighet görs förutom en huvudrapport
även några särskilda studier och nedbrytningar av olika aspekter på företagande. En sådan
studie har landsbygder som fokus där syftet är att förbättra kunskaperna om företag och
företagande i landsbygder.
De frågor som vi lyfter fram i detta avsnitt handlar därför om förutsättningarna för att driva
företag och om förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika områden och delar av landet. Är
det så att det finns skillnader som politiken kan påverka eller är förutsättningarna mer
beroende på inom vilka branscher som företagen verkar, företagens storlek och aspekter
som gleshet och befolkningstäthet och närhet till stora marknader. Om det trots allt finns
tydliga skillnader, vilka är då dessa och vilka områden handlar det om? Är det möjligt att
bedöma vad dessa skillnader kan bero på och kan vi se några mönster som till exempel följer
av täthet och gleshet? Vi använder oss här av Tillväxtverkets indelning i sex kommuntyper
som grund för analysen av underlaget och företagens svar.
Det är viktigt att påpeka att detta är ett första försök att bryta ned innehållet i Företagens
villkor och verklighet på kommuntyper och därför ligger inte heller några djupa analyser
bakom de resultat som vi här ändå har iakttagit och lyfter fram. Det är naturligtvis möjligt att
senare göra fler och djupare analyser av underlaget om det bedöms vara betydelsefullt och
om det finns tidsmässigt utrymme.

Tillväxtvilja
En central fråga när man studerar förutsättningarna för företag och företagande är viljan och
möjligheten att kunna växa och bli mer konkurrenskraftiga. En av frågorna i undersökningen
lyder därför ”Skulle du vilja att företaget växte om det fanns möjlighet?”
Av diagrammet nedan framgår att viljan att växa är högst hos företag i mycket glesa
landsbygdskommuner. Detta gäller framför allt kombinationen omsättning och anställda.
Skillnaden i tillväxtvilja är här betydligt högre än hos företag i kommuntypen glesa
landsbygdskommuner, men något fler företagare i den senare kommuntypen svarar dock att
de vill växa i omsättning. Tillväxtviljan är även hög i storstadskommuner både vad avser
omsättning och anställda och endast omsättning.
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Figur 48. Företagens tillväxtvilja. Källa: Tillväxtverket. Företagens villkor och verklighet 2020

Högst tillväxtvilja i mycket glesa landsbygdskommuner finns i branscherna Verksamhet inom
juridik, ekonomi, vetenskap och Teknik samt Byggverksamhet. Tillväxtviljan är lägst inom
branscherna Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster följt av Jordbruk,
skogsbruk och fiske. Den sammantagna viljan att växa tycks vara lägst i glesa
landsbygdskommuner och glesa blandade kommuner där andelen företag som svarat nej på
frågan om de vill växa om det fanns möjlighet ligger strax över 40 procent. Ett resultat som
framkommer av undersökningen är att färre småföretag än i tidigare undersökningar vill
växa genom att anställa.
Det finns en större vilja att växa med både omsättning och anställda bland de nystartade
företagen än hos äldre företag. Även här kan vi se, på samma sätt som för företag i mycket
glesa landsbygder, att viljan att växa avtar med företagens ålder.
Om vi tittar på företagens storlek så är det inte överraskande företag utan anställda som
sticker ut där betydligt färre företag än i övriga storleksklasser vill växa med både
omsättning och anställda Högst tillväxtvilja finns genomgående hos de allra största
företagen.

Ti llväxthinder
I Företagens villkor och verklighet 2017 var tillgång till lämplig arbetskraft den faktor som
störst andel små och medelstora företag upplevde som ett stort tillväxthinder.
Motsvarande bild framträder i denna undersökning då minst 30 procent av företagen i
samtliga kommuntyper anser att bristande tillgång till kompetens är ett stort hinder.
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Figur 49. Kompetensförsörjning som ett hinder för tillväxt. Källa: Tillväxtverket. Företagens villkor
och verklighet 2020

Vi kan här se att mer än 50 procent av företagen i mycket glesa landsbygdskommuner ser
kompetensförsörjning som ett stort hinder, vilket är klart högst av samtliga kommuntyper. I
branscherna Byggverksamhet, Utvinning av mineral samt tillverkning, Transport och
magasinering och i branschen Hotell- och restaurangverksamhet är andelen företag som ser
bristande tillgång till kompetens som ett stort hinder betydligt högre än genomsnittet för
kommuntypen. Bilden av vilka branscher som ser kompetensförsörjning som ett stort hinder
överensstämmer i stort med övriga kommuntyper. Svaren tyder på att det finns en tudelning
i det svenska näringslivet där vissa branscher, eller delbranscher, behöver säga upp
anställda, medan andra har svårt att få tag på rätt kompetens.41
Kompetensförsörjningsproblemen tycks också ha ökat i vissa branscher under coronakrisen
då många anställda verkar ha lämnat till exempel Hotell- och restaurangnäringen och sökt sig
till andra branscher.
Tillgång till lån och krediter upplevs som ett stort hinder av 25 procent av de svarande
företagarna i mycket glesa landsbygdskommuner. Det är en betydligt högre andel än i övriga
kommuntyper där mellan cirka 11 och 13 procent av de svarande angett bristande tillgång
till lån och krediter som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt.

Tillväxtver ket 2021. Kompetensförsörjning i coronatider. Temarapport: Företagens
villkor och verklighet.
41
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Figur 50. Lån och krediter som ett hinder för tillväxt. Källa: Tillväxtverket. Företagens villkor och
verklighet 2020

En möjlig förklaring till den skeva bilden kan vara hur infrastrukturen och tillgången till
lokala bankkontor ut i olika del ar av Sverige. Geograf isk närhet och lokalkännedom mellan
banker och kunder bör kunna öka möjligheten att göra riktiga kreditbedömningar vid lån och
krediter. Här saknar vi dock i dagsläget en uppdaterad och rättvisande bild av hur
bankkontorsnätet ser ut för att kunna göra djupare analyser av svaren. Förutsättningar finns
dock till fortsatta analyser med hjälp av analysverktyget Pipos.
Andelen småföretag som ser lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder är i stort
oförändrat sedan 2017. Anmärkningsvärt är dock att nästan 60 procent av de svarande i
samtliga kommuntyper ser lagar och hinder som ett hinder för tillväxt.
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Figur 51. Lagar och regler som ett hinder för tillväxt. Källa: Tillväxtverket. Företagens villkor och
verklighet 2020

Vi kan här också se ett tydligt mönster; ju glesare kommuner desto större andel av de
svarande företagen upplever att lagar och regler är ett problem. Det går också att uttrycka
omvänt; ju större och mer tätbefolkade kommuner desto färre upplever att lagar och regler
är ett hinder för företagets utveckling och tillväxt. Det går här inte att se några stora
branschvisa avvikelser från genomsnittet.
Tillgång till ett snabbt och tillförlitligt bredbandsnät är idag en nödvändighet för både
företagande och möjligheten till boende i alla delar av landet.

Figur 52. Bredband som ett hinder för tillväxt. Källa: Tillväxtverket. Företagens villkor och verklighet
2020
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Av undersökningen kan vi se relativt små skillnader i andelen företag i olika kommuntyper
som upplever tillgång till bredband som ett tillväxthinder. Visserligen sticker företag i mycket
glesa landsbygdskommuner ut även här, men skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte
särskilt stor. Andelen som upplever bristande tillgång till bredband varierar från drygt 18
procent i mycket glesa landsbygdskommuner till cirka 7 procent i storstadskommuner. Det är
samtidigt svårt att bedöma vad som inryms i de svar som anger bristande tillgång, det kan
vara allt från avsaknad av bredband till drifts- och leveransproblem av olika art.
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Del 4: Bedömningar och slutsatser

Kapitel 10 innehåller fyra delar som på olika vis samlar och bedömer den information som
byggts upp i del 3 av uppföljningssystemet. Dels utifrån politikens genomförande, dels de
dimensioner som politiken innehåller, dels de mål som lyfts fram inom de dimensionerna,
och slutligen utifrån de spår som föreslagits inom förändringsteorin för att systematisera hur
politiken genomförs.
Kapitel 11 innehåller de samlade slutsatserna och rekommendationer för både
uppföljningssystemets fortsatta utveckling och politikens framtida innehåll och
genomförande.
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Utveckling av förmågor och förutsättningar på Sveriges
landsbygder – hur går det?

Den information som finns i uppfoljningsdelarna i ”systemet” kan anvandas for att pa ett
bedomande och utvarderande vis saga ngt om hur det gar inom politikens olika omraden.
Utan att ta udden av de bedomningar som gors i denna del av rapporten sa vill vi upprepa att
det system som utvecklats inte syftar till att ersatta olika aktorers aterkommande
utvarderingar och kartlaggningar av de tematiska delar som landsbygdspolitiken omfattar. Vi
utvarderar heller inte pa djupet effektiviteten eller effekten av enskilda insatser eftersom det
kraver bade omfattande detaljkunskap inom varje omrade och riktade utvarderingar. Men i
den man sadana analyser finns sa har vi anvande deras slutsatser aven inom ramen for detta
uppfoljningssystem. Öch hela tanken med systemet ar att peka pa detta bygga upp det
ytterligare tillsammans med ansvariga myndigheter over tid.
Bedomningarna utgar i grunden fran de mal (och ansatser) som finns inom politikomradet
och de bedomningskriterier som definierades i kapitel 4.4. Vissa uppdrag som ar av
stodjande karaktar har inte lika uttalade malbilder i regeringens proposition – utan malbilder
finns istallet definierade i sjalva uppdragen; framfor allt arbetet med ett myndighetsnatverk
och metodstod. De mal som finns for de uppdragen ar tydligt definierade utifran
framatsyftande, kunskapsdrivna, larande, mobiliserande perspektiv pa hur politiken ska
genomforas av svenska myndigheter.
Kapitel 10 ar disponerat sa att vi inledningsvis gor en samlad bedomning av hur
genomforandet och utvecklingen sett ut inom de mer stodjande och myndighetsutvecklande
insatserna. Sedan foljer en langre del som disponeras utifran de delomraden som finns inom
landsbygdspolitiken. Detta far sagas vara den centrala delen i bedomningen och bygger pa
materialet fran hela del 2 och 3 (empiri som bade ar kvalitativ och kvantitativ).

10.1

Stödjande – facilliterande och utvecklande insatser

Ett antal insatser har gjorts inom ett omrade som inte helt tydligt syns i forandringsteorin
men som anda ar en del av politikomradets genomforande. Vi har lyft fram dem i
uppfoljningssystemet som en del av Tillvaxtverkets centrala uppdrag och man skulle kunna
saga att de ar en del av det institutionella ramverk som ska tillse att relevans,
andamalsenlighet och effekt blir sa bra som mojlig i de insatser som initieras av myndigheter
(och pa langre sikt aven regioner och kommuner). Det ar centralt att inom uppfoljnings och
utvarderingssystemet skapa forutsattningarna att bedoma till vilken grad detta arbete gjorts
pa ett andamalsenligt vis och ifall myndigheters forstaelse och genomforande av insatser
inom landsbygdspolitiken har forbattrats. Aven myndigheternas formagor att utga ifran
territoriella perspektiv och anpassa verksamhet ar centrala faktorer att beakta.
En sak som bor vara tydlig ar att bedomningen i dagslaget ar beroende av kallor som till stor
del ar i form av egna uppfoljningar, sjalvvarderingar, men ocksa enkater och skriftliga inspel
fran deltagande myndigheter. I framtiden kan denna del av uppfoljningen sjalvklart valjas ut
som en del dar externa utvarderare bedomer hur val insatserna svarar mot de behov som
finns och hur val de genomfors.
Tillvaxtverket fick under 2018 uppdraget att verka for ett samordnat agerande bland statliga
myndigheter i syfte att fa ett effektivt genomforande av landsbygdspolitiken. Det handlar
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alltsa om ett effektivt genomforande av ett helt politikomrade - som spanner over hela
bredden av samhallsutmaningar och sektorer - och som bygger pa ett agerande bade utifran
myndigheters lopande verksamhet och riktade mer uttalade landsbygdspolitiska uppdrag.
Effektivitet i detta fall fortydligades till att Tillvaxtverket ska verka for ett samordnat
agerande av statliga myndigheter och samverkan som leder till ett battre nationellt agerande
och synergier mellan samhallssektorer. For att sakerstalla en andamalsenlighet och att goda
resultat uppstod av samverkan tog Tillvaxtverket och myndigheterna i myndighetsnatverket
under 2019 fram en gemensam forandringsteori for medverkan i det regionala
tillvaxtarbetet. Denna forandringsteori reviderades under 2020 for att aven inkludera
myndigheters medverkan i landsbygdspolitiken. Arbetet med prioriteringar och malbilder far
i sig sagas vara ett viktigt steg i att sakerstalla bade kannedom och formaga hos de andra
myndigheterna i att genomfora landsbygdspolitiken.
Tillvaxtverket har utgjort ett stod for 15 utvalda statliga myndigheters medverkan i
genomforandet av en sammanhallen landsbygdspolitik, men ocksa for ovriga myndigheter
som redan fanns i natverket kring den regionala utvecklingspolitiken. Detta har skett i form
av aterkommande moten som framjat erfarenhetsutbyten mellan myndigheterna. Det ar svart
att bedoma till vilken grad natverket bidragit till samordning av myndigheters insatser – men
grunden for ett mer utmaningsdrivet (sak-inriktat) samarbete torde vara lagd.
Tillvaxtverket har under hosten 2019 – varen 2021 haft i uppdrag fran regeringen att
tillsammans med andra nationella myndigheter utveckla ett sa kallat metodstod for
landsbygdsbedomning – med syfte att starka formagan att synliggora, beakta och integrera
landsbygdsperspektiv inom sina verksamheter. Uppdraget har genomforts i en forsta
kunskapsutvecklande fas och en andra mer praktiskt inriktad fas. Det senare genom
Landsbygdslabbet som pagatt fran januari till april 2021. En metodik for landsbygdsanalyser
och konsekvensbedomningar far anses vara paborjad i och med landsbygdslabbet och under
hosten 2021 kommer arbetet fortga i arbetsgrupper och med nya insatser i syfte att
vidareutveckla labbens resultat.
Var bedomning utifran den uppfoljning och de rapporteringar som gjorts pa omradet ar att
Tillvaxtverket tillhandahallit ett andamalsenligt stod till myndigheter for att starka deras
formaga att bidra till mal om hallbar utveckling i alla delar av landet. Stodet har anpassats
efter de resurser som myndigheten tilldelats for detta uppdrag.
Arbetet med metodstodet har inte utvarderats men den bedomning som Tillvaxtverket sjalva
gor ar att det nu finns en grund till ett samlat metodstod for landsbygdsbedomning.
Prototyperna som tagits fram och testats behover dock utvecklas och tes-tas ytterligare for
att bli fungerande. Det finns idag inget metodstod for landsbygds-bedomningar.
Resultatet av detta stod ar mycket svar att bedoma och utvecklingen hos deltagande
myndigheter beror pa faktorer som ocksa ligger utanfor Tillvaxtverkets kontroll. Ett tydligt
resultat av insatsen ar att kunskapen kring myndigheters arbete inom bade regional
utveckling och landsbygdsutveckling starks i och med den aterkommande insamling och
rapportering av utvecklingen som gors inom ramen for uppdraget. Det ar svart att utskilja
och utvardera vad som ar konsekvenser eller konkreta resultat av Tillvaxtverkets aktiviteter
inom ramen for myndighetens samordnande uppdrag och vad som ar effekter av en mer
generell politikutveckling. Vi konstaterar i vara rapporter om myndigheters medverkan
vikten av styrning av myndigheterna, att myndigheterna uppfattar att de har ett tydligt
uppdrag att medverka och ta hansyn till olika regionala och lokala forutsattningar i sin
verksamhet.

164

Den utvardering som gors av traffarna inom myndighetsnatverket visar pa att
majoriteten av myndigheterna har varit mycket nojda och resterande har varit nojda med
traffarna. Myndigheterna har i utvarderingar beskrivit att traffarna ar informativa, att
innehall och kunskap ar relevant och intressant samt att det ar bra att bade fa insikt i vad som
ar pa gang inom politikomradena, i andra myndigheter samt pa regional niva.
Tillvaxtverket ser ocksa att myndigheternas redovisningar inrymmer en viss forstaelse for
dels den regionala utvecklingspolitiken och regionala perspektiv, dels en sammanhallen
landsbygdspolitik och landsbygdsperspektiv. I uppfoljningar och kartlaggningar av arbetets
resultat ser Tillvaxtverket en forsiktigt positiv utveckling i myndigheternas medverkan. Fler
myndigheter ser kopplingar mellan den egna verksamheten och regional utveckling och
landsbygdsutveckling samt uppmarksammar att dessa politikomraden ska integreras i
myndighetens verksamhet.
Ett resultat ar att fler myndigheter (an vid tidigare uppfoljningar) under 2021 uttrycker en
ambition om att vilja starka territoriella perspektiv i sin verksamhet, bade regionala
perspektiv och landsbygdsperspektiv. Myndigheternas svar visar dock att kunskapen och
forstaelsen for regionalt tillvaxtarbetet samt strategiska kontakter for medverkan framforallt
ar placerade i enstaka delar av organisationen eller hos en specifik person.
Landsbygdsutveckling och det regionala tillvaxtarbetet ar inget som genomsyrar
myndigheterna.
Tillvaxtverket konstaterar ocksa att myndigheterna upplever att det finns en otydlighet i
forvantningarna pa deras medverkan och att medverkan riskerar att bli lagt prioriterat i de
myndigheter som i lag grad ser mer konkreta kopplingar till det regionala utvecklingsarbetet
och landsbygdspolitiken. Myndigheternas medverkan ge-nom territoriell anpassning och
samverkan med regional eller lokal niva ar starkt beroende av styrning. Myndigheterna
prioriterar i forsta hand uppdrag till den egna myndigheten, snarare an uppdrag inom andra
politikomraden och andra myndigheters uppdrag.
Den samlade bedomningen av arbetet med myndighetsnatverket och metodstodet for
landsbygdsanalys ar att utvecklingen tycks ga, utifran politikens ambitioner, i en forsiktigt
takt men positiv riktning. Allt fler myndigheter beskriver samverkan med regioner och
reflekterar over sina verksamheter utifran territoriella perspektiv. Fler beskriver ocksa ett
strategiskt arbete for att integrera och starka territoriella perspektiv. Aven om fa
myndigheter mer kontinuerligt och genomgaende kan sagas tillampa territoriella perspektiv i
sin verksamhet
En tydlig rekommendation som forts fram i tidigare aterrapporteringar ar att tillse att
resurser och mandat for att utveckla territoriella perspektiv, och for att medverka i det
myndighetsgemensamma arbetet med landsbygdsutveckling, finns i varje myndighet som har
betydelse for genomforandet av politiken. Detta behover sakerstallas i uppdrag och styrning
av myndigheterna. Flera myndigheter efterfragar en starkt och tydligare styrning. Fortsatt
styrning och tydliga uppdrag behovs ocksa for att utveckla de processer och prototyper till
metodstod som ar resultatet av landsbygds-labbet. Avgorande for myndigheternas fortsatta
engagemang och mojlighet att priori-tera framover ar enligt dem sjalva regeringens fortsatta
styrning av myndigheterna utifran ett landsbygdsperspektiv. Öffentliga aktorer pa regional
och kommunal niva bor ocksa inkluderas i det fortsatta arbetet. Det finns goda skal att i
fortsattningen lanka samman dessa aktorer an tydligare for att astadkomma en mer
landsbygdsmedveten offentlig sektor.
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10.2

Slutsatser kring genomförande och resultat på kort och medellång sikt inom
politikens områden

For vart och ett av de landsbygdspolitiska delomradena foljer i detta kapitel en genomgang av
den evidens som finns i uppfoljningssystemet. Detta ligger aven till grund for den malvisa
bedomning som gors i nasta kapitel.

Näringsliv och företagande
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:








Innovationsförmågan hos företag på landsbygden bör stärkas.
Satsningar bör göras för att öka landsbygdsföretagens nyttjande av digitalisering och
ny teknik
Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör fortsatt vara ett verktyg
som bättre styr mot och motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd
och miljö.
Utveckling av besöksnäringen kopplat till natur- och kulturmiljöer i Sveriges
landsbygder, och i synnerhet naturturismen, bör stärkas.
För att underlätta företagens vardag bör förenklings- och metodarbetet fortsätta
utvecklas på alla myndighetsnivåer och digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
En näringslivssatsning bör riktas mot de kommuner där näringslivet har
ogynnsamma villkor.
Ett nationellt kunskapscentrum för landsbygdsutveckling bör inrättas

De tillsatta resurser som tydligast framträder i den landsbygdspolitiska ramen är:






Livsmedelsstrategin
Särskilt stöd till besöksnäringen
Utvecklig av företagsklimat i gles-och landsbygdskommuner
(Fortsatt finansiering av ett nationellt skogsprogram)
Finansiering av SLU:s uppdrag att främja en bättre samordning och samverkan inom
den svenska landsbygds- och regionalforskningen.

Och inom ramen för landsbygdsprogrammet tydligast:










Kompetensutveckling
Rådgivning
Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring
Investeringsstöd till förnybar energi och klimat
Förädlingsstöd
Miljöinvesteringar
Startstöd
Investeringsstöd för jobb på landsbygden
Innovationsstöd
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Men även andra delar av finansieringen bidrar till att utveckla strukturer som är viktiga för
näringslivet och företagandet på landsbygderna, exempelvis satsningar på
bredbandsutbyggnaden, utbildningssatsningarna och satsningar på väg och järnväg.
Myndigheters övriga aktiviteter
Ett antal myndigheter lyfter i sin rapportering kring medverkan inom regional och
landsbygdspolitiken fram direkta och indirekta insatser. Det handlar om stod bade inom
ramen for europeiska fonder/program – och om nationella satsningar pa omradet med
anknytning till myndigheternas sektorer eller stodjande satsningar som skapar
forutsattningar. Den bild som ges i kapitel 6.1 visar att manga myndigheter bedriver
verksamhet som stodjer foretagsamhet, innovationsformaga, kompetensforsorjning och
kompetensutveckling, och hallbarhetsfragor inom de sektorer man har ansvar att verka inom.
Graden av territoriellt perspektiv varierar dock mycket och likasa till vilken grad
myndigheterna samverkar med regionala eller lokala aktorer kring de insatserna.
Det finns andra exempel pa dar ett landsbygdsperspektiv och foretagsframjande tydligt
inkluderats i satsningar hos myndigheter som inte lika tydligt har ett sadant ansvar Riksantikvarieambetet lyfter exempelvis fram ERUF-projektet Kulturarvsinkubator, och
Naturvardsverket lyfter sina uppdrag kring ”naturturism och landsbygdsutveckling”. For
vissa myndigheter ar det framst genom natverk och samverkan som man har ett
landsbygdsperspektiv pa sin verksamhet; ett exempel ar Vinnova som framst lyfter fram sin
medverkan i Landsbygdsnatverket genom vilket man forvantas bidra till att stotta
innovationsformagan pa landsbygderna.
Manga myndigheter lyfter fram hur de pa ett indirekt vis skapar forutsattningar och
stodjande strukturer kring foretagande och naringslivsutveckling pa landsbygderna. Detta ar
valida perspektiv och en viktig del i hur samhallsstrukturer samverkar men det ar tydligt att
mer utvecklat territoriellt perspektiv (for en forstaelse av vad som menas med territoriellt
perspektiv i detta sammanhang se kapitel 3.4).
De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Inom området näringsliv och företagande genomförs ett antal insatser för att möta de
utmaningar som preciserades i regeringens proposition. Med utgångspunkt i de ”spår” som
föreslagits i en förändringsteori så skulle dessa insatser kunna kategoriseras enligt följande:
Utveckling och anpassning av tjänster och stöd till företag och medborgare
 En näringslivssatsning kring digitalisering av små och medelstora företag på
landsbygderna.
 Innovationsstöd till företag och samarbeten (inom EIP) inom
landsbygdsprogrammet, och som en del i Livsmedelsstrategin.
 Stöd till besöksnäringen, främst med inriktning på destinationsutveckling, leder och
företagande. Nya uppdrag under 2021 med inriktning på kunskapsuppbyggnad,
bättre statistik, hållbarhet och uppföljning.
 Stöd till kommuner där näringslivet har ogynnsamma villkor.
 Investeringsstöd, kompetensförsörjningssatsningar och andra direkta stöd inom
Landsbygdsprogrammet.
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Utveckling av kunskap, strategier och underlag för styrning och planering
 Fortsatt utveckling av Livsmedelsstrategin (ytterligare uppdrag/fokus inom
samverkan och förenkling) och kunskap genom uppföljning av strategin.
 Utveckling av besöksnäringsstrategi (försenad och ej lanserad våren 2021).
 SLU har fått uppdrag och finansiering för att arbeta med att etablera ett nationellt
kunskapscentrum för landsbygdsutveckling.
Utveckling av nya metoder, piloter, stödformer
 Utveckling av metoder för att utveckla digitalisering och digitaliseringsförmåga hos
företag på landsbygderna (inom näringslivssatsning som nämns ovan).
Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)
Från de indikatorer som inkluderats i uppföljningssystemet så ser vi att:
BRP/Capita, lönesummor och nyföretagande ökar på landsbygderna, precis som i hela landet,
men det finns fortfarande stora skillnader i landet. Speciellt när det gäller
förutsättningsskapande faktorer så som utbildningsnivåer och utvecklingen av företag inom
sektorer så som företagstjänster (som ofta nämns som en förutsättning för innovation och
nyföretagande) så finns mycket att göra i landsbygderna. Den eftergymnasiala utbildningen
skapar en diversitet på arbetsmarknaden som stimulerar innovation inom och mellan företag
och det är tydligt att både akademisk och det livslångt lärande är ett område som behöver
utvecklas.
Andelen småföretag som exporterar har ökat något under senare år. Det är nu 18 procent av
småföretagen som exporterar jämfört med 15 procent år 2008. Utvecklingen går dock åt det
negativa hållet för många län som vi vet innehåller många landsbygdskommuner –
exempelvis faller andelen företag som exporterar i Gävleborg, Västmanland, Värmland och
Norrbotten. Samtidigt står den still i exempelvis Kalmar och Blekinge.
Andelen innovativa företag har ökat mellan 2017 och 2020 men precis som för exporten så
kan man analysera utvecklingen i regioner som vi vet innehåller en stor det av
landsbygdskommunerna. Siffrorna är ganska stabila för de flesta länen i topp men i Kalmar,
Värmland och Dalarna så har andelen fallit ganska markant.
En hållbar utveckling
Sverige rankas pa en 4:e plats i EU nar det galler miljoinnovationsindex for 2019; vi har varit
bland de fem basta sedan mattet introducerades 2010. I 2019 ars index presterade Sverige
extra bra nar det galler miljoinnovationsinsatser (bast i EU) och miljoinnovationsaktiviteter
(2: a basta). Öbservatoriet noterar att Sverige ligger i framkant nar det galler att utveckla ny
teknik inom omraden som bioenergi, smarta nat, grona byggnader, avfall och atervinning,
teknik for grona fordon, vattenresurshantering, havsenergi och solkraft. I juli 2020 antog
regeringen en nationell strategi for en cirkular ekonomi som anger riktningen och
ambitionen for en langsiktig och hallbar omstallning av det svenska samhallet.
Samtidigt visar den nationella svenska bioekonomistatistiken att utvecklingen gar langsamt.
Trotts att andelen sysselsatta ar relativt stabilt nationellt sa ar andelarna avtagande i manga
lan. Öch nar det galler bioekonomins andel av den totala omsattningen sa ar andelarna pa
tillbakagang i de flesta lan. Sverige har till skillnad fran bade EU och manga europeiska
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lander ingen strategi for utvecklingen av bioekonomin. En strategi ar under utarbetande och
skall enligt plan lanseras hosten 2021.
Det finns indikatorer dar data aven finns pa kommunal niva och den indikator som kanske
bast visar pa relationen mellan produktion och miljopaverkan ar vaxthusgaser per BRP. Har
blir det tydligt att utvecklingen gar at ratt hall for samtliga kommuntyper.
Från uppföljningar och utvärderingar ser vi att:
Näringslivssatsningen på digitalisering av SME på landsbygderna har bidragit med ny
kunskap om målgruppen mikroföretag i landsbygderna. Programmet har därmed som helhet
höjt kunskapen hos deltagande aktörer (projektägare, Almi och Tillväxtverket) om dessa
företags förutsättningar och behov kopplat till digitalisering samt hur främjandeaktörer når,
bör bemöta och kommunicera med dessa företag. I tillägg till kunskapshöjningen har
programmet resulterat i att ett antal verktyg, modeller och arbetssätt för att möta
målgruppen har utvecklats. Projekten har tillsammans genererat flera viktiga lärdomar som
är viktiga och intressanta att ta med i den framtida utvecklingen av insatser till målgruppen
inom ramen för landsbygdspolitiken.
Ett av de områden där utvärderingen av insatser inom landsbygdsprogrammet har ett extra
stort värde är i uppföljningen och lärandet kring innovationskraft hos företag i
landsbygderna. Området är väldigt svårt att följa på kommunal nivå med indikatorer och
innovationsförmåga/innovationskraft påverkas av insatser både inom
landsbygdsprogrammet, nationell innovationspolitik, riktade insatser inom
näringslivspolitiken som Tillväxtverket hanterar, utbildningsnivåer och internationalisering,
mm.
Tyvärr ger studierna som gjorts för att följa innovationsstöden inom landsbygdsprogrammet
inga direkta svar på om innovationskraften stärkts under de senaste åren. De fokuserar
främst på vilka faktorer som forskningen lyfter fram som centrala för att innovationsklimatet
ska vara gott. Det handlar mycket om utbildningsnivåerna, mångfalden i näringslivet – men
också om mer svårfångade perspektiv att mäta med indikatorer; så som samverkan vertikalt
och horisontellt. Det är främst samverkansperspektivet och hur innovationsstöden inom
landsbygdsprogrammet genomförts i en geografisk kontext som man i nuläget följer upp och
bedömer – med positiva omdömen för den samverkansfrämjande delen och mindre
positiva omdömen kring genomförande och koppling till andra nationella eller
regionala innovationssatsningar.
En näringslivssatsning har riktats mot de kommuner där näringslivet har ogynnsamma
villkor. Denna har beskrivits ingående i tidigare kapitel och det är tydligt att denna varit
både relevant, lett till kortsiktigt positiva resultat som i vissa fall har potential att leva vidare
på längre sikt – även om en viss oro finns för bärkraftigheten i resultaten.
De satsningar som gjorts och de projektmedel som finns för utveckling av besöksnäringen
har tydligt knutit an till de mål som finns inom landsbygdspolitiken. De har tydliga
kopplingar till natur- och kulturmiljöer i Sveriges landsbygder, och i synnerhet
naturturismen med utveckling av leder, mm. Även de satsningar som kan göras inom ramen
för landsbygdsprogrammet inom utveckling av turistföretag bidrar till de
landsbygdspolitiska målen. Att bedöma hur utvecklingen inom besöksnäringen ser ut och hur
den relaterar till insatser och stöd är ett fokus för ett nytt uppföljningsuppdrag som
Tillväxtverket har och det kommer troligtvis utvecklas inom ramen för den kommande
besöksnäringsstrategin. En första rapportering av uppföljningen inom besöksnäringen
kommer göras tidigt 2022.
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Att bedöma om förenklings- och metodarbetet fortsatt utvecklas på alla myndighetsnivåer
och digitaliseringens möjligheter tillvaratas för att underlätta för företag på landsbygderna är
även det en mycket stor och abstrakt fråga. Om detta är ett område som ska kunna följas upp
så behöver insatser preciseras, likaså genomförandet. Förenkling är en viktig del av
livsmedelsstrategin, och det är en viktig del i det myndighetsgemensamma arbetet med
verksamt.se. Att utveckla tillgängligheten till statliga servicekontor är även det ett bidrag till
att underlätta för företagen på landsbygderna.
Vissa satsningar har gjorts för att främja innovationsförmågan hos företag på landsbygden
men inom ramen för landsbygdspolitiken främst riktat mot jordbrukssektorn och
livsmedelssektorerna. Det finns dock satsningar inom även ERUF, nationell
innovationspolitik (stöd och program som Vinnova hanterar) och regionernas satsningar
inom Smart Specialisering som även stärker innovationsförmågan och innovationer i företag
på landsbygderna. Innovationsförmåga uttrycks i den parlamentariska utredningen som
något som bygger på många samverkande faktorer där landsbygdspolitiken även har som
ambition att stärka utbildningsnivåerna på landsbygderna, utveckla företagstjänster och det
kommunala näringslivsarbetet, och utveckla digitalisering och digital infrastruktur.
Satsningar har gjorts men i liten skala för att öka landsbygdsföretagens nyttjande av
digitalisering och ny teknik. Dessa har visat på svårigheterna att kombinera
metodutveckling med främjande insatser men har ändå utifrån skalan på insatserna uppnått
goda resultat. Utvärdering av denna insats bedömer att projekten tillsammans har bidragit
med ny kunskap om målgruppen mikroföretag i landsbygderna. Programmet har därmed
som helhet höjt kunskapen hos deltagande aktörer (projektägare, Almi och Tillväxtverket)
om dessa företags förutsättningar och behov kopplat till digitalisering samt hur
främjandeaktörer når, bör bemöta och kommunicera med dessa företag. I tillägg till
kunskapshöjningen har programmet resulterat i att ett antal verktyg, modeller och arbetssätt
för att möta målgruppen har utvecklats. Projekten har tillsammans genererat flera viktiga
lärdomar som är viktiga och intressanta att ta med i den framtida utvecklingen av insatser till
målgruppen inom ramen för landsbygdspolitiken.
Vi kan inte i dagsläget bedöma om alla de offentliga upphandlingar som görs av livsmedel
och måltidstjänster bättre styr mot och motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom
djurskydd och miljö. Det är en väldigt bred fråga och exempelvis aspekten kring miljö
behöver preciseras eftersom det kan handla om både lokal, nationell och global miljö och
målkonflikter däremellan. Vi rekommenderar att detta område utreds tydligare inom ramen
för uppföljningen av Livsmedelsstrategin och där relateras tydligare till det
landsbygdspolitiska målet.

Digital kommunikation och transportinfrastruktur
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:



Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband.
En framtida modell för statligt stöd till utbyggnad av bredband bör utformas.
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Inom transportinfrastruktur var de målbilder som lyftes fram från den parlamentariska
landsbygdskommitteen även att ”en infrastruktur som säkerställer person- och
godstransporter till medborgarna och näringslivet i landsbygderna”. I regeringens
proposition har detta formulerats som ” konkurrenskraftiga transportlösningar för gods- och
persontransporter med låga utsläpp av växthusgaser i kombination med väl utbyggd digital
infrastruktur.”
De förslag som lades fram av den parlamentariska utredningen var många och breda inom
det transportpolitiska området och det har resulterat i många utredningar och uppdrag –
även om de mål som lagts fram i propositionen inte helt fångar detta.
De tillsatta resurser som tydligast framträder i den landsbygdspolitiska ramen är:




Utbyggnad bredband
Vägunderhåll och vägnät
Järnvägsunderhåll

Myndigheters övriga aktiviteter
Ett antal myndigheter lyfter i sin rapportering kring medverkan inom regional och
landsbygdspolitiken fram direkta och indirekta insatser inom dessa omraden. Digital
infrastruktur och ett utvecklat transportsystem är insatsområden som rymmer många
dimensioner - det blir tydligt nar myndigheterna rapporterar sin aktivitet inom dessa
delområden. Vissa myndigheter har i uppdrag att utveckla den fysiska infrastrukturen medan
andra arbetar med att skapa förutsättningar för digitalisering inom sektorsområden.
PTS arbetar for att framja digital delaktighet och tillganglighet, bl.a. att framja digital
kompetens och delaktighet genom kartlaggning och undersokningar, anordnande av
innovationstavlingar samt finansiering av utbildningar. PTS forvaltar och foljer även upp den
svenska bredbandsstrategin. Sedan 2020 utlyser dessutom PTS ett bredbandsstöd som under
2021 uppgår till 1,6 miljarder kr. PTS bredbandsstöd kan sökas för utbyggnad till utpekade
byggnader som listas i den så kallade byggnadsförteckningen. Förteckningen tas fram genom
en kartläggning där PTS identifierar byggnader i glesbygd, där det inte är kommersiellt
gångbart att bygga NGA-nät inom de närmsta tre åren.
Manga myndigheter rapporterar som sagt insatser/verksamhet som bidrar till att målet att
företag, organisationer och människor ska kulla dra nytta av digitaliseringens möjligheter;
exempel har återgivits i kapitel 6. Det handlar både om att öka tillgängligheten, likvärdighet,
sprida kunskap och att effektivisera myndighetsutövande; men också om att genom minskat
resande minska negativa miljöeffekter.
Ett fatal myndigheter kunde däremot saga ngt om infrastruktur kring person och
godstransporter. Trafikverket är den utpekade myndighet inom landsbygdspolitiken som i
sitt lopande samarbete med regioner och kommuner arbetar för att nå de
landsbygdspolitiska målen. Man lyfter främst fram (utöver de medel som finns för
vägunderhåll och järnväg) att man utför systemanalyser, bristanalyser, strakanalyser,
geografiska bristbeskrivningar, atgardsplanering, nationella planer och regionala planer;
tillsammans med regionerna. Även Jordbruksverket och Tillväxtverket är dock aktiva inom
de europeiska fonderna med stöd till att utveckla infrastruktur kring de gröna och blå
näringarnas produktion och distribution samt att genom stöd till viss kommersiell service
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säkerställa servicepunkter som kan anvandas for att sakerstalla att gods tar sig till och fran
bade foretag och privatpersoner pa landsbygderna.
De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Inom området digital kommunikation och transportinfrastruktur genomförs ett antal
insatser för att möta de utmaningar som preciserades i regeringens proposition. Med
utgångspunkt i de ”spår” som föreslagits i en förändringsteori så skulle dessa insatser kunna
kategoriseras enligt följande:
Investeringar i fysisk och digital infra-struktur
 Utbyggnad av bredband utifrån regeringens bredbandsstrategi
 Sedan 2020 utlyser PTS medel utöver de medel som finns inom
landsbygdsprogrammet; dessa medel bygger på regionala kartläggningar över vart
behovet av utbyggnad bedöms vara störst.
 Medel för vägunderhåll och järnvägsunderhåll men utan tydlig koppling till de
landsbygdspolitiska målen.
Utveckling och anpassning av tjänster och stöd till företag och medborgare
 Flertalet av de utpekade myndigheterna redovisar hur man arbetar för att utveckla
digitalisering som ett sätt att anpassa och förbättra sina verksamheter och tjänster
för företag och medborgare.
Utveckling av kunskap, strategier och underlag för styrning och planering
 PTS och Trafikverket utarbetar och förvaltar strategier både inom området
digitalisering och transportinfrastruktur. Dessa har till varierande grad tagit hänsyn
till landsbygdsperspektiv tidigare men PTS har bl.a. utvecklat en ny modell för att
bättre integrera territoriella perspektiv i sin verksamhet.
 Redan 2017 publicerade PTS ett PM om en framtida modell för statlig utbyggnad av
bredband i Sverige. Förslaget innehöll bl.a. en mer utbudsinriktad modell som inte
bygger lika mycket på ansökningsdriven utbyggnad.
Utveckling av nya metoder, piloter, stödformer
 Möjligtvis kan de utlysningar som görs av PTS 2020 och 2021 kategoriseras som en
ny stödform som kompletterar övriga bredbandsstöd.

När det gäller det övergripande målet att tillse underhåll och investeringar i
transportsystemet så bedömde regeringen att riksdagen lagt fast det övergripande
transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet – och att detta är
förenligt med det föreslagna övergripande målet för landsbygdspolitiken. I
vårändringsbudgeten för 2019 satsades 66 miljoner kronor på enskilda vägar och 56
miljoner kronor på godstransport på järnväg i landsbygd. I budgeten för 2020 satsades 118
miljoner kronor på att förbättra det enskilda vägnätet och 100 miljoner kronor på
järnvägsunderhåll på landsbygd.
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Regeringen tillsatte under 2017 en kommitté, Reseavdragskommitté. Kommittén hade
uppdrag att se över hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. En
viktig utgångspunkt för uppdraget var att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela
landet, även där kollektivtrafik saknas. Regeringen gav sedan Trafikanalys uppdrag om
fördjupad analys av vissa frågor kopplade till förslaget som berör personer som bor eller
arbetar i glesbygd. Trafikanalys redovisade sin fördjupade analys under 2020 i rapporten
”Skattelättnad för arbetsresor - analys av frågor i betänkande SÖU 2019:36.” (Trafikanalys,
2020:8).
Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)
Från de indikatorer som inkluderats i uppföljningssystemet så ser vi att:
Utbyggnaden av snabbt bredband sker över hela landet. Men tillgången är fortsatt ojämnt
fördelad mellan tätort och landsbygdsområden. Mellan 2014 och 2018 har hushållens och
företagens tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i överföringshastighet ökat från 61
procent till 81 procent, en ökning med 20 procentenheter. Ökningstakten i utbyggnaden är
betydligt högre i lands- och glesbygd, till följd av bredbandsstöden. Tillgång till fast bredband
om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten har utvecklats positivt för samtliga
kommuntyper mellan 2017 och 2018. Ökningstakten är störst i landsbygdskommuner där
samtliga typer har ökat från ca 70% till över 75%.
Av undersökningen ”företagens villkor och verklighet” kan vi se relativt små skillnader i
andelen företag i olika kommuntyper som upplever tillgång till bredband som ett
tillväxthinder. Visserligen sticker företag i mycket glesa landsbygdskommuner ut även här,
men skillnaderna mellan olika kommuntyper är inte särskilt stor. Andelen som upplever
bristande tillgång till bredband varierar från drygt 18 procent i mycket glesa
landsbygdskommuner till cirka 7 procent i storstadskommuner.
Från uppföljningar och utvärderingar ser vi att:
Regeringens bredbandsstrategi följs upp av Post och Telestyrelsen och den senaste
rapporten redovisades i oktober 2020. PTS bedömning är att målet om att hela Sverige bör
ha tillgång till snabbt bredband år 2025 inte kommer att uppnås. När det gäller tillgången till
100 Mbit/s – och därmed även målet som helhet – kan dock utvecklingen bli mer gynnsam än
i PTS prognos. Utöver den tekniska utvecklingen påverkas bredbandstillgången 2025 av en
rad demografiska, ekonomiska och politiska faktorer, vars utveckling är svår att förutse i
dagsläget. Detta medför ett stort mått av osäkerhet i PTS bedömning av måluppfyllelsen.

Kompetensförsörjning
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:



Tillgängligheten till universitets- och högskoleutbildning samt
yrkeshögskoleutbildning bör öka genom förbättrad tillgång till distansutbildningar.
Utvecklingen av och tillgång till kommunala lärcentrum bör stödjas.
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Man poängterar också att ett medel för detta kan vara fjärrundervisning - ett viktigt
komplement när undervisning bedrivs i glesa miljöer.
Värt att notera är att man inom denna dimension inte poängterar utbildningsnivåer eller hur
väl kompetensförsörjningen fungerar i olika delar av landet – insatser syftar främst till att
förbättra möjligheterna till högra utbildning och livslångt lärande.
De tillsatta resurser som tydligast framträder i den landsbygdspolitiska ramen är:


Medel och utlysningar för lärcentrum och utvecklad distansutbildning.

Och inom ramen för landsbygdsprogrammet tydligast:


Kompetensutvecklingsstöd

Myndigheters övriga aktiviteter

Sektorsmyndigheterna (som i sammanhanget ar valdigt manga) lyfter fram insatser for just
utbildningssystemet/strukturerna utöver det som ryms inom den direkta finansieringen
inom landsbygdspolitiken. Skolverket har ett tillsynsuppdrag och arbetar med
kartlaggningar, dialoger och utveckling av ”systemet” medan ett antal andra aktorer genom
fonder (ESF-radet) och tillampad verksamhet (MYH och MUCF) verkar mer direkt pa
omradet.
Skolverkets foljer exempelvis upp och analyserar kvinnors och mans etablering pa
arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Statsbidrag far ocksa
lamnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner genomfor insatser for
etablering av nya eller utveckling av befintliga larcentrum. Skolverket fordelar ocksa andra
statsbidrag med relevans for kompetensforsorjningen. MYH a sin sida arbetar med
overvaganden kring exempelvis yrkeshogskolans utbildningar och dessas placering over
landet. Man har aven sakerstallt (fastslaget i kartlaggningar och utvarderingar) en okad
tillganglighet till utbildning inom yrkeshogskolan, genom okade volymer av platser, flera olika
varianter av utbildningar och att fler utbildningar sker pa distans. MYH har ett
regeringsuppdrag att fortsatt utveckla distansundervisningen.
Universitets och Hogskoleradet (UHR) ar inte utpekade som en myndighet inom
genomforandet av landsbygdspolitiken men de har i uppdrag att hoja kvaliteten i
distansutbildningen. Under aren 2021–2022 genomfor UHR ett regeringsuppdrag som
innebar en satsning for att hoja kvaliteten och oka genomstromning i distansutbildning vid
universitet och hogskolor. Regeringsuppdraget genomfors inom ramen for projektet "Kvalitet
i distansutbildning" som foregicks av utlysningar till larosaten for att driva projekt aven
2019–2020.
Precis som for naringsliv och foretagande sa lyfter manga myndigheter fram insatser som
syftar till att utveckla kompetensforsorjningen (eller kompetensnivaerna) inom sina
sektorsområden (se detaljer i kapitel 6). Arbetsformedlingen som kunde vara en central
aktör noterar dock att man inte har ngt uppdrag inom landsbygdspolitiken men påpekar att
man indirekt har en paverkan genom sitt arbete med prognoser och analyser over
arbetsmarknaden, arbetsmarknadsutbildningar och vagledning.
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De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Inom området kompetensförsörjning genomförs ett mindre antal insatser för att möta de
utmaningar som preciserades i regeringens proposition. Med utgångspunkt i de ”spår” som
föreslagits i en förändringsteori så skulle dessa insatser kunna kategoriseras enligt följande:
Utveckling och anpassning av tjänster och stöd till företag och medborgare
 Statsstöd finns tillgängligt att söka via Skolverket för utveckling av kommunala
lärcentra .
Utveckling av nya metoder, piloter, stödformer
 Under åren 2021–2022 genomför UHR (Universitets och högskolerådet) ett
regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka
genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor.
Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i
distansutbildning" som föregicks av utlysningar till lärosäten för att driva projekt
även 2019–2020.
Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)
2017 publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en rapport om distansutbildning vid
svenska universitet och högskolor. Sammanställningen visar att distansutbildningen har
förändrats under de senaste 10 åren. Antalet registreringar på programkurser på distans har
ökat med 88 procent även om utbudet av programutbildningar legat mer eller mindre stabilt
med cirka 500 program per läsår. Samtidigt har både utbudet och antalet registreringar på
fristående kurser minskat sedan läsåret 2010/11. Det är komplicerat att följa och analysera
distansutbildning eftersom universiteten definierar detta på olika vis och olika beroende på
graden av distansundervisning inom en kurs eller ett program.
UKÄ lyfter fram att det finns svårigheter i att fånga och följa antalet lärcentra i landet. Det
finns många olika organisationer kring dessa och tillförlitlig statistik saknas. UKÄ menar att
det finns ett behov av att kunna följa förekomsten av lärcentra.
2017 publicerade även Skolverket en rapport om just förekomsten av lärcentra i landet.
Sammanställningen bygger bl.a. på en enkät. 229 av 290 kommuner har svarat på
Skolverkets enkät. Av dessa bedriver 142 kommuner, motsvarande 62 procent, ett eller flera
lärcentra. Det finns inga bestämmelser om lärcentra eller någon allmängiltig definition av
begreppet. Kommuner utan lärcentra kan därför bedriva samma sorts verksamhet som
kommuner med lärcentra, men kalla verksamheten för något annat. Utöver de 142
kommunerna som angett att de bedrev ett eller flera lärcentra finns 18 kommuner som inte
svarade på enkäten, men som är medlemmar i Nitus (en förening för kommuner som driver
lärcentra). Det tyder på att åtminstone 160 kommuner bedriver lärcentra eller liknande
verksamheter. Eftersom definitionen av och sammanställningen av antalet lärcentra är
otydlig så kan vi svårligen bedöma hur dessa har utvecklats över tid; de senaste studierna av
sektorsmyndigheter är dessutom från 2017. Om måttet skall vara ett mål inom
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landsbygdspolitiken skulle ett uppdrag att följa antal, inriktning och kvalitet på lärcentra
behöva läggas på ansvariga myndigheter.
Under åren 2021–2022 genomför UHR (Universitets och högskolerådet) ett
regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmning i
distansutbildning vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen
för projektet "Kvalitet i distansutbildning" som föregicks av utlysningar till lärosäten för att
driva projekt även 2019–2020. Medel kunde då sökas för projekt som utvecklade
distansutbildningens former och pedagogik. Utbildningsbehovet i glesa och mycket glesa
landsbygdskommuner var en viktig utgångspunkt. Inga uppföljningar eller utvärderingar
finns att tillgå ifrån projektet eftersom det vid starten inte kopplades några
återrapporteringskrav till det.

Samhällsplanering och bostadsbyggande
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:






Landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter bör tydliggöras i den
kommunala översiktsplaneringen.
Frågan om en nationell vägledning för en utvecklad översiktsplanering som
underlättar landsbygdens utveckling bör samordnas med pågående
utredningsarbete om en utvecklad översiktsplanering.
Det bör ske en återkommande aktualitetsprövning av utpekade riksintressen, då
avgränsningen och avvägningen mellan riksintressen och andra samhällsintressen
påverkar landsbygdernas utveckling.
Vatten- och avloppslagstiftningen bör anpassas i syfte att underlätta
bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna.
Vägledningen till kommunerna i tillämpningen av lagstiftningen bör stärkas.
Det bör övervägas hur de finansiella förutsättningarna för om- och nybyggnation av
bostäder på landsbygden kan underlättas.

De tillsatta resurser som tydligast framträder i den landsbygdspolitiska ramen är:
Inga direkta resurser belyses som avsatta för att uppnå de mål som finns inom denna
dimension av landsbygdspolitiken. Dock är de mål eller ambitioner som satts av den
karaktären att de snarare handlar om att anpassa regler, instruktioner eller fortsatt
utredning i syfte att anpassa lagstiftning.
Myndigheters övriga aktiviteter
Att underlatta for bosattning pa landsbygderna ar en komplex fraga som rymmer manga olika
dimensioner. Utover Boverket sa har ingen av de myndigheter som ar utpekade i samverkan
kring politikens genomforande egentligen uppdrag eller mandat att arbeta med fragor som
ror finansiering, huspriser eller mark. HaV och Naturvardsverket har visserligen
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ansvarsomraden inom vatten och avlopp och flertalet myndigheter arbetar med fragor som
ror riksintressen (se Boverkets uppdrag ovan).
Inom detta område lyfter manga myndigheter också fram att man arbetar med dialoger med
regional och kommunal niva, att man tar fram riktlinjer och vagledning, och att man arbetar
med olika typer av intressen (utöver riksintressen), så som attraktiva miljoer, havsmiljo
(planarbete), kustområden, mm. Det ar inte helt tydligt hur dessa verksamheter har ett
uttalat perspektiv att underlätta landsbygdernas utveckling men det har troligtvis en stor
potential att integreras i ett sådant perspektiv. Utöver de konkreta målbilder som finns i
regeringens proposition kring översiktsplaner, riksintressen och vatten och avlopp så
lyfter exempelvis Trafikverket fram sitt arbete med lanstransportplanerna, Boverket sina
dialoger inom regional utvecklingsplanering, Energimyndigheten exempelvis ”Lokal och
regional kapacitetsutveckling” (som bidragit till att utveckla offentliga aktorers kapacitet att
arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfragor i olika
omraden (bl. a. fysisk planering, offentlig upphandling eller hallbara transporter). Även
andra myndigheter som PTS och MUCF lyfter fram kapacitetsuppbyggnad och
delaktighet som viktiga perspektiv här som behöver stöd och styrning för att utvecklas.
De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Utveckling av kunskap, strategier och underlag för styrning och planering
 Regeringens proposition 2019/20:52 ”En utvecklad översiktsplanering” har i linje
med de första två målen inom detta område utvecklat vägledningen kring hur främst
landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska hanteras inom ramen för aktuella och
uppdaterade kommunala översiktsplaner.
 Boverket har publicerat rapporten: ”Finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder
på landsbygden” 2019. Rapporten var en redovisning av ett regeringsuppdrag från
Näringsdepartementet och lanserade ett principförslag till statligt topplån med
kommunalt förlustansvar till ny- och ombyggnad av egnahem på landsbygden.
 Boverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket
(riksintressemyndigheterna) i deras arbete att göra en översyn av sina respektive
anspråk på riksintresse. En delrapport har publicerats 2020 och slutrapport väntas i
september 2021. Om detta är en del i en mer återkommande aktualitetsprövning är
inte helt tydligt. Dock föreslås att i förordning införa en process för
aktualitetsprövning.
Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)
I det utredningsarbete som genomförts för en utvecklad översiktsplanering har
landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter till viss del tydliggjorts och frågan om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har aktualiserats och tydliggjorts i relation till
kommunernas översiktsplanering. Boverket har i linje med regeringsuppdrag inkommit med
ett förslag på hur de finansiella förutsättningarna för om- och nybyggnation av bostäder på
landsbygden kan underlättas. Effekterna av detta går inte att bedöma då förslaget inte
resulterat i några nya förutsättningar för landsbygderna ännu.
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Målet kring översiktsplaner som det är formulerat idag (värden och utvecklingsmöjligheter
bör tydliggöras i den kommunala översiktsplaneringen) kan inte uppnås enbart genom
vägledning och riktlinjer utan bygger också på hur kommunerna agerar. Att ngt ”tydliggörs”
är dessutom svårt att bedöma och effekterna av att det görs är svåra att följa upp. Många
kommuner och regioner har redan tidigare hanterat landsbygd i sina översiktsplaner men en
mer systematisk uppföljning är nödvändig för att bedöma vilken ytterligare vägledning som
behövs och vilka resultat som går att skönja av att perspektiven tydliggörs.

Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:
Inom dimensionen kommersiell service, välfärdstjänster och kultur var de målbilder som
lyftes fram från den parlamentariska landsbygdskommitteen ”god tillgång till kommersiell
service”, ”likvärdig tillgång till vård, skola och omsorg oberoende av bostadsort”, samt
”likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva kultur oberoende av bostadsort”. Inom
området har man i regeringens proposition beskrivit dessa förutsättningar i inledningen
till detta kapitel men inte gjort någon framskrivning av direkta mål inom området service
(servicekontor behandlas under avsnittet om statlig närvaro).

I inledningen till kapitel 8 i regeringens proposition (2017/18:179) skriver man dock
bl.a. Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service är en av förutsättningarna för såväl
hållbar regional tillväxt som för utveckling i landets olika typer av landsbygder. Det är ofta i
bygder där lanthandeln är hotad som den betyder mest, både som dagligvaruhandel,
servicepunkt och samlingsplats. Regeringen anser att staten har ett särskilt ansvar för att
underlätta för kommersiell service i de glesaste landsbygdsområdena och har därför kraftigt
ökat stödet till dagligvarubutiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygder.
Inom området kultur specificerades dock följande ”bör-mål”:


Tillgången till kultur bör vara god i hela landet. Skillnader över landet i tillgången till
kultur bör minska.

De tillsatta resurser som tydligast framträder i den landsbygdspolitiska ramen är:
Inga direkta resurser belyses som avsatta för att uppnå de mål som finns inom den
kulturpolitiska dimension av landsbygdspolitiken. När det gäller service finns medel inom:


Driftstöd i sårbara och utsatta områden

Och inom ramen för landsbygdsprogrammet tydligast:



Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd
Åtgärder inom lokalt ledd utveckling

Myndigheters övriga aktiviteter

Utöver de direkta stod som finns för service finns det ett antal atgarder, inklusive lokalt ledd
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utveckling, som riktar sig mot landsbygdsutveckling genom tex forbattrad infrastruktur,
upprustade natur och kultur-miljoer och okad lokal service; har finns en variation hur stodet
anvands eftersom olika strategier foreligger i olika Leaderomraden som ska bygga på
identifierade behov. Digitaliseringens möjligheter lyfts fram av många myndigheter och
PTS bidrar till att sakerstalla tillgang till offentlig och kommersiell service genom olika
uppdrag, insatser och aktiviteter, avseende exempelvis grundlaggande betaltjanster samt
post- och paketomradet. Aven tillgang till en uppkoppling, via fast eller mobilt bredband, kan
vara av stor betydelse for invanare i gles- och landsbygd for att tillgodogora sig viss service
och vård digitalt.
Inom kulturområdet så lyfter kulturmyndigheterna fram sina insatser i hela landet, men man
belyser också att relationen mellan landsbygdspolitiken och kulturpolitiken behöver
förtydligas. Filminstitutet handlagger stod till distribution och visning (inklusive stod till
biografer pa mindre orter). Man driver ocksa filmpedagogisk verksamhet och fordelar
ekonomiskt stod till kommunal verksamhet. Riksantikvarieambetet har i uppdrag att i
samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktorer gora en genomlysning av
forutsattningarna for de regionala museernas verksamhet. Kulturradet har till uppgift att
verka for kulturens utveckling och tillganglighet i hela Sverige. Det gor de genom att fordela
och folja upp statliga bidrag och genom andra framjande atgarder. Kulturradets
bidragsgivning nar i stort sett alla landets kommuner under ett ar. Antingen via de bidrag
som myndigheten sjalv fordelar, eller via de medel som fordelas vidare av landets regioner
inom den sa kallade kultursamverkansmodellen.
De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Utveckling och anpassning av tjänster och stöd till företag och medborgare
 Drift och utvecklingsstöd för kommersiell service. även utveckling av service inom
betaltjänster och på post och paketområdet
 Statsbidrag inom kulturområdet
Utveckling av kunskap, strategier och underlag för styrning och planering
 Kultursamverkansmodellen och dess genomförande
 Myndigheten för Kulturanalys, återkommande studie av delaktighetsmålet (inom
ramen för uppföljning av de kulturpolitiska målen).
 Nationell och regional samverkan och vägledning inom service och regionala
serviceplaner
Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)
Från de indikatorer som inkluderats i uppföljningssystemet så ser vi att:
Tillgången till butiker, drivmedelsstationer och grundskolor är inte likvärdig i hela landet
men den är relativt stabil under de senaste 5 åren; och har i vissa områden förbättrats
marginellt. Utvärderingar tyder dock på att sårbarheten i glesa och mycket glesa landsbygder
är stor och att avstånden/restiderna till service skulle öka markant i många områden om en
servicepunkt eller grundskola skulle försvinna.
Från uppföljningar och utvärderingar ser vi att:
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Kulturanalys bedömer i sin senaste ”Kulturanalys” att den sammantagna bilden är att
delaktighetsmålet inom kulturpolitiken inte är uppnått. Kulturanalys rapporter om
kulturvanor visar att alla inte har samma möjligheter att ta del av och delta i utövandet av
kultur. Deltagandet är kopplat till socio-ekonomiska faktorer, i synnerhet utbildning men
också till boendeort och demografiska faktorer som kön och ålder. Mer ingående visar
Kulturanalys studie från 2019 att kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner och att den
kulturverksamhet med störst spridning på kommunnivå bedrivs i regi av bibliotek och
studieförbund. Även kulturskolor fanns 2017 i alla utom fyra kommuner. Utbudet i
landsbygdskommuner är snävare och präglas av sårbarhet då det är koncentrerat till, och
beroende av, ett fåtal aktörer och lokaliteter i ytmässigt mycket stora kommuner. Geografiskt
stora landsbygdskommuner kan ha ett eller ett par mindre museer, ofta ideellt drivna och
med tämligen specifika inriktningar. Ett annat mönster som kartläggningen visar är att
resursintensiva verksamheter är koncentrade till storstäder och täta kommuner. Detta gäller
exempelvis de större scenkonstinstitutionerna. (Kulturanalys 2019)

Statens närvaro i landsbygderna
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:



En organisation för service på lokal nivå bör inrättas inom Statens servicecenter.
Antalet lokala servicekontor bör öka.
De statliga arbetstillfällena utanför storstadsområden bör öka. Nya myndigheter bör i
första hand lokaliseras utanför Stockholms län

Polisens närvaro i hela landet benämns också men bara utifrån att staten ska vara
närvarande.
De tillsatta resurser som tydligast framträder i den landsbygdspolitiska ramen är:


Statlig närvaro (medel för etableringar av servicecenter)

Myndigheters övriga aktiviteter

Många av myndigheterna som återrapporterar inom regional utveckling och
landsbygdsutveckling lyfter fram hur deras verksamhet i hela landet bidrar till både
statlig närvaro för medborgare, arbetstillfällen, och möjligheter att bedriva
näringsverksamhet. For manga myndigheter ar begreppet myndighetsservice ganska brett
och man beskriver hur man har matstationer, ger stod, driver projekt och har stationer pa
olika platser i landet vid olika tider och utifrån behov.
De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Utveckling och anpassning av tjänster och stöd till företag och medborgare
 Etableringen av ett antal nya statliga servicekontor.

180

Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)

I varken förarbeten till landsbygdspolitiken eller den nuvarande propositionen så ges inga
exakta (måttsatta, tidsatta eller rättviseresonerande) mått på vad fysiskt närvarande skulle
kunna betyda. Att fånga läge eller utveckling av statlig närvara och service med någon eller
några indikatorer blir därmed svårt eller direkt olämpligt.
Utifrån en allmän definition utan viktning av myndigheter eller i vilka orter
myndigheterna befinner sig i regioner eller kommuner så är den kartläggning som
länsstyrelserna fick i uppdrag att genomföra 2019 den kanske mest aktuella informationen
om läget för statliga jobb och närheten till servicekontor. Även rapporten som ST
publicerade 2017 som refererats till ovan är relevant.
Länsstyrelsens sammanställning visar i dagsläget inte på utveckling över tid vilket gör det
svårt att säga ngt om ifall den statliga närvaron förbättras eller om tillgången till statlig
service förändrats. Den framtida modellen (projektet) för löpande insamling och
presentation av dessa data skulle tillgodose de behov som finns för att följa arbetsställen
och service i landet över tid; om detta implementeras.
ST:s sammanställning fram till 2017 visar på en klar nedgång i antalet servicearbetsställen –
medan både ST och Länsstyrelsens rapport (då den jämförs med Statskontorets
sammanställning) visar på en ökning i antalet arbetstillfällen.
Något som är klart är att antalet statliga servicekontor åtminstone ökar. En slutredovisning
har också skett (december 2020) av uppdraget att utreda en organisation för service på lokal
nivå. Utredningens uppdrag var att analysera och föreslå hur serviceverksamheten vid de
statliga servicekontoren kan utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya
servicekontor bör etableras och om fler myndigheter bör knytas till servicesamverkan.
Denna har alltså legat till grund för utvecklingen av servicekontor. Då Länsstyrelsen
genomförde sin kartläggning fanns servicekontor på 113 platser i landet, men sedan dess har
ytterligare kontor öppnats och idag finns 117 kontor. Regeringen har under våren givit i
uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya servicekontor och den första fasen
omfattar 13 servicekontor under 2021–2022 och den andra fasen 15 kontor under 2022–
2023. Detta får sägas vara en god utveckling eftersom dessa – till skillnad mot de
arbetsställen som både Länsstyrelsen och ST studerat som servicearbetsställen – har som
uttalat uppgift att möta invånare.
Värt att notera är också att även om antalet nyetableringar av myndigheter utanför
storstadsområdena är begränsade så har de statliga arbetstillfällena utanför
storstadsområdena ökat.

Civilsamhällets betydelse för landsbygdernas utveckling
De mål (eller ambitioner) som främst ska bedömas inom detta område är:


Det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen är viktig och
civilsamhällesorganisationernas arbete med att engagera större mångfald av
människor bör främjas
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Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bör tillämpas rikstäckande
Landsbygdsnätverket bör fungera som nationell plattform för utveckling av
kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling.

De tillsatta resurser som tydligast framträder är de inom landsbygdsprogrammet
etablerade stöden till:





Åtgärder inom lokalt ledd utveckling
Lokala utvecklingsstrategier i regionalfonden
Lokala utvecklingsstrategier i socialfonden
Landsbygdsnätverket (en del av landsbygdsprogrammet)

Ca 2 miljarder finns allokerade till genomförande och aktiviteter inom Leader och LLU i det
landsbygdsprogram som löpt mellan 2014 – 2020.
Kan aven namnas de verksamhetsbidrag som beslutas av Regeringen och formedlas av
Tillvaxtverket till Hela Sverige Ska Leva och Skargardarnas Riksforbund.
Myndigheters övriga aktiviteter
MUCF ar den myndighet (som jamte LLU - programmet for lokalt ledd utveckling) framst
arbetar med fragor kring det civila samhallets engagemang och dess forutsattningar att
starka landsbygdernas utveckling. MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila
samhallets forutsattningar och arbetar med och sprider verktyg for samverkan mellan
civilsamhallet och offentliga aktorer. MUCF vid ett flertal tillfallen gjort insatser for att sprida
kunskap och mojligheter till finansiering till aktorer verksamma i landsbygder. Myndigheten
fordelar statsbidrag som nar ut till hela landet och under 2020 har myndigheten prioriterat
projekt som bedrivs i lands- och glesbygd inom stodformerna for ungas organisering och for
att starka demokratin.
Fler myndigheter lyfter fram hur de arbetar med både bidrag och andra insatser för att
stärka civilsamhället i att arbeta med frågor som ofta är sektorsspecifika men med stor vikt
för landsbygdens utveckling - så som exempelvis: kulturmiljovard, biosfaromraden,
naturbaserade losningar, ideella biografer, stod till samlingslokaler pa landsbygden, mm.
De insatser eller aktiviteter som tydligast genomförts inom området är:
Utveckling och anpassning av tjänster och stöd till företag och medborgare





Genomförande av Lokala utvecklingsstrategier genom Leadermetoden.
Anpassning i genomförandet av landsbygdsprogrammet genom Leadermetoden.
Anpassat genomförande av landsbygdsprogrammet genom landsbygdsnätverket
MUCF har fördelat statsbidrag för ungas organisering och för att stärka demokratin
(med speciellt fokus på landsbygdsområden).

Utveckling av kunskap, strategier och underlag för styrning och planering
 Finansiering av landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupper
 MUCF har genomfört kartläggningar kring ungas förutsättningar på landsbygderna.
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Utveckling av nya metoder, piloter, stödformer
 Finansiering av landsbygdsnätverket och dess arbetsgrupper, som bl.a. resulterat i
guider och andra publikationer kring metoder och inspiration (exempelvis kring
byggdebolag).
Resultat i form av utveckling (från utvärderingar, återrapporter eller indikatorer)
Det finns idag 53 Leaderområden varav 48 är godkända av Jordbruksverket.
Leaderområdena täcker hela Sverige och ett antal av dem verkar i kustområden inom ramen
för Europeiska Havs och Fiskerifonden. Ambitionen att ”lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden bör tillämpas rikstäckande” torde alltså vara uppfylld. Samtidigt är
ambitionen inför kommande landsbygdsprogram att stärka upp på vilket sätt Leader
tillämpas i hela landet. Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för
finansiering av Leader från en fond under perioden 2023 – 2027; Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Jordbruksverket kommer att använda begreppet
Leader för att benämna arbetet med utvecklingsmetoden (som tidigare varit förknippad med
fler fonder) i nästa programperiod.
Bland resultaten från de projekt som bedrivits inom Leaderområdena syns resultat som
ligger i linje med de mål som finns kring att engagera människor. De ca 200 avslutade
projekten har enligt slutrapporterna skapat ca 200 nya fritids- och kulturverksamheter samt
cirka 175 st. nya fysiska mötesplatser.
I augusti 2021 är antalet medlemmar i Landsbygdsnätverket 120 stycken och man genomför
aktiviteter inom ett stort antal områden som alla är relevanta för landsbygdernas utveckling.
Även om ingen utvärdering finns att utgå ifrån sedan interventionslogiken utvärderades
2017 så torde det vara korrekt att påstå att Landsbygdsnätverket fungerar som en nationell
plattform för utveckling av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling i Sverige.
Nätverkets stadgar belyser dessutom att ett av målen med nätverket är att skapa ett
nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter och
metodutveckling samt öka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Den mångfalt som finns av myndigheter och representanter från organisationer och
civilsamhället i arbetsgrupperna borgar även för ett gott utbyte av information mellan
landsbygdssveriges aktörer.
Havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet samt regional- och
socialfondsprogrammet for lokalt ledd utveckling innehaller stod till lokalt ledd utveckling
som bygger pa leadermetoden som sakerstaller lokal forankring genom att lokala deltagare
fran privat, offentlig och ideell sektor involveras i processen. Dessa stodformer har under de
senaste programperioderna verkat for att mobilisera och starka upp aven ideella krafters
deltagande i fondernas genomforande och projektverksamhet.
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10.3

Samlad bedömning och diskussion av måluppfyllelse

Det ar stor spannvidd i de mal som har formulerats inom de olika delarna av
landsbygdspolitiken. Vissa mal ar valdigt konkreta och kopplade till uppdrag eller insatser,
medan andra ar bredare och fokuserar mer pa vardet av ett tillstand. Exempelvis ar ett mal
att ”antalet lokala servicekontor bor oka”, och ett annat att ”det bor ske en aterkommande
aktualitetsprovning av utpekade riksintressen” medan ett exempel pa den bredare malbilden
ar att ”tillgangen till kultur bor vara god i hela landet”. Vi har tidigare diskuterat hur detta
paverkar mojligheterna till ett sammanhallet uppfoljningssystem for landsbygdspolitiken –
men det stalls pa sin spetts nar vi nu vill gora bedomningar av hur det faktiskt gar med
politikomradets genomforande och resultat.
Bedömningen görs i tabell 18 där vi går igenom för varje målområde vad som kan anses
gjorts för att uppnå målet – och hur utvecklingen ser ut i relation till måluppfyllelse. För
många mål handlar det snarare om att bedöma riktning och takt, snarare än definitiva
uttalanden om ifall ett mål nås.
Landsbygdspolitiken är bred – så en samlad bild av hur det går är svår att ge – tabellen
tillsammans med föregående kapitel får tillsammans med analysen av ”spåren” nedan ses
som ett material som ska användas för diskussioner med departement och myndigheter
kring hur politik och insatser bör utvecklas och genomföras. Den generella bilden för de
målområden som finns inom landsbygdspolitiken, bedömer vi dock enligt nedan.
Innovationsförmågan hos företag på landsbygden bör stärkas
Insatser har genomforts men inte i den omfattning som forst aviserades inom omradet
innovationsformaga. Det ar framst inom landsbygdsprogrammet som medel har funnits for
detta och utvarderingar visar att dessa till liten grad kopplas ihop med nationella och
regionala innovationssatsningar. Manga myndigheter har sektorsspecifika
innovationssatsningar men ofta utan landsbygdsperspektiv. Viktiga aktorer som verkar inom
det innovationsframjande omradet bor inkluderas tydligare med uppdrag inom
landsbygdspolitiken. De forutsattningsskapande faktorer och formagor som forskningen
lyfter fram som viktiga skiljer sig fortfarande mycket at mellan landsbygder och andra delar
av landet. Andelen innovativa foretag okar, men inte i regioner som till stor del bestar av
landsbygdskommuner.
Satsningar bör göras för att öka landsbygdsföretagens nyttjande av digitalisering och
ny teknik
Insatser har genomforts inom omradet men inte i den omfattning som forst aviserades. De
satsningar som gjorts far anses vara utav karaktaren ”piloter” eller metodutvecklande
projekt. En del av de stod som finns inom landsbygdsprogrammet kan anses framja de grona
och bla naringarnas nyttjande av ny teknik, bade vad galler produktionsprocesser och
miljoatgarder. Det ar nagot forenklat att bara konstatera att malet ar uppnatt eftersom en
satsning har gjort for att oka digitalisering av SME pa landsbygderna och ett flertal stod finns
for teknikutveckling och investeringar i ny teknik inom landsbygdsprogrammet och havs och
fiskeriprogrammet. De riktade satsningarna som uttalat faller inom landsbygdspolitikens
”nya satsningar” har varit begransade till sin omfattning och snarast fungerat som piloter. De
har bidragit med ny kunskap om malgruppen mikroforetag i landsbygderna. For att oka
takten inom exempelvis omstallningen mot en biobaserad och cirkular ekonomi, dar
landsbygdsforetagen har en central roll och dar indikatorerna visar pa en viss stagnering,
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behovs ytterligare insatser.
Offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör fortsatt vara ett verktyg
som bättre styr mot och motsvarar samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd
och miljö.
Livsmedelsstrategin och Upphandlingsmyndighetens lopande arbete, och inom ramen for
sarskilda uppdrag, bidrar till att malet skall uppfyllas. Bade miljofragor och djurvalfard ar
viktiga fragor inom den offentliga upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten ar inte en av de
utpekade myndigheterna inom ”landsbydsguppdraget” och det behovs en tydligare malbild,
styrning och resurser for att resultat ska kunna uppsta kopplat till detta mal.
Utveckling av besöksnäringen kopplat till natur- och kulturmiljöer i Sveriges
landsbygder, och i synnerhet naturturismen, bör stärkas.
Utifran malet att ”besoksnaringen kopplat till natur- och kulturmiljoer […] bor starkas” sa
bedoms insatser mota malet till relativt stor utstrackning. De satsningar som gjorts och de
projektmedel som finns for utveckling av besoksnaringen har tydligt knutit an till de mal som
finns inom landsbygdspolitiken. Utveckling av besoksnaringsstrategi ar forsenad och ej
lanserad varen 2021; men arbetet har aterupptagits. Nya uppdrag har dock lanserats under
2021 med inriktning pa kunskapsuppbyggnad, battre statistik, hallbarhet och uppfoljning.
Aven de satsningar som kan goras inom ramen for landsbygdsprogrammet inom utveckling
av turistforetag bidrar till de landsbygdspolitiska malen.
En näringslivssatsning bör riktas mot de kommuner där näringslivet har ogynnsamma
villkor.
En naringslivssatsning har riktats mot de kommuner dar naringslivet har ogynnsamma
villkor. Denna har beskrivits ingaende i tidigare kapitel och det ar tydligt att denna varit bade
relevant, lett till kortsiktigt positiva resultat som i vissa fall har potential att leva vidare pa
langre sikt – aven om en viss oro finns for barkraftigheten i resultaten.
Ett nationellt kunskapscentrum för landsbygdsutveckling bör inrättas.
Regeringskansliet har gett SLU uppdraget att under 2019–2021 framja en battre samordning
och samverkan inom den svenska landsbygds- och regionalforskningen. Ett kunskapscentrum
har inte inrattats men ”riktningen” pa arbetet med att starka samordning och samverkan far
anses vara god.
Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband. En framtida modell för statligt stöd till
utbyggnad av bredband bör utformas.
Betydande medel allokeras till utbyggnaden av bredband i hela landet, och ytterligare medel
utover de tidigare bredbandsstoden finns nu for PTS att fordela. PTS bedomer att malet om
att hela Sverige bor ha tillgang till snabbt bredband ar 2025 inte kommer att uppnas.
Tillgangen till snabbt bredband okar dock i hela landet. En mer detaljerad bild pa
kommungruppsniva visar dock pa de stora variationer som finns mellan kommunerna – inte
minst inom grupperna av landsbygdskommuner dar manga kommuner fortfarande har en lag
grad av tillgang till snabbt bredband.
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Öm det utvecklingsarbete och det nya uppdrag som lagt till PTS ar att betrakta som en ”ny
modell” ar svart att bedoma – den ar inte direkt utbudsinriktad, aven om den bygger mer pa
regionalt utpekade prioriteringar.
Tillgängligheten till universitets- och högskoleutbildning samt
yrkeshögskoleutbildning bör öka genom förbättrad tillgång till distansutbildningar.
Utvecklingen av och tillgång till kommunala lärcentrum bör stödjas.
Insatser for att hoja kvaliteten i distansundervisningen har kommit igang relativt sent och har
framst formen av metodutveckling och piloter. Under aren 2021–2022 genomfor UHR ett
regeringsuppdrag som innebar en satsning for att hoja kvaliteten och oka genomstromning i
distansutbildning vid universitet och hogskolor. Regeringsuppdraget genomfors inom ramen
for projektet "Kvalitet i distansutbildning" som foregicks av utlysningar till larosaten for att
driva projekt aven 2019–2020.
Utvecklingen av larcentra stods genom statsbidrag som fordelas till utveckling och etablering.
Slutmalet ar dock sjalvklart att tolka som att forekomsten eller kvaliteten ska oka. UKA lyfter
fram att det finns svarigheter i att fanga och folja aven antalet larcentra i landet men utifran
de kartlaggningar som gjorts (senast 2017) kan man mojligen bedoma att tillgangen pa
kommunal niva ar relativt god. Det finns manga olika organisationer kring dessa och
tillforlitlig statistik saknas dock. UKA menar att det finns ett behov av att kunna folja
forekomsten av larcentra och dessas verksamhet, nagot som skulle vara vardefullt aven inom
landsbygdspolitiken.
Samhällsplanering och bostadsbyggande
Denna dimension innehaller ett antal mal som samtliga handlar framst om utredningar,
myndigheters kartlaggningar och forandringar i riktlinjer eller regler (se tabell pa kommande
sidor).
I det utredningsarbete som genomforts for en utvecklad oversiktsplanering har
landsbygdernas varden och utvecklingsmojligheter till viss del tydliggjorts och fragan om
landsbygdsutveckling i strandnara lagen (LIS) har aktualiserats och tydliggjorts i relation till
kommunernas oversiktsplanering.
Boverket har i linje med regeringsuppdrag inkommit med ett forslag pa hur de finansiella
forutsattningarna for om- och nybyggnation av bostader pa landsbygden kan underlattas.
Effekterna av detta gar inte att bedoma da forslaget inte resulterat i nagra nya forutsattningar
for landsbygderna annu.
Boverket samordnar Naturvardsverket, Riksantikvarieambetet, Statens energimyndighet,
Tillvaxtverket och Trafikverket i arbetet kring en oversyn av respektive myndighets ansprak
pa riksintressen. Effekterna i dagslaget ar inte utvarderade.
Tillgången till kultur bör vara god i hela landet. Skillnader över landet i tillgången till
kultur bör minska.
Kulturanalys bedomer i sin senaste rapport (Kulturanalys, 2019) att den sammantagna bilden
ar att sa kallade ”delaktighetsmalet” inom kulturpolitiken inte ar uppnatt. Kulturanalys
rapporter om kulturvanor visar att alla inte har samma mojligheter att ta del av och delta i
utovandet av kultur. Deltagandet ar kopplat till socioekonomiska faktorer, i synnerhet
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utbildning men ocksa till boendeort och demografiska faktorer som kon och alder.
Inga direkta resurser belyses som avsatta for att uppna de mal som finns inom den
kulturpolitiska dimension av landsbygdspolitiken. Kulturmyndigheterna lyfter dock fram sina
insatser i hela landet, men man belyser ocksa att relationen mellan landsbygdspolitiken och
kulturpolitiken behover fortydligas. Ett av de forslag som lades av den parlamentariska
landsbygdsutredningen var att tydligare utreda tillgangligheten och deltagandet i kultur och
detta genomfordes i ett uppdrag till Myndigheten for Kulturanalys 2019 (”Kulturens geografi:
En kartlaggning av kulturutbud i landets kommuner”). Aven om inga direkta insatser pekas ut
inom den landsbygdspolitiska budgetramen sa finns statsbidrag, uppdrag och framjande
insatser som bidrar till att malet kan uppnas. Filminstitutet, Riksantikvarieambetet, och
Kulturradet har alla uppdrag; inte minst genom kultursamverkansmodellen.
Huruvida skillnaderna i tillgangen till kultur minskar ar inte utrett och det ter sig som
nodvandigt att en precisering av malet gors for att mojliggora uppfoljning; och att uppdrag
ges till specialmyndigheter for att folja utvecklingen inom mojligtvis olika kulturomraden och
olika former for att tillgangliggora sig kultur.
Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
Direkta stod finns for drift och utveckling av butiker och servicepunkter. Utover de direkta
stod som finns for service finns det ett antal atgarder, inklusive lokalt ledd utveckling, som
finansierar projekt for forbattrad lokal service. Tillvaxtverket tillfors aven resurser for att
stotta regionerna i arbetet med regionala ser-viceprogram (RSP), samt for regional och
nationell samordning.
Tillgangen till butiker, drivmedelsstationer och grundskolor ar inte likvardig i hela landet
men den ar relativt stabil under de senaste 5 aren; och har i vissa omraden forbattrats
marginellt. Utvarderingar tyder dock pa att sarbarheten i glesa och mycket glesa landsbygder
ar stor och att avstanden/restiderna till service skulle oka markant i manga omraden om en
servicepunkt eller grundskola skulle forsvinna.
En organisation för service på lokal nivå bör inrättas inom Statens servicecenter.
Antalet lokala servicekontor bör öka.
Regeringen har under varen 2021 givit i uppdrag till Statens servicecenter att etablera 28 nya
servicekontor och den forsta fasen omfattar 13 servicekontor under 2021–2022 och den
andra fasen 15 kontor under 2022–2023. Antalet servicekontor okar och Stenens
servicecenter har en division for medborgarservice som ar ansvarig for verksamheten och
dess organisering. Malet som det ar formulerat ar uppnatt och den fortsatta utvecklingen
positiv.
De statliga arbetstillfällena utanför storstadsområden bör öka. Nya myndigheter bör i
första hand lokaliseras utanför Stockholms län.
Inom omradet statliga myndigheters lokalisering har framst uppdrag givits for att samla
information. Dels uppdraget till Lansstyrelserna att kartlagga myndigheters verksamhet,
samverkan, service och antalen statligt anstallda i kommunerna. Dels ett uppdrag till
Statskontoret att kartlagga och sammanstalla tio stora myndigheters planer for lokalisering
av verksamheten. De senaste sammanstallningarna visar att under perioden 2014–2018
fattade regeringen 21 beslut om omlokalisering av myndigheter fran Stockholm till ovriga
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delar av landet. Besluten ror sammanlagt omkring 900 arsarbetskrafter och tillsammans med
vissa myndigheters utbyggnader starktes den statliga narvaron runt om i Sverige med
uppskattningsvis 2 000 jobb under den perioden. En uppdaterad sammanstallning behovs for
att kunna bedoma den fortsatta utvecklingen – men utifran Lansstyrelsens senaste rapport
beraknas att antalet statliga arbetstillfallen okade i samtliga lan förutom ett under perioden
2014–2017. Lansstyrelsen har enligt uppdrag foreslagit en modell for att kontinuerligt folja
utvecklingen pa omradet – det aterstar att se om detta resulterar i lopande uppfoljning.
Civilsamhällesorganisationernas arbete med att engagera en större mångfald av
människor bör främjas.
Civilsamhallets engagemang (eller mojligheter) att arbeta med fragor inom
landsbygdspolitiken framjas framst genom de stod som formedlas till Leaderomraden, till
olika riksorganisationer (exempelvis HSSL och Skargardarnas riksforbund), samt via de
statsbidrag som fordelas av Boverket och MUCF. Aven kulturmyndigheterna fordelar
statsbidrag som skapar forutsattningar for civilsamhallets organisationer att utvecklas.
Bara inom de europeiska fonderna har 2 miljarder funnits tillgangliga under innevarande
programperiod for genomforande och insatser inom Leader och LLU.
Huruvida dessa organisationer faktiskt engagerar en storre mangfald av manniskor ar inget
som direkt poangteras i vare sig programdokument, uppfoljningar eller utvarderingar –
andra mer tematiska och organisatoriska fragor ar de framtradande. Att civilsamhallets
organisationer och deras mojligheter att arbeta med landsbygdernas utveckling framjas ar
tydligt. Mojligtvis bor malet sa som det ar formulerat idag revideras om andra aspekter av
dessa organisationers arbete ar det som ar det viktiga. Annars bor de medel som fordelas till
organisationerna oronmarkas tydligare att handla om mangfalden av manniskor som
engageras.
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bör tillämpas rikstäckande
Leaderområden idag finns över nästan hela landet, och ett program för lokalt ledd utveckling
finns med resurser från fler av de europeiska fonderna. Dock finns ytterligare ambitioner i
kommande programperiod att bredda genomförandet (vissa områden blev av olika skäl utan
finansiering i innevarande programperiod). Bedömningen blir ändå utifrån
landsbygdspolitikens perspektiv att Leader redan idag tillämpas i princip rikstäckande och
att de stöd som finns till stor grad möter det mål som formulerats inom landsbygdspolitiken.
Landsbygdsnätverket bör fungera som nationell plattform för utveckling av kunskaper
och arbetssätt för landsbygdsutveckling.
Alla lander som ar medlemmar i EU och som har ett landsbygdsprogram ska ha ett
landsbygdsnatverk. Forutom att vara en del av landsbygdsprogrammet ar natverket nu aven
en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet for lokalt ledd utveckling. Manga
myndigheter med ansvar for landsbygdspolitikens genomforande deltar med resurser
(framst tid) i arbetsgrupper och projekt som genomfors inom natverkets arbetsgrupper.
Utifran den omfattning Landsbygdsnatverket har idag, och den inriktning och bredd som
finns i natverkets arbetsgrupper och aktiviteter, sa bedoms att malet att natverket ska utgora
en plattform for landsbygdsutveckling ar uppnatt.
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Transportinfrastruktur
Nar det galler det overgripande malet att tillse underhall och investeringar i
transportsystemet sa bedomde regeringen att riksdagen lagt fast det overgripande
transportpolitiska malet att sakerstalla en samhallsekonomiskt effektiv och langsiktigt
hallbar transportforsorjning for medborgarna och naringslivet i hela landet – och att detta ar
forenligt med det foreslagna overgripande malet for landsbygdspolitiken.
Det ar omojligt att inom ramen for detta uppfoljningssystem pa djupet bedoma ifall 66
miljoner kronor pa enskilda vagar och 56 miljoner kronor pa godstransport pa jarnvag i
landsbygd 2019 - och 118 miljoner kronor pa att forbattra det enskilda vagnatet och 100
miljoner kronor pa jarnvagsunderhall pa landsbygd 2020 - ar i paritet med de utmaningar
som finns och som get uttryck for i regeringens proposition. En fordjupad utvardering av det
transportpolitiska malet utifran ett landsbygdsperspektiv bor goras av relevanta
myndigheter for att battre kunna bedoma det och foresla vilka insatser som ar
samhallsekonomiskt mest effektiva.
Tabell 18 nedan ger en mer ingaende och detaljerad beskrivning och bedomning
inom respektive malomrade.
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Tabell 18. Genomgång och bedömning av insatser och graden av måluppfyllelse inom landsbygdspolitikens målområden.
Mål

Till vilken utsträckning/omfattning
möter insatser och deras genomförande
utmaningarna/målen som identifierats
inom landsbygdspolitiken?

Hur ser utvecklingen ut i relation till
målet?
Om målet är uttryckt så det inte går att
bedöma när det är uppnått – kan ngt sägas
om riktning och takt?
Vad säger indikatorerna?

Innovationsförmågan hos företag på landsbygden
bör stärkas.

Insatser har genomforts men inte i den omfattning
som forst aviserades inom omradet naringsliv och
innovationsformaga.
Satsningar har gjorts framst inom ramen for
Livsmedelsstrategin (och landsbygdsprogrammet
genom EIP), vissa sarskilda stod till aktorer inom
besoksnaringen, och for att stotta kommunal
naringslivsutveckling inom stodet till utvecklig av
foretagsklimat i gles-och landsbygdskommuner.
De utmaningar som identifierades i den
parlamentariska utredningen ledde fram till
forslag som pa ett mer overgripande vis syftade att
andra de innovationsframjande strukturerna. Öch
aven om detta uppfoljningssystem inte har som
mal att utvardera om eller hur forslag i den
parlamentariska utredningen genomforts sa kan vi
notera att det troligtvis ar sa att fler av de forslag
som den parlamentariska utredningen lade fram
skulle behova implementeras for att
innovationsformagan hos foretag pa
landsbygderna verkligen ska starkas och
utvecklas. Foretagsframjande och
innovationsframjande aktorer som Almi,
Saminvest och Vinnova foreslogs fa tydligare
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Nar det galler forutsattningsskapande faktorer sa som
utbildningsnivaer, tillgang till snabb uppkoppling, och
utvecklingen av foretag inom sektorer sa som
foretagstjanster (som ofta namns som en
forutsattning for innovation och nyforetagande) sa ar
skillnaderna fortfarande betydande och hammar
troligtvis innovationsformagan. Andelen innovativa
sma och medelstora foretag har okat mellan 2017 och
2020, men i regioner som vi vet bestar av en stor del
landsbygdskommuner sa som Kalmar, Varmland och
Dalarna sa har andelen fallit ganska markant.
Tyvarr ger utvarderingar som gjorts for att folja
innovationsstoden inom landsbygdsprogrammet inga
direkta svar pa om innovationskraften (formagan)
starkts under de senaste aren. De utvarderingar som
gjorts fokuserar framst pa vilka faktorer som
forskningen lyfter fram som centrala for att
innovationsklimatet ska vara gott. Det ar framst
samverkansperspektivet och hur innovationsstoden
inom landsbygdsprogrammet (framst EIP) genomforts
i en geografisk kontext som man i nulaget foljer upp
och bedomer – med positiva omdomen for den
samverkansframjande delen och mindre positiva
omdomen kring genomforande och koppling till andra
nationella eller regionala innovationssatsningar.

uppdrag och styrning med riktning att starka
innovationsformagan hos foretag pa
landsbygderna.
Satsningar bör göras för att öka
landsbygdsföretagens nyttjande av digitalisering
och ny teknik

Insatser har genomforts inom omradet men inte i
den omfattning som forst aviserades. De
satsningar som gjorts far anses vara utav
karaktaren ”piloter” eller metodutvecklande
projekt. Medlen har varit relativt sma och antalet
deltagande foretag och foretagsframjande aktorer
likasa.
En del av de stod som finns inom
landsbygdsprogrammet kan anses framja de grona
och bla naringarnas nyttjande av ny teknik, bade
vad galler produktionsprocesser och
miljoatgarder.

Offentlig upphandling av livsmedel och
måltidstjänster bör fortsatt vara ett verktyg som
bättre styr mot och motsvarar samhällets
ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.

Upphandlingsmyndigheten ar inte en av de
utpekade myndigheterna inom
”landsbydsguppdraget” och det skulle troligtvis
behovas en tydligare styrning och resurser for att
resultat ska kunna uppsta kopplat till detta mal.
Upphandlingsmyndigheten har haft sarskilda
uppdrag inom livsmedelsomradet bland annat for
att hoja kompetensen och genomfora
branschdialoger 2017 och 2018. Slutrapport
lamnades i januari 2019 men innehaller framst en
beskrivning av de inriktningsmal som framgar av
det landsbygdspolitiska malet. Man beskriver aven
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Malet kring digitalisering och ny teknik inom
landsbygdspolitiken ar uttryckt i termer av att
satsningar bor goras. Bakomliggande aspekter av
foretagens innovationskraft, internationalisering och
konkurrenskraft ar sjalvfallet motiven for detta. Det ar
nagot forenklat att bara konstatera att malet ar
uppnatt eftersom en satsning har gjort for att oka
digitalisering av SME pa landsbygderna och ett flertal
stod finns for teknikutveckling och investeringar i ny
teknik inom landsbygdsprogrammet och havs och
fiskeriprogrammet. De riktade satsningarna som
uttalat faller inom landsbygdspolitikens ”nya
satsningar” har varit begransade till sin omfattning
och snarast fungerat som piloter. De har bidragit med
ny kunskap om malgruppen mikroforetag i
landsbygderna. Foretag pa landsbygderna utvecklar
och anvander ny teknik – precis som andra foretag.
For att oka takten inom exempelvis omstallningen mot
en biobaserad och cirkular ekonomi, dar
landsbygdsforetagen har en central roll, behovs
troligtvis ytterligare insatser och stimulans,
exempelvis.
Livsmedelsstrategin och Upphandlingsmyndighetens
lopande arbete, och inom ramen for sarskilda
uppdrag, bidrar till att malet skall uppfyllas. Bade
miljofragor och djurvalfard ar viktiga fragor inom den
offentliga upphandlingen Ytterligare
utvecklingsarbete och utokade
uppfoljningar/utvarderingar hos berorda
myndigheter behovs for att vi inom ramen for detta
uppfoljningssystem ska kunna uttala oss om offentlig
upphandling blivit ett battre verktyg eller inte.

Utveckling av besöksnäringen kopplat till natur- och
kulturmiljöer i Sveriges landsbygder, och i
synnerhet naturturismen, bör stärkas.

För att underlätta företagens vardag bör
förenklings- och metodarbetet fortsätta utvecklas
på alla myndighetsnivåer och digitaliseringens
möjligheter tillvaratas.
En näringslivssatsning bör riktas mot de kommuner
där näringslivet har ogynnsamma villkor.

att Livsmedelsstrategin innehaller sarskilda mal
for offentlig konsumtion och inom ramen for det
uppdraget tar Upphandlingsmyndigheten bland
annat fram ”kriteriepaket” som bland annat
innehaller krav som ar i niva med svensk
djurskyddslagstiftning.
Stod till besoksnaringen lyfts fram som en central
del i det finansiella stod som Tillvaxtverket satts
att fordela inom landsbygdspolitiken. Framst med
inriktning pa destinationsutveckling, leder och
foretagande. Satsningar har ocksa gjorts pa hallbar
produktutveckling med fokus pa natur- och
kulturturism. Under pandemin har aven program
lanserats med utvecklingscheckar och stod till
destinationsutveckling. Utveckling av
besoksnaringsstrategi ar forsenad och ej lanserad
varen 2021; men arbetet har aterupptagits. Nya
uppdrag har dock lanserats under 2021 med
inriktning pa kunskapsuppbyggnad, battre
statistik, hallbarhet och uppfoljning. Aven inom
ramen for landsbygdsprogrammet lanseras ocksa
en storre satsning pa turism som omfattar ca 95
miljoner mellan 2021 – 2025.

Detta mal ar inte mojligt att vare sig folja eller
bedoma. Att bilda sig en overblick over hur det ser
ut pa alla myndighetsnivaer, inom alla delar av
foretagens vardag, och utifran vilka mojligheter
digitaliseringen erbjuder, ar en allt for bred
fragestallning.
De utmaningar som identifierats inom
landsbygdspolitiken pa detta omrade ar stora och
breda. En satsning har dock genomforts och aven
utvarderats. Bedomningen ar att insatsen varit
vardefull, bidragit till nya arbetssatt och
samarbeten, men att utmaningar finns kring
barkraftigheten da medlen inte ar permanenta.
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Utifran malet att ”besoksnaringen kopplat till naturoch kulturmiljoer […] bor starkas” sa bedoms insatser
mota malet till relativt stor utstrackning. De
satsningar som gjorts och de projektmedel som finns
for utveckling av besoksnaringen har tydligt knutit an
till de mal som finns inom landsbygdspolitiken. De har
tydliga kopplingar till natur- och kulturmiljoer i
Sveriges landsbygder, och i synnerhet naturturismen
med utveckling av leder, destinationsutveckling,
utvecklingscheckar, mm. Aven de satsningar som kan
goras inom ramen for landsbygdsprogrammet inom
utveckling av turistforetag bidrar till de
landsbygdspolitiska malen. Att bedoma hur
utvecklingen inom besoksnaringen ser ut och hur den
relaterar till insatser och stod ar ett fokus for ett nytt
uppfoljningsuppdrag som Tillvaxtverket har och det
kommer troligtvis utvecklas inom ramen for den
kommande besoksnaringsstrategin. En forsta
rapportering av uppfoljningen inom besoksnaringen
kommer goras tidigt 2022.

-

En naringslivssatsning har riktats mot de kommuner
dar naringslivet har ogynnsamma villkor. Denna har
beskrivits ingaende i tidigare kapitel och det ar tydligt
att denna varit bade relevant, lett till kortsiktigt
positiva effekter som i vissa fall har potential att leva
vidare pa langre sikt – aven om en viss oro finns for
barkraftigheten i resultaten.

Ett nationellt kunskapscentrum för
landsbygdsutveckling bör inrättas

Regeringskansliet har gett SLU uppdraget att
under 2019–2021 främja en bättre samordning
och samverkan inom den svenska landsbygds- och
regionalforskningen. Medlen får anses otillräckliga
för att etablera att nationellt kunskapscentrum
men har bidragit till att utveckla samverkan och
kunskapsuppbyggnad inom området.

Ett kunskapscentrum har inte inrattats med
”riktningen” pa arbetet med att starka samordning
och samverkan far anses vara god. Kartlaggningar har
genomforts, medel utlysts for samverkan mellan
forskare nationellt, och en stor konferens kommer att
genomforas under hosten 2021.

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och
service via bredband.

Betydande medel allokeras till utbyggnaden av
bredband i hela landet, och ytterligare medel
utover de tidigare bredbandsstoden finns nu for
PTS att fordela. PTS beraknar att kostnaderna ar
betydande for att na en utbyggnad i hela landet
och noterar att malen inom bredbandsstrategin
inte nas. PTS bedomer att malet om att hela
Sverige bor ha tillgang till snabbt bredband ar
2025 inte kommer att uppnas. Tillgangen till
snabbt bredband okar dock i hela landet. Insatser
och deras genomforande far dock anda sagas
bemota de utmaningar som identifierats inom
landsbygdspolitiken pa ett omfattande och
kontinuerligt vis.

PTS bedomer att malet om att hela Sverige bor ha
tillgang till snabbt bredband ar 2025 inte kommer att
uppnas. Tillgangen till snabbt bredband okar dock i
hela landet. Men i dagslaget ar variationerna
fortfarande stora och i takt med att samhallstjanster
och service staller storre krav pa snabb uppkoppling
sa blir mojligheterna att tillgodogora sig detta olika i
landet. Indikatorerna visar anda pa en positiv
utveckling som fortsatter i god takt.
En mer detaljerad bild pa kommungruppsniva visar
dock pa de stora variationer som finns mellan
kommunerna – inte minst inom grupperna av
landsbygdskommuner.
Om det utvecklingsarbete och det nya uppdrag som
lagt till PTS är att betrakta som en ”ny modell” är svårt
att bedöma – den är inte direkt utbudsinriktad, även
om den bygger mer på regionalt utpekade
prioriteringar.

En framtida modell för statligt stöd till utbyggnad av
bredband bör utformas.

Redan 2017 publicerade PTS ett PM om en
framtida modell för statlig utbyggnad av bredband
i Sverige. Förslaget innehöll bl.a. en mer
utbudsinriktad modell som inte bygger lika
mycket på ansökningsdriven utbyggnad.
Möjligtvis kan de utlysningar som görs av PTS
2020 och 2021 kategoriseras som en ny stödform
som kompletterar övriga bredbandsstöd.

(Underhåll och investeringar i transportsystemet )

När det gäller det övergripande målet att tillse underhåll och investeringar i transportsystemet så bedömde
regeringen att riksdagen lagt fast det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet
i hela landet – och att detta är förenligt med det föreslagna övergripande målet för landsbygdspolitiken.
Det är omöjligt att inom ramen för detta uppföljningssystem på djupet bedöma ifall 66 miljoner kronor på
enskilda vägar och 56 miljoner kronor på godstransport på järnväg i landsbygd 2019 - och 118 miljoner
kronor på att förbättra det enskilda vägnätet och 100 miljoner kronor på järnvägsunderhåll på landsbygd
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2020 - är i paritet med de utmaningar som finns och som get uttryck för i regeringens proposition. En
fördjupad utvärdering av det transportpolitiska målet utifrån ett landsbygdsperspektiv bör göras av
relevanta myndigheter för att bättre kunna bedöma det och föreslå vilka insatser som är
samhällsekonomiskt mest effektiva.

Tillgängligheten till universitets- och
högskoleutbildning samt yrkeshögskoleutbildning
bör öka genom förbättrad tillgång till
distansutbildningar.
Utvecklingen av och tillgång till kommunala
lärcentrum bör stödjas.

For att uppna malet finns medel och utlysningar
for larcentrum och utvecklad distansutbildning.
Statsbidrag far ocksa lamnas enligt forordning till
kommuner som i samverkan med andra
kommuner genomfor insatser for etablering av
nya eller utveckling av befintliga larcentrum.
Under aren 2021–2022 genomfor UHR ett
regeringsuppdrag som innebar en satsning for att
hoja kvaliteten och oka genomstromning i
distansutbildning vid universitet och hogskolor.
Skolverket har ett tillsynsuppdrag och arbetar
med kartlaggningar, dialoger och utveckling av
”systemet” medan ett antal andra aktorer genom
fonder (ESF-radet) och tillampad verksamhet
(MYH och MUCF) verkar mer direkt pa omradet.
MYH har ett regeringsuppdrag att fortsatt utveckla
distansundervisningen och arbetar med att
utveckla fordelningen av yrkeshogskolor over
landet.
Ytterligare medel har fordelats till universitet och
hogskolor for att mota effekterna av
Coronapandemin men hur de paverkar de
landsbygdspolitiska malen ar inte utrett.
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Insatser for att hoja kvaliteten i
distansundervisningen har kommit igang relativt sent
och har framst formen av metodutveckling och piloter.
Under aren 2021–2022 genomfor UHR ett
regeringsuppdrag som innebar en satsning for att hoja
kvaliteten och oka genomstromning i
distansutbildning vid universitet och hogskolor.
Regeringsuppdraget genomfors inom ramen for
projektet "Kvalitet i distansutbildning" som foregicks
av utlysningar till larosaten for att driva projekt aven
2019–2020.
2017 publicerade Universitetskanslersambetet (UKA)
en rapport om distansutbildning vid svenska
universitet och hogskolor. Antalet registreringar pa
programkurser pa distans har okat med 88 procent
aven om utbudet av programutbildningar legat mer
eller mindre stabilt med cirka 500 program per lasar.
Samtidigt har bade utbudet och antalet registreringar
pa fristaende kurser minskat sedan lasaret 2010/11.
Det ar dock komplicerat att folja och analysera
distansutbildning eftersom universiteten definierar
distansutbildning pa olika vis beroende pa graden av
distansundervisning inom en kurs eller ett program.
Malet att kommunala larcentra ska stodjas nas i ock
med att medel fordelats till detta. Slutmalet ar dock
sjalvklart att tolka som att forekomsten eller
kvaliteten ska oka. UKA lyfter fram att det finns
svarigheter i att fanga och folja aven antalet larcentra i
landet. Det finns manga olika organisationer kring
dessa och tillforlitlig statistik saknas. UKA menar att

det finns ett behov av att kunna folja forekomsten av
larcentra.

Samlad bedömning för:
Landsbygdernas värden och utvecklingsmöjligheter
bör tydliggöras i den kommunala
översiktsplaneringen.
Fragan om en nationell vagledning for en utvecklad
oversiktsplanering som underlattar landsbygdens
utveckling bor samordnas med pagaende
utredningsarbete om en utvecklad
oversiktsplanering.
Det bor ske en aterkommande aktualitetsprovning
av utpekade riksintressen, da avgransningen och
avvagningen mellan riksintressen och andra
samhallsintressen paverkar landsbygdernas
utveckling.
Vatten- och avloppslagstiftningen bor anpassas i
syfte att underlatta bostadsbyggandet och
atgardandet av icke godkanda avlopp i
landsbygderna. Vagledningen till kommunerna i
tillampningen av lagstiftningen bor starkas.

Inga direkta resurser kan sägas vara avsatta inom
detta område – utan främst uppdrag som syftar till
att eventuellt anpassa regler, instruktioner eller
fortsatt utredning i syfte att anpassa lagstiftning.
Detta kan dock sägas svara upp relativt väl mot de
konkreta målbilder som finns i dagsläget – men
frågan är istället om
resultaten/systemförändringen från dessa
arbeten svarar upp tillräckligt väl mot de
utmaningar som både den parlamentariska
utredningen och regeringens proposition
identifierar.
Regeringens proposition 2019/20:52 ”En
utvecklad översiktsplanering” har utvecklat
vägledningen kring hur främst
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) ska
hanteras inom ramen för aktuella och
uppdaterade kommunala översiktsplaner.
Boverket har publicerat rapporten: ”Finansiering
av ny- och ombyggnad av bostäder på
landsbygden” 2019. Rapporten var en redovisning
av ett regeringsuppdrag från
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2017 publicerade aven Skolverket en rapport om just
forekomsten av larcentra i landet. Sammanstallningen
bygger bl.a. pa en enkat. 229 av 290 kommuner har
svarat pa Skolverkets enkat. Av dessa bedriver 142
kommuner, motsvarande 62 procent, ett eller flera
larcentra. Eftersom definitionen av och
sammanstallningen av antalet larcentra ar otydlig sa
kan vi svarligen bedoma hur dessa har utvecklats over
tid; de senaste studierna av sektorsmyndigheter ar
dessutom fran 2017. Öm mattet skall vara ett mal
inom landsbygdspolitiken skulle ett uppdrag att folja
antal, inriktning och kvalitet pa larcentra behova
laggas pa ansvariga myndigheter.
I det utredningsarbete som genomförts för en
utvecklad översiktsplanering har landsbygdernas
värden och utvecklingsmöjligheter till viss del
tydliggjorts och frågan om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS) har aktualiserats och
tydliggjorts i relation till kommunernas
översiktsplanering.
Boverket har i linje med regeringsuppdrag inkommit
med ett förslag på hur de finansiella förutsättningarna
för om- och nybyggnation av bostäder på landsbygden
kan underlättas. Effekterna av detta går inte att
bedöma då förslaget inte resulterat i några nya
förutsättningar för landsbygderna ännu.
Målet kring översiktsplaner som det är formulerat
idag (värden och utvecklingsmöjligheter bör
tydliggöras i den kommunala översiktsplaneringen)
kan inte uppnås enbart genom vägledning och
riktlinjer utan bygger också på hur kommunerna
agerar. Att ngt ”tydliggörs” är dessutom svårt att
bedöma och effekterna av att det görs är svåra att
följa upp. Många kommuner och regioner har redan

Det bor overvagas hur de finansiella
forutsattningarna for om- och nybyggnation av
bostader pa landsbygden kan underlattas.

Näringsdepartementet och lanserade ett
principförslag till statligt topplån med kommunalt
förlustansvar till ny- och ombyggnad av egnahem
på landsbygden.
Boverket har även fått i uppdrag av regeringen att
samordna Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet,
Tillväxtverket och Trafikverket
(riksintressemyndigheterna) i deras arbete att
göra en översyn av sina respektive anspråk på
riksintressen. En delrapport har publicerats 2020
och slutrapport väntas i september 2021.

Tillgången till kultur bör vara god i hela landet.
Skillnader över landet i tillgången till kultur bör
minska.

Inga direkta resurser belyses som avsatta för att
uppnå de mål som finns inom den kulturpolitiska
dimension av landsbygdspolitiken. När det gäller
service finns medel till driftstöd i sårbara och
utsatta områden, inom landsbygdsprogrammet till
service, infrastruktur och attraktiv landsbygd och
inom lokalt ledd utveckling för att möta
utmaningar som identifieras inom de lokala
utvecklingsstrategierna.
Inom kulturområdet så lyfter
kulturmyndigheterna fram sina insatser i hela
landet, men man belyser också att relationen
mellan landsbygdspolitiken och kulturpolitiken
behöver förtydligas. Ett av de förslag som lades av
den parlamentariska landsbygdsutredningen var
att tydligare utreda tillgängligheten och
deltagandet i kultur och detta genomfördes i ett
uppdrag till Myndigheten för Kulturanalys 2019
(”Kulturens geografi: En kartläggning av
kulturutbud i landets kommuner”.)
Även om inga direkta insatser pekas ut inom den
landsbygdspolitiska budgetramen så finns
statsbidrag, uppdrag och främjande insatser som
bidrar till att målet kan uppnås. Filminstitutet,
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tidigare hanterat landsbygd i sina översiktsplaner
men en mer systematisk uppföljning är nödvändig för
att bedöma vilken ytterligare vägledning som behövs
och vilka resultat som går att skönja av att
perspektiven tydliggörs.
Boverket samordnar Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet,
Tillväxtverket och Trafikverket i arbetet kring en
översyn av respektive myndighets anspråk på
riksintressen. En delrapport har publicerats 2020 och
slutrapport väntas i september 2021. Effekterna i
dagsläget är inte utvärderade.
Kulturanalys bedomer i sin senaste rapport
(Kulturanalys, 2019) att den sammantagna bilden ar
att sa kallade ”delaktighetsmalet” inom
kulturpolitiken inte ar uppnatt. Kulturanalys
rapporter om kulturvanor visar att alla inte har
samma mojligheter att ta del av och delta i utovandet
av kultur. Deltagandet ar kopplat till socioekonomiska
faktorer, i synnerhet utbildning men ocksa till
boendeort och demografiska faktorer som kon och
alder. Kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner och
den kulturverksamhet med storst spridning pa
kommunniva ar bibliotek och studieforbund. Aven
kulturskolor fanns 2017 i alla utom fyra kommuner.
Utbudet i landsbygdskommuner ar snavare och
praglas av sarbarhet da det ar koncentrerat till, och
beroende av, ett fatal aktorer och lokaliteter i
ytmassigt mycket stora kommuner. Geografiskt stora
landsbygdskommuner kan ha ett eller ett par mindre
museer, ofta ideellt drivna och med tamligen specifika
inriktningar. Ett annat monster som kartlaggningen
visar ar att resursintensiva verksamheter ar
koncentrade till storstader och tata kommuner. Detta
galler exempelvis de storre scenkonstinstitutionerna.
(Kulturanalys 2019)
Huruvida skillnaderna i tillgangen till kultur minskar

Riksantikvarieämbetet, och Kulturrådet har alla
uppdrag som beskrivits i kapitlen ovan; inte minst
genom kultursamverkansmodellen.

Ej mål-satt dimension: Tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service är en av
förutsättningarna för såväl hållbar regional tillväxt
som för utveckling i landets olika typer av
landsbygder.

Direkta stöd finns för drift och utveckling av
butiker och servicepunkter. Utöver de direkta stöd
som finns för service finns det ett antal åtgärder,
inklusive lokalt ledd utveckling, som finansierar
projekt för förbättrad lokal service. Tillväxtverket
tillförs även resurser för att stötta regionerna i
arbetet med regionala serviceprogram (RSP), samt
för regional och nationell samordning. Bl.a. har
Tillväxtverket uppdraget att ta fram ett metodstöd
för regionala serviceprogram 2022–2030 samt att
bistå regionerna och Gotlands kommun vid
framtagande och genomförande av regionala
serviceprogram. Att bedöma omfattningen av
insatserna i förhållande till de utmaningar som
finns är svårt – men insatserna har utvärderats
och utvecklats under en längre tid och torde svara
väl mot de behov och utmaningar som finns på
området. Dock har omfattningen av insatserna
varit lägre det senaste året jämfört med tidigare –
något som självklart begränsar möjligheterna att
utveckla service i hela landet.

En organisation för service på lokal nivå bör inrättas
inom Statens servicecenter. Antalet lokala
servicekontor bör öka.

Regeringen har under våren givit i uppdrag till
Statens servicecenter att etablera 28 nya
servicekontor och den första fasen omfattar 13
servicekontor under 2021–2022 och den andra
fasen 15 kontor under 2022–2023.
Givet målets avgränsning får det bedömas att
nivån på de insatser som genomförts är rimliga
och svarar upp mot målet – att antalet
servicekontor bör öka.
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ar inte utrett och det ter sig som nodvandigt att en
precisering av malet gors for att mojliggora
uppfoljning; och att uppdrag ges till
specialmyndigheter for att folja utvecklingen inom
mojligtvis olika kulturomraden och olika former for
att tillgangliggora sig kultur.
Tillgangen till butiker, drivmedelsstationer och
grundskolor ar inte likvardig i hela landet men den ar
relativt stabil under de senaste 5 aren; och har i vissa
omraden forbattrats marginellt. Utvarderingar tyder
dock pa att sarbarheten i glesa och mycket glesa
landsbygder ar stor och att avstanden/restiderna till
service skulle oka markant i manga omraden om en
servicepunkt eller grundskola skulle forsvinna.
Tillvaxtverkets uppfoljningar av stodet visar att
butiker som beviljats sarskilt driftstod har en mer
positiv syn pa framtiden eftersom stodet ar langsiktigt
och forutsagbart. Stodet kan ocksa underlatta vid
agarskiften och det tycks aven ha haft en positiv effekt
pa viljan att investera i butikerna. Uppfoljning av
arbetet med de regionala serviceprogrammen visar
att det strategiska arbetet bidragit till en okad
samverkan och starkta relationer mellan aktorerna i
lanen, inte minst med kommunerna som nu i storre
utstrackning medverkar aktivt. Kopplingen mellan
regionala utvecklingsstrategier och regionala
serviceprogram har inte alltid varit sarskilt utvecklad,
vilket gjort den politiska forankringen svag.
Antalet servicekontor okar och Stenens servicecenter
har en division for medborgarservice som ar ansvarig
for verksamheten och dess organisering. Malet som
det ar formulerat ar uppnatt och den fortsatta
utvecklingen positiv satillvida att ett stort antal
servicekontor forvantas tillkomma under 2021 –
2023.

De statliga arbetstillfällena utanför
storstadsområden bör öka. Nya myndigheter bör i
första hand lokaliseras utanför Stockholms län

Inom området statliga myndigheters lokalisering
har främst uppdrag givits för att samla
information. Dels uppdraget till Länsstyrelserna
att kartlägga myndigheters verksamhet,
samverkan, service och antalen statligt anställda i
kommunerna. Dels ett uppdrag till Statskontoret
att kartlägga och sammanställa tio stora
myndigheters planer för lokalisering av
verksamheten. Dessa uppdrag är redovisade till
regeringen. Regeringen har även beslutat om en
förordning om statliga myndigheters lokalisering
(SFS 2019:202).

De senaste sammanställningarna visar att under
perioden 2014–2018 fattade regeringen 21 beslut om
omlokalisering av myndigheter från Stockholm till
övriga delar av landet. Besluten rör sammanlagt
omkring 900 årsarbetskrafter och tillsammans med
vissa myndigheters utbyggnader stärktes den statliga
närvaron runt om i Sverige med uppskattningsvis 2
000 jobb under den perioden. En uppdaterad
sammanställning behövs för att kunna bedöma det
fortsatta utvecklingen – men utifrån Länsstyrelsens
senaste rapport beräknas att antalet statliga
arbetstillfällen ökade i samtliga län förutom ett under
perioden 2014–2017.

(Det civila samhällets roll i landsbygdsutvecklingen
är viktig och) civilsamhällesorganisationernas
arbete med att engagera en större mångfald av
människor bör främjas

Civilsamhallets engagemang (eller mojligheter) att
arbeta med fragor inom landsbygdspolitiken
framjas framst inom sjalva politikomradet genom
de stod som formedlas till Leaderomraden, till
olika riksorganisationer (exempelvis HSSL och
Skargardarnas riksforbund), samt via de
statsbidrag som fordelas av Boverket och MUCF.
Aven kulturmyndigheterna fordelar statsbidrag
som skapar forutsattningar for civilsamhallets
organisationer att utvecklas.

Huruvida dessa organisationer faktiskt engagerar en
storre mangfald av manniskor ar inget som direkt
poangteras i vare sig programdokument,
uppfoljningar eller utvarderingar – andra mer
tematiska och organisatoriska fragor ar de
framtradande. Att civilsamhallets organisationer och
deras mojligheter att arbeta med landsbygdernas
utveckling framjas ar tydligt – bade genom
verksamhetsbidrag, nationella statsanslag, och genom
en omfattande finansiering genom de europeiska
fonderna.

Bara inom de europeiska fonderna har 2 miljarder
funnits tillgangliga under innevarande
programperiod for genomforande och insatser
inom Leader och LLU. Till detta kommer de stod
som olika myndigheter atergett att de fordelar till
olika aktorer som ar verksamma inom
landsbygdspolitikens omraden.
Att bedoma ifall de olika stod som finns till
civilsamhallets organisationer ar tillrackliga for att
de ska kunna engagera en storre mangfald av
manniskor i arbetet med landsbygdernas
utveckling ar inte mojligt. Troligtvis behovs mer
riktade medel ifall malet ar att oka mangfalden i
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dessa grupper.
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bör
tillämpas rikstäckande

Utifran att Leaderomraden idag finns over nastan hela landet, och att ett program for lokalt ledd utveckling
finns med resurser fran fler av de europeiska fonderna, sa ter det sig som att Leader redan idag tillampas
rikstackande och att de stod som finns till stor grad moter det mal som formulerats inom
landsbygdspolitiken. Ca 2 miljarder har funnits tillgangliga for projekt och genomforande av lokalt ledd
utveckling genom Leader i innevarande programperiod.
Men, att bedoma om metoden redan idag tillampas rikstackande – utifran att Leaderomraden idag tacker i
princip hela Sverige – ar inte helt enkelt. Det geografiska perspektivet doljer givetvis manga variationer i
hur det lokala utvecklingsarbetet ar organiserat och hur det genomfors i olika delar av en region eller
Leaderomraden.

Landsbygdsnätverket bör fungera som nationell
plattform för utveckling av kunskaper och
arbetssätt för landsbygdsutveckling.

Huruvida de medel som allokerats och de insatser
som gors ar tillrackliga for att na malet maste
bedomas ocksa utifran att alla lander som ar
medlemmar i EU och som har ett
landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnatverk.
Natverket fanns alltsa sedan tidigare och har
utvecklats under en langre tid. Forutom att vara en
del av landsbygdsprogrammet ar natverket nu
aven en del av havs- och fiskeriprogrammet och
programmet for lokalt ledd utveckling. Det
svenska natverket finansieras alltsa med pengar
fran alla dessa EU-program men fyller en viktig
funktion i genomforandet av den nationella
landsbygdspolitiken. Manga myndigheter med
ansvar for landsbygdspolitikens genomforande
deltar med resurser (framst tid) i arbetsgrupper
och projekt som genomfors inom natverkets
arbetsgrupper.
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Utifran den omfattning Landsbygdsnatverket har idag,
och den inriktning och bredd som finns i natverkets
arbetsgrupper och aktiviteter, sa bedoms att malet att
natverket ska utgora en plattform for
landsbygdsutveckling ar uppnatt.

10.4

Inom vilka ”spår” genomförs främst landsbygdspolitiken?

I kapitel 3.3 introducerades fyra resultatkedjor (”spar”) for att systematisera bade det
framtida genomforandet av landsbygdspolitiken och uppfoljningen av politikomradet. Utifran
att vi i uppfoljningen systematiskt gatt igenom alla de insatser som genomfors inom
politikomradet, och vad myndigheter i ovrigt gor som syftar till att mote malen inom
landsbygdspolitiken, sa kan vi nu studera genom vilka spar som politiken framst genomfors.
En sadan analys hjalper oss att forsta varfor vi ser olika resultat, eller samhallsutveckling for
den delen. Exempelvis ar det mycket intressant att se hur balansen ar mellan olika typer av
aktiviteter, eller om vissa typer av spar ar mer forekommande inom vissa dimensioner av
politikomradet. Det ar sjalvklart svart att jamfora insatser eller aktiviteter med varandra, och
bedomningen bygger utover de centrala uppdragen pa sadant som myndigheterna valt att
redovisa i sin aterrapportering (som finns som helhet i appendix B).
Tabell 19 ger en sammanvagd bild av vilken aktivitet som kan ses inom de fyra sparen. Vad
som ligger till grund for bedomningen aterges i tabell 20 (nedan). Bedomningen i farger
representera till vilken omfattning vi bedomer att aktiviteter eller insatser foreligger.
Gron betyder relativt betydande aktivitet/insatser, Gul att aktivitet finns men av mer
begransande omfattning eller med svagare direkt koppling till landsbygdspolitiken, och
orange indikerar att ngt har noterats i uppfoljningssystemet (ofta en beskrivning av ngt som
gjorts pa en myndighet). De rutor som ar vita indikerar att vi inte fangat upp nagra insatser
inom sparet i uppfoljningssystemet men det ar sjalvklart en tolkningsfraga och eftersom
detta ar den forsta upplagan av denna rapport sa kan aktiviteter och insatser tillkomma om
myndigheter redovisar dem i framtida aterrapporteringar. Sedan ar det inte sjalvklart att
aktiviteter kan eller ens bor finnas inom varje spar for alla dimensioner; kanske framst da
inom fysisk och digital infrastruktur.
Tabell 19: En sammanvagd bild over aktivitet inom de fyra sparen.

Spår
Dimensioner

Investeringar i
fysisk och digital
infrastruktur

Utveckling och
anpassning av
tjänster och stöd
till företag och
medborgare

Näringsliv och företagande
Digital kommunikation och
transportinfrastruktur
Kompetensförsörjning
Samhällsplanering och
bostadsbyggande
Kommersiell service,
välfärdstjänster och kultur
Statens närvaro i
landsbygderna
Civilsamhällets betydelse för
landsbygdernas utveckling
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Utveckling av
kunskap,
strategier och
underlag för
styrning och
planering

Utveckling av
nya metoder,
piloter,
stödformer

Den bild som framtrader visar att det gors insatser inom alla landsbygdspolitikens
dimensioner men till lagre grad inom dimensionerna ”kompetensforsorjning”,
”samhallsplanering och bostadsbyggande”, och ”statens narvaro i landsbygderna”. Dessa tre
dimensioner har inte lika tydliga landsbygdsutvecklande aktiviteter och det som gjorts
bedoms vara av begransad omfattning hitintills. Tydligare landsbygdspolitiska malbilder
skulle troligtvis behova utvecklas, tillsammans med ansvariga departement, och tydligare
instruktioner och delmal ges till ansvariga myndigheter.
Inom ovriga dimensioner finns en bredare bas av aktiviteter eller insatser med ofta en mix av
utredning/kartlaggning, projektverksamhet, utvecklingsarbete och direkt finansiering.
Ömfattningen av detta skiljer sig sjalvfallet at och det gar inte att generalisera. Inom
exempelvis naringsliv och foretagande sa ar insatserna framst riktade mot de naringar som
kan ta del av medel inom landsbygdsprogrammet och livsmedelsstrategin, mot besoksnaring
och en mindre satsning pa digitalisering av landsbygdsforetag. De delar som har med
innovationskraft for landsbygdsforetag att gora ar mindre utvecklade.
Pa samma vis doljer sig skillnader inom dimensionen digital kommunikation och
transportinfrastruktur. Dar ar det framst bredbandsutbyggnaden som adrar sig en gron
markering medan det pa omradet transport och jarnvag ar mindre tydligt hur de
landsbygdspolitiska perspektiven genomsyrar satsningar. Men utifran den aterrapportering
som Trafikverket gjort sa ar det anda tydligt att regionala dialoger, kartlaggningar och projekt
bidrar till att anpassa insatser och bygga upp kunskap.
Att en dimension ar gron inom ett spar betyder inte att man ar ”fardig”. Inom service och
kultur sa finns en mangd stod och statsbidrag som bidrar till att mota de mal och ambitioner
som finns inom landsbygdspolitiken. Likasa finns forum och former for samverkan,
kunskapsuppbyggnad och strategiarbete. Men uppfoljningar och utvarderingar visar att
tillgangligheten skiljer sig mycket at och aven om laget bade inom service och kultur till viss
del kan ses som stabilt sa ar sarbarheten stor och fortsatta insatser av stor betydelse.
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Tabell 20: Sammanställning av inom vilka spår som insatser genomförs och hur myndigheter agerar inom landsbygdspolitiken.
Spår

Investeringar i fysisk
och digital
infrastruktur

Utveckling och anpassning av
tjänster och stöd till företag
och medborgare

Utveckling av kunskap,
strategier och underlag för
styrning och planering

Utveckling av nya
metoder, piloter,
stödformer

- En naringslivssatsning kring
digitalisering av sma och medelstora
foretag pa landsbygderna.
- Innovationsstod till foretag och
samarbeten (inom EIP) inom
landsbygdsprogrammet, och som en
del i Livsmedelsstrategin.
- Stod till besoksnaringen, framst
med inriktning pa
destinationsutveckling, leder och
foretagande.
- Stod till kommuner dar naringslivet
har ogynnsamma villkor.
- Investeringsstod,
kompetensforsorjningssatsningar
och andra direkta stod inom
Landsbygdsprogrammet.

- Fortsatt utveckling av
Livsmedelsstrategin (ytterligare
uppdrag/fokus inom samverkan
och forenkling) och kunskap
genom uppfoljning av strategin.
- Utveckling av
besoksnaringsstrategi (forsenad
och ej lanserad varen 2021).
- SLU har fatt uppdrag och
finansiering for att arbeta med
att etablera ett nationellt
kunskapscentrum for
landsbygdsutveckling.
- Nya uppdrag inom
besoksnaringen under 2021 med
inriktning pa
kunskapsuppbyggnad, battre
statistik, hallbarhet och
uppfoljning.
- PTS och Trafikverket utarbetar
och forvaltar strategier bade
inom omradet digitalisering och
transportinfrastruktur.
- Redan 2017 publicerade PTS
ett PM om en framtida modell for
statlig utbyggnad av bredband i
Sverige. Forslaget inneholl bl.a.

- Utveckling av metoder for
att utveckla digitalisering
och digitaliseringsformaga
hos foretag pa
landsbygderna (inom
naringslivssatsning som
namns ovan)

Dimensioner
Näringsliv och
företagande

Digital kommunikation
och
transportinfrastruktur

- Utbyggnad av bredband
utifran regeringens
bredbandsstrategi
- Sedan 2020 utlyser PTS
medel utover de medel
som finns inom
landsbygds-programmet;
dessa medel bygger pa

203

- Flertalet av de utpekade
myndigheterna redovisar hur man
arbetar for att utveckla digitalisering
som ett satt att anpassa och forbattra
sina verksamheter och tjanster for
foretag och medborgare.

- Mojligtvis kan de
utlysningar som gors av PTS
2020 och 2021
kategoriseras som en ny
stodform som kompletterar
ovriga bredbandsstod.

regionala kartlaggningar
over vart be-hovet av
utbyggnad bedoms vara
storst.
- Medel for vagunderhall
och jarnvagsunderhall men
utan tydlig koppling till de
landsbygdspolitiska malen.

en mer utbudsinriktad modell
som inte bygger lika mycket pa
ansokningsdriven utbyggnad.

Kompetensförsörjning

- Statsstod finns tillgangligt att soka
via Skolverket for utveckling av
kommunala larcentra .

- Tillvaxtverket har publicerat en
kartlaggning/analys av
kompetensforsorjning pa
landsbygderna under 2020.

Samhällsplanering och
bostadsbyggande

- Regeringens proposition
2019/20:52 ”En utvecklad
oversiktsplanering” har i linje med de
forsta tva malen inom detta omrade
utvecklat vagledningen kring hur
framst landsbygdsutveckling i
strandnara lagen ska hanteras inom
ramen for aktuella och uppdaterade
kommunala oversiktsplaner.
- Drift och utvecklingsstod for
kommersiell service. aven utveckling
av service inom betaltjanster och pa
post och paketomradet
- Statsbidrag inom kulturomradet

- Boverket har publicerat
rapporten: ”Finansiering av nyoch ombyggnad av bostader pa
landsbygden” 2019.
- Boverket har fatt i uppdrag av
regeringen att samordna arbetet
med en mer kontinuerlig oversyn
av riksintressen.

Kommersiell service,
välfärdstjänster och
kultur
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- Kultursamverkansmodellen och
dess genomforande
- Myndigheten for Kulturanalys,
aterkommande studie av
delaktighetsmalet (inom ramen

- Under aren 2021–2022
genomfor UHR ett
regeringsuppdrag som
innebar en satsning for att
hoja kvaliteten och oka
genomstromning i
distansutbildning vid
universitet och hogskolor.
Foregicks av utlysningar till
larosaten for att driva
projekt aven 2019–2020.

for uppfoljning av de
kulturpolitiska malen).
- Nationell och regional
samverkan och vagledning inom
service och regionala
serviceplaner

Statens närvaro i
landsbygderna

- Etableringen av ett antal nya
statliga servicekontor.

Civilsamhällets betydelse
för landsbygdernas
utveckling

- Genomforande av Lokala
utvecklingsstrategier genom
Leadermetoden.
- Anpassning i genomforandet av
landsbygdsprogrammet genom
Leadermetoden.
- Anpassat genomforande av
landsbygdsprogrammet genom
landsbygdsnat-verket
- MUCF har fordelat statsbidrag for
ungas organisering och for att starka
demokratin (med speciellt fokus pa
landsbygdsomraden).
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- Finansiering av
landsbygdsnatverket och dess
arbetsgrupper
- MUCF har genomfort
kartlaggningar kring ungas
forutsattningar pa landsbygderna.

- Finansiering av
landsbygdsnatverket och
dess arbetsgrupper, som
bl.a. resulterat i guider och
andra publikationer kring
metoder och inspiration
(exempelvis kring
byggdebolag).
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11

Slutsatser och rekommendationer

Ceteris paribus. Alla annat lika. Det är ett begrepp som man får ”acceptera” i de
nationalekonomiska grundkurserna. Det används för att förenkla analysen då man vill
studera exempelvis hur en grupp (ofta konsumenter eller producenter) påverkas av en
förändring, ofta utifrån partiell jämvikt. Efterfrågan ökar, vad händer då med priset – och
vem får störst del av kakan? En annan förenklande sak i just grundkurserna är att man ofta
bortser från att platser ser olika ut, och att grupper är heterogena.
Men som tur är så försvinner ceteris paribus ganska snabbt ur modellerna och de analytiska
angreppssätten– verkligheten är ju mer spännande än så.
Landsbygder ser olika ut – städer också för den delen. Nästan inget är lika. De flesta bor i hus
som ser olika ut, ligger på olika platser, och har olika långt till det mesta. Någon har nära till
affären medan en annan har nära till en fin plats. Och någon är kanske sjuk men har långt till
vårdcentralen medan en annan är frisk men har långt till ett lärcentra. Och kultur – det är ju
knepigt. En vill se på tavlor medan en annan vill besöka en fäbod.
Men för att kunna agera, oavsett om det är för att planera, genomföra, studera, utvärdera,
eller bara jämföra, så behöver vi förenkla. Vi kategoriserar i grupper – både platser,
människor och insatser. Men vi får aldrig glömma att inom dessa grupper så finns
variationer. Inom kommungrupperna finns stora variationer som vi bör studera ytterligare
för att säkerställa att de satsningar som görs får de resultat som vi vill. Och inom insatser
finns variationer och den portfölj som man möjligtvis kan tala om inom landsbygdspolitiken
sträcker sig från en enstaka utredning på ett område, via pilotinsatser och projekt, till
satsningar på bredband och lokalt ledd utveckling som räknas i miljarder.
Men, även om människor är olika, och platser är olika, så vet vi en del från både forskningen,
myndighetsvärden, civilsamhället och politiken om vilka förutsättningar som leder till
utveckling och vilka förmågor som behövs för att människor och företag ska kunna agera
utifrån de förutsättningarna. Men, det blir svårt att hålla de raka tydliga linjerna när ett
politikområde möter befintlig verksamhet, befintlig statistik och stora frågor som hållbar
utveckling.

11.1

Slutsatser

Uppföljning och lärande inom landsbygdspolitiken – möjligheterna till ett samlat
uppföljningssystem
De mal som finns inom landsbygdspolitiken idag ar valdigt visionara. Bade det overgripande
malet och de tre delmalen visar vilken ambition som finns inom landsbygdspolitiken men de
ger en utmanande grund for uppfoljning och utvardering. Likasa ar de beskrivningar som
finns kring politikens genomforande och breda ansats med myndigheter i samverkan och
anpassning av andra politikomraden inte sarskilt konkreta eller handfasta.
Det gor att mojligheterna att folja landsbygdspolitiken begransas och att den uppfoljning och
utvardering som gors blir av mer oversiktlig karaktar. Utan att veta exakt hur man ska tolka
vad som skulle gjorts, vilka resultat som forvantades, och hur det var tankt att bidra till de
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storre malen, sa ar det svart att uttala sig om hur det har gatt. Det har ocksa inneburit att ett
relativt stort utvecklingsarbete har behovts for att foresla ett uppfoljningssystem som foljer
bade de behovsanalyser som fanns i den parlamentariska utredningen, regeringens
proposition, och de uppdrag som lagt inom ramen for politikomradet.
Med det sagt sa ar det var slutsats att det anda gar att folja de omraden som politiken
omfattar - bade med indikatorer och utifran aterrapporteringar och utvarderingar av
myndigheters uppdrag och verksamhet. Ett uppfoljningssystem av ett sa komplext och
omfattande politikomrade behover byggas kring en forandringsteori med lamplig
abstraktionsniva, och att det behovs manga olika typer av empiri for att skapa sig en bild av
politikens olika omraden. Var slutsats ar att det behovs bade indikatorer, beskrivningar,
skraddarsydda utvarderingar och pa sikt att manga olika myndigheter bidrar med
fordjupningar och tematiska rapporter.
Detta har gjorts i dagslaget, till viss del tillsammans med de myndigheter som ar utpekade
som centrala och som samverkar i myndighetsnatverket, framst nar det galler att fanga upp
och beskriva all den verksamhet som myndigheterna har inom landsbygdspolitikens
omraden (mal). Nar det galler bade aterrapportering och vidareutveckling av indikatorer sa
ar det viktigt att gora detta annu mer tillsammans med andra myndigheter nu nar ett
utvecklat forslag till system finns att utga ifran. Det ar tydligt att ett uppfoljningssystem med
sa manga perspektiv behover vaxa fram under en langre tid.
I dagslaget ger de kartlaggningar som vi har gjort vid handen att det i stor utstrackning finns
potential for ett mer framtradande landsbygdsperspektiv i myndigheters kartlaggningar,
uppfoljning och utvarderingar. I manga myndighetsrapporter som studerats i en av vara
kartlaggningar beskrivs ”landsbygden” - men analysen stannar ofta innan landsbygdernas
betydelse for andra mal och politikomraden diskuteras. Genom att i storre utstrackning lyfta
fram behovet av att hantera sakfragor utifran landsbygdernas specifika utmaningar och
mojligheter starks forutsattningarna for maluppfyllelse inom fler sektorer; eftersom det ger
forutsattningar i form av kunskap och kannedom om aktorer for battre riktade och
malgruppsanpassade insatser. Tillvaxtverket har en fortsatt viktig roll att bista andra
myndigheter i utvecklandet av ett mer framtradande landsbygdsperspektiv.
Det saknas alltsa i mangt och mycket kartlaggningar, uppfoljningar och utvarderingar med
landsbygdspolitiska perspektiv inom manga av de tematiska omraden som ar centrala inom
landsbygdspolitiken. Det ar inte bara var tidigare namnda kartlaggning som visar detta – det
ser vi ocksa da vi forsoker finna evidens for att folja utvecklingen inom de
landsbygdspolitiska dimensionerna och dartill lampliga indikatorer. Exempelvis sa skulle ett
uppfoljningssystem vinna mycket pa att myndigheter utvecklade egen uppfoljning som
tydligare analyserade de sektorsspecifika mal som finns inom landsbygdspolitiken.
Slutligen, nar det galler mojligheterna att folja utvecklingen i landet utifran de
landsbygdspolitiska malen och de geografiska avgransningar som vi delvis gjort i
uppfoljningssystemet, sa blir det tydligt att den statistik som finns behover utvecklas. For att
folja perspektiv som forutsattningar och formagor sa har vi foreslagit ett antal indikatorer,
men det ar manga av dem som inte finns pa exempelvis kommunal niva, eller andra
indelningar som mojliggor en nyanserad analys av strukturella skillnader eller utveckling
over tid for olika delar av landet. I manga fall saknas ocksa statistik som pa ett traffsakert satt
fangar det som lyfts fram som centrala delar av landsbygdspolitiken, inte minst inom
utbildningsomradet och den cirkulara och biobaserade ekonomin.
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Politikens genomförande
Det ar svart att frikoppla politikens genomforande fran de mer innehallsmassiga delarna av
politiken, men inom detta avsnitt menas med ”genomforande” de delar som utpekats som
stodjande uppdrag for att stimulera samverkan, metodutveckling och myndigheters
sektorsvisa agerande. Vi har i de beskrivande delarna lyft fram de stodjande uppdrag och
strukturer som finns - framst genom aterrapportering och analyser av Tillvaxtverkets
centrala uppdrag. Bedomningarna ar i dagslaget beroende av kallor som till stor del ar i form
av egna uppfoljningar, sjalvvarderingar, men ocksa enkater och skriftliga inspel fran
deltagande myndigheter.
Den overgripande slutsatsen fran arbetet med ett gemensamt myndighetsnatverk for regional
utveckling och landsbygdsutveckling ar att det pa ett gott satt utvecklar myndigheternas
arbete inom landsbygdspolitikens genomforande, men att det behovs tydligare styrning,
instruktioner och uppdrag till myndigheterna for att verkligen utveckla verksamheternas
territoriella perspektiv och uppna resultat inom de landsbygdspolitiska malen.
Ett viktigt omrade i genomforandet ar det uppdrag som Tillvaxtverket hade fran 2019 – varen
2021 att tillsammans med andra nationella myndigheter utveckla ett sa kallat metodstod for
landsbygdsbedomning. En metodik for landsbygdsanalyser och konsekvensbedomningar far
anses vara paborjad i och med landsbygdslabbet och under hosten 2021 kommer arbetet
fortga i arbetsgrupper och med nya insatser i syfte att vidareutveckla labbens resultat. En
slutsats i bedomningen av arbetet ar att det till att borja med ar svart att bedoma vad ett
metodstod ar, och nar det ar utvecklat. Slutsatsen ar att det handlar mer om en process och
att dessa kan berora manga olika delar av myndigheters verksamhet; ex. planering, analyser
och kommunikation.
Likasa ar det utmanande att dra slutsatser om till vilken grad myndighetsnatverket bidragit
till samordning av myndigheters insatser – men grunden for ett mer utmaningsdrivet
(sakinriktat) samarbete ar nu lagd. Slutsatserna fran de uppfoljningar och utvarderingar som
gjorts vittnar om att myndigheterna allt tydligare uppfattar att de har ett uppdrag att
medverka och ta hansyn till olika regionala och lokala forutsattningar i sin verksamhet. Fler
myndigheter ser kopplingar mellan den egna verksamheten och regional utveckling och
landsbygdsutveckling samt uppmarksammar att dessa politikomraden ska integreras i
myndighetens verksamhet.
Ett resultat ar att fler myndigheter (an vid tidigare uppfoljningar) under 2021 uttrycker en
ambition om att vilja starka territoriella perspektiv i sin verksamhet, bade regionala
perspektiv och landsbygdsperspektiv. Myndigheternas svar visar dock att kunskapen och
forstaelsen for regionalt tillvaxtarbetet samt strategiska kontakter for medverkan framforallt
ar placerade i enstaka delar av organisationen eller hos en specifik person.
Landsbygdsutveckling och det regionala tillvaxtarbetet ar inget som genomsyrar
myndigheterna. Tillvaxtverket konstaterar ocksa att myndigheterna upplever att det finns en
otydlighet i forvantningarna pa deras medverkan och att deltagandet riskerar att bli lagt
prioriterat. Fler myndigheter efterfragar en starkt och tydligare styrning.42

42

Slutsatserna kommer främst från Tillväxtverkets återrapportering: ”Statliga myndigheters medverkan i
det regionala tillväxtarbetet och arbetet att utveckla Sveriges landsbygder”.
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Den samlade bedomningen av arbetet med myndighetsnatverket och metodstodet for
landsbygdsanalys ar att utvecklingen tycks ga, utifran politikens ambitioner, i en forsiktigt
takt i positiv riktning. Allt fler myndigheter beskriver samverkan med regioner och
reflekterar over sina verksamheter utifran territoriella perspektiv. Fler beskriver ocksa ett
strategiskt arbete for att integrera och starka territoriella perspektiv. Aven om fa
myndigheter mer kontinuerligt och genomgaende kan sagas tillampa territoriella perspektiv i
sin verksamhet.

Insatser och måluppfyllelse
Det ar en stor spannvidd i de mal som har formulerats inom de olika delarna av
landsbygdspolitiken, inte bara i de overgripande malen utan ocksa i de mal som ges uttryck
for inom de olika dimensionerna. Vissa mal ar valdigt konkreta och kopplade till uppdrag
eller insatser, medan andra ar bredare och fokuserar mer pa vardet av ett tillstand. I manga
fall handlar det framst om att redogora for vad som gors, och att bedoma riktning och takt,
snarare an definitiva uttalanden om ifall ett mal nas. Öm de mal som finns inom varje
delomrade ses som mer operativa och kortsiktiga mal sa visar uppfoljningen att manga av
dem har natts – men de har ingen inbordes hierarki eller niva sa att bedoma till vilken grad
malet med landsbygdspolitiken nas ar inte mojligt.
De mindre, och ibland mer avgransade uppdragen, ar enklare att folja – resultaten fran dem
ar ocksa mer begransade - men kan pa sikt aggregeras till en pataglig paverkan pa de
overgripande malen. Inom omraden som kompetensforsorjning, samhallsplanering och
bostadsbyggande sa skulle en konkretisering, fler riktade uppdrag och kartlaggningar pa
samma vis som inom naringsliv och kultur kunna flytta fram positionerna.
Insatser har genomforts inom manga av politikens delomraden, men inte i den omfattning
som forst aviserades, exempelvis inom naringsliv och innovation. Daremot finns inom vissa
omraden, exempelvis naringsliv och innovation, medel i fonder och program som gor att
bredden av insatser anda kan bedomas om ganska stor. Det ar anda sa som politikomradet ar
tankt att genomforas.
Inom andra omraden finns likasa stora portfoljer av insatser – men dar saknas ibland den
anpassning som skulle behovas for att insatser eller verksamheten skulle fa det
landsbygdsperspektiv som behovs for att malen ska anses nadda. Inom exempelvis
kompetensforsorjning, samhallsplanering, bostadspolitiken och infrastruktur och transporter
sa skulle mer riktade uppdrag/insatser behovas. Statistiken som sammanstallts och
analyserats for de centrala indikatorerna visar att utvecklingen ofta ar god i hela landet, men
att skillnader fortfarande finns och ibland forstarks av att stader eller tatare kommuntyper
utvecklas snabbare an landsbygderna. Detta skulle kunna tyda pa att generella insatser och
satsningar visserligen utvecklar hela landet, men att de skulle behova anpassas for att
sakerstalla att klyftorna minskar och landet halls ihop.
Inom andra omraden har de satsningar som gjorts under de senaste 2–3 aren framst varit att
betrakta som piloter eller metodutveckling. Det galler bade uppdrag inom
naringslivsutveckling, distansutbildning och samhallsplanering. Manga av de satsningar som
satts upp som mal inom dimensioner sa som naringsliv, stod till kommuner eller
digitalisering har genomforts med goda resultat, och fragetecknen som finns ar snarare kring
barkraftighet och spridningsformaga av resultaten. Öch for att oka takten inom exempelvis
omstallningen mot en biobaserad och cirkular ekonomi, dar landsbygdsforetagen har en
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central roll och dar indikatorerna visar pa en viss stagnering, behovs ytterligare insatser.
Inom fler omraden ar strategier under utarbetande och de kommer liksom
livsmedelsstrategin kunna bidra till ett starkt genomforande av landsbygdspolitiken som
helhet – vi tanker da framst pa besoksnaringsstrategin och bioekonomistrategin som bade ar
under utarbetande.
For att analysera genomforandet pa ett systematiskt satt, trots att det skiljer sa mycket
mellan bade mal och genomforande mellan de olika dimensionerna, sa har vi introducerat
fyra resultatkedjor (”spar”). Slutsatsen fran den analys som framtrader ar att det gors
insatser inom alla landsbygdspolitikens dimensioner men till en mindre grad inom
dimensionerna ”kompetensforsorjning”, ”samhallsplanering och bostadsbyggande”, och
”statens narvaro i landsbygderna”. Dessa tre dimensioner har inte lika tydliga
landsbygdsutvecklande aktiviteter och det som gjorts bedoms vara av begransad omfattning
hitintills. Tydligare landsbygdspolitiska malbilder skulle behova utvecklas, tillsammans med
ansvariga departement, och tydligare instruktioner och delmal ges till ansvariga myndigheter.
Inom ovriga dimensioner finns en bredare bas av aktiviteter eller insatser med ofta en mix av
utredning/kartlaggning, projektverksamhet, utvecklingsarbete och direkt finansiering.

11.2

Rekommendationer

Konkretisera politikens mål…
De landsbygdspolitiska målen är av naturliga skäl delvis utav en sådan form att de beskriver
vilken utveckling som önskas och att förutsättningarna ska bli mer likvärdiga i alla delar av
landet. Att begära att de övergripande målen för ett helt politikområde skulle uttryckas mer
specifikt och ge förutsättningar för en enklare uppföljning och utvärdering är troligtvis inte
lämpligt. Vi föreslår att politikens delmål bryts ner ytterligare, och att de mål som ges uttryck
för inom politikens delområden utvecklas utifrån ”SMART” kriterierna. Öm målbilder
specificeras tydligare, görs mätbara, och tidsätts, så kommer också uppföljningen av
landsbygdspolitiken att bli mer konkret. Det kommer att förtydliga vad landsbygdspolitiken
betyder för andra myndigheter och aktörer vilket bör leda till att politiken genomförs på ett
bättre sätt.

…och utveckla förändringsteorier och handlingsplaner.
Vi rekommenderar utifrån det som framkommit inom både utformningen av
uppföljningssystemet – och analysen av politikens nuvarande genomförande – att
förändringsteorier tydligare utvecklas för olika delar av landsbygdspolitiken, samt att
handlingsplaner kopplas till dessa förändringsteorier. Det blir då tydligare både hur politiken
är tänkt att skapa förändring, och den uppföljning som görs av insatser i de olika ”spåren”
kan tydligare relateras till förväntade resultat på en mer konkret nivå.

Förtydliga instruktioner och uppdrag…
Säkerställ att de myndigheter som ska verka inom landsbygdspolitiken har instruktioner,
uppdrag och resurser så att de kan utveckla och genomföra politiken utifrån de
myndighetsspecifika (sektorsspecifika) perspektiv och behov som finns. Det är viktigt att
myndigheter har både uppdrag och återrapporteringskrav samt att de genom ett aktivt
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deltagande i exempelvis myndighetsnätverket kan utveckla territoriella perspektiv på sin
verksamhet.
Det är vidare viktigt att myndigheterna får återrapporteringskrav på all sin verksamhet som
speglar de ambitioner som finns inom landsbygdspolitiken –detta styr i sin tur hur insatser
och uppdrag utformas och genomförs.
Vi rekommenderar också att centrala myndigheter får i uppdrag att utveckla
landsbygdspolitiska perspektiv på sin uppföljning och utvärdering. Det rör sig om ett flertal
områden där myndigheter i grupper eller individuellt behöver arbeta för att både förstå och
förverkliga kartläggning, uppföljning, och utvärdering som bidrar till den större
uppföljningen av hela politikområdet. Utifrån den analys som gjorts är det mest angeläget
inom områdena infrastruktur, samhällsplanering och kultur. Men det gäller egentligen för
alla politikens delområden.

…och utveckla myndighetsnätverkets arbete – förstärk det utmaningsdrivna
arbetet och relationen till regional och kommunal nivå.
Fortsatt styrning och tydliga uppdrag behovs for att utveckla sjalva myndighetsnatverket, och
inte minst de processer och prototyper till metodstod som ar resultatet av landsbygdslabbet.
Uppfoljningssystemet har fangat vilka fordelar som finns med ett gemensamt
myndighetsnatverk och vilka forslag och forvantningar andra myndigheter har. Mycket av det
som observeras som resultat inom landsbygdspolitiken sker idag i ”stupror”. Avgorande for
myndigheternas fortsatta engagemang och mojlighet att prioritera framover ar regeringens
fortsatta styrning av myndigheterna utifran ett landsbygdsperspektiv. Öffentliga aktorer pa
regional och kommunal niva bor inkluderas i det fortsatta arbetet eftersom de ofta ar
myndigheternas motparter och samverkansparter. Det finns goda skal att i fortsattningen
lanka samman dessa aktorer an tydligare for att astadkomma en mer landsbygdsmedveten
offentlig sektor. Inte minst med tanke pa de mal som finns kring exempelvis den regionala och
kommunala planeringen, service, kultur och utbildning.

Använd uppföljningssystemet som underlag för utveckling inom politikens olika
delområden…
Vi föreslår att det material som sammanställts i detta uppföljningssystem vidare anpassas på
ett sådant sätt så att det kan användas i en löpande diskussion om utveckling och nödvändiga
insatser för att nå de landsbygdspolitiska målen inom de olika delområdena. En sådan
diskussion kan med fördel föras mellan flera departement, myndigheter och organisationer
med kunskap och inflytande över ett område av politiken.

… och tillse att systemet kan utvecklas kontinuerligt för att spegla de behov som
finns av lärande.
Vi rekommenderar vidare att Tillväxtverket får fortsatt i uppdrag att utveckla och förvalta
uppföljningssystemet för landsbygdspolitiken och att en central del i detta blir att identifiera
och bidra till att kartläggningar och utvärderingar görs inom områden där mer kunskap
behövs om utvecklingen i landet och kring omfattning och resultat av politikens insatser.
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Appendix A: Kommuntyper
Uppföljningssystemet använder sig av en geografisk indelning som främst bygger på
kommuner och kommuntyper. Tanken är att kommunerna i respektive grupp har liknande
karaktär eller förutsättningar rörande befolkningstäthet och befolkningens närhet till större
befolkningskoncentrationer. Myndigheter benämner och kategoriserar kommunerna på lite
skilda sätt. 43 Jordbruksverket delar in de sex kommuntyperna på två grövre sätt; en med fyra
kategorier och en annan med enbart två kategorier – stad - land. Tillväxtverket har endast en
grövre indelning i tre kategorier. Tillväxtanalys har samma kategorisering som Tillväxtverket
men använder delvis andra begrepp. SKR har en egen definition med en mer finmaskig
uppdelning som även definierar kommuner utifrån besöksnäringens tyngd och
pendlingsmönstrens skillnader.
Kommuntyperna är definierade utifrån följande indelning:
Storstadskommuner: Kommuner där mindre än 20 procent av befolkningen bor i rurala
områden och som tillsammans med angränsande kommuner har en samlad folkmängd på
minst 500 000 invånare.
Täta blandade kommuner: Övriga kommuner där mindre än 50 procent av befolkningen bor i
rurala områden och där minst hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg
med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
Glesa blandade kommuner: Övriga kommuner där mindre än 50 procent av befolkningen bor i
rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg
med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
Tätortsnära landsbygdskommuner: Kommuner med minst 50 procent av befolkningen i rurala
områden och minst hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en
tätort med minst 50 000 invånare.
Glesa landsbygdskommuner: Kommuner där mer än 50 procent av befolkningen bor i rurala
områden och där mindre än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med
bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
Mycket glesa landsbygdskommuner: Kommuner där hela befolkningen bor i rurala områden
och har minst 90 minuters genomsnittlig resväg med bil till en tätort med minst 50 000
invånare.
Skillnaden mellan hur Tillväxtverket och Jordbruksverket definierar olika kategorier
”ovanför de 6 kommuntyperna” är inte stor, men man behöver vara medveten om vilka
skillnader som finns. Dessa skillnader illustreras i tabell 21 nedan.

https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/var-definition-av-landsbygd Hämtad 2020-0904.
43
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Tabell 21. Indelning av kommuner utifrån samma antaganden men med delvis olika
benämningar hos Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Tillväxtverket
Sex kategorier
Storstads-kommuner

Jordbruksverket
Tre kategorier
Storstads-kommuner

Sex kategorier

Fyra kat.

Storstads-kommuner

Storstads-områden

Två kat.

Stad
Täta blandade
kommuner

Täta blandade
kommuner

Stads-områden

Blandade kommuner
Glesa blandade
kommuner

Glesa blandade
kommuner

Tätortsnära
landsbygds-kommuner

Tätortsnära
landsbygds-kommuner

Landsbygd

Land
Glesa landsbygdskommuner

Landsbygdskommuner

Glesa landsbygdskommuner
Gles landsbygd

Mycket glesa
landsbygds-kommuner

Mycket glesa
landsbygds-kommuner
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Appendix B: Samlad information från myndigheternas återrapportering
(vintern 2020/2021) inom den sammanhållna
landsbygdspolitiken.
Tabell 22. Sammanställning (bearbetad) av myndigheternas svar kring aktivitet, insatser, uppdrag,
mm inom de dimensioner (målområden) som landsbygdspolitiken rymmer.
Målområden inom den
sammanhållna
landsbygdspolitiken

Myndigheter som lyfter fram direkta
insatser

Stimulera ett mångsidigt,
konkurrenskraftigt och hållbart
näringsliv i landsbygderna.

Jordbruksverket: Lyfter fram stöd till företag Riksantikvarieämbetet: beskriver att man verkar
och innovationsstöd inom både Havs och
för att i olika sammanhang och på olika sätt främja
Fiskeriprogrammet och
kulturella och kreativa näringar samt
Landsbygdsprogrammet. Även inom LLU är ett kulturarvsaktörer. Arrangerar också konvent kring
av huvudmålen att stärka entreprenörskap.
byggnadsvård med teman som stimulerar
Jordbruksverket arbetar också med många
innovation och företagande. Även flera forskningsinsatser inom ramen för den svenska
och utvecklings-projekt (FoU) inom innovation och
livsmedelsstrategin. Även stöd till
företagande har initierats och genomförts.
kompetensförsörjning och
kompetensutveckling inom jord, skogsbruk och
fiske lyfts fram som direkta insatser för att
Riksaktivet (RA): lyfter fram att de synliggör och
stärka konkurrenskraft och hållbarhet.
utvecklar arkivens användbarhet som en resurs för
regional tillväxt och gör det möjligt för olika
aktörer att vidareförädla och utveckla nya
Riksantikvarieämbetet: Som en direkt insats innovativa tjänster bland annat genom fri tillgång
lyfter man fram ERUF-projektet
till den nätbaserade informationen.
Kulturarvsinkubator i syfte att stödja
produktutveckling och företagande inom
kulturarvsområdet med inriktning på digitala SGU lyfter fram sin indirekta roll/bidrar med
tjänster och produkter.
underlag i stor utsträckning, då geologiska
grunddata är nödvändigt för ett hållbart
samhällsbyggande. Lyfter fram en stor mängd
Energimyndigheten: lyfter fram Nationella
kartläggningar och databaser.
regionalfondsprogrammet med
energikartläggningsstöd, teknikutveckling och
innovationsstöd (t.ex. stöd till ecodriving) och PTS bidrar främst till området genom utbyggnad
kunskapshöjande insatser om
av digital infrastruktur och ”IT-användningen” hos
energieffektivisering genom nätverk och
små och medelstora företag”. En förutsättning för
företagsföreningar. Även Energi- och
detta är bl.a. tillgång till bredband med hög
klimatrådgivning där Extra stöd har beviljats överföringskapacitet och tillförlitlighet i alla delar
för resor och samordning för energi- och
av landet. Även indirekt genom uppdrag att främja
klimatrådgivning till invånare i
de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som
glesbygdskommuner. Stödet har även
länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången
stimulerat samarbete mellan näraliggande
till grundläggande betaltjänster på de orter och den
kommuner. Även Programmet Lokala och
landsbygd där behovet inte tillgodoses av
regionala insatser för förnybar elproduktion marknaden.
med regional lokal prägel.

Vinnova finansierar projekt som bidrar till
detta målområde men arbetar inte specifikt
mot landsbygder. Inga riktade insatser men
deltagande i aktiviteter inom
Landsbygdsnätverket. [Detta är en generell
kommentar som Vinnova gör som är giltig för
samtliga dimensioner inom
landsbygdspolitiken – att man finansierar
innovation och företagsfrämjande som ger ett
avtryck genom sina verksamheter på olika
aspekter av samhällsutvecklingen. Detta
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Myndigheter som beskriver mer indirekta
perspektiv, analyser och kartläggningar eller
samverkan.

Naturvårdsverket: lyfter fram att man skapar
förutsättningar för företagande (på landsbygderna)
genom anslagen för skydd och skötsel av värdefull
natur, utveckling av leder, säker fjällturism. Även
genom medel inom Klimatklivet och sanering av
förorenad mark; samt genom arbete med jakt- och
viltförvaltning.

MUCF: Lyfter fram att civilsamhället ofta är
innovatör av samhälleliga lösningar och stärker

indirekta bidrag noteras här men inte i övriga
delar av tabellen. Man skriver dock explicit att
verksamheten inte nämnvärt anpassats till
regionala eller lokala förutsättningar ute i
landet men att regionala dialoger är ett inslag i
verksamheten].

socialt kapital. MUCF:s arbete med att stärka
samverkan mellan civilsamhället och det offentliga,
samt fördela bidrag till civilsamhället kan öka
innovation och företagande. Man arbetar bl.a. med
föreläsningar, dialoger och konferenser om
ungdoms- och civilsamhällesperspektivet inom
regional utveckling.

Naturvårdsverket lyfter utöver de mer
indirekta resonemangen även fram att man har Filminstitutet: Stöd till filmproduktion i olika
ett regeringsuppdrag om ”naturturism och
delar av landet är en viktig förutsättning för
landsbygdsutveckling”.
upprätthållande av en bransch som rymmer
kompetens inom rörlig bildkommunikation som
bidrar till innovation även inom andra branscher.
Filmproduktion skapar många arbetstillfällen inom
Livsmedelsverket har i uppdrag att
flera branscher. Det nationella stödet samspelar
underlätta och skapa goda förutsättningar i
hela landet för företagande i livsmedelssektorn och stärker det regionala filmpolitiska arbetet;
lyfter fram regionala dialoger.
genom att informera och ge råd om
lagstiftningen, bidra till regelförenkling,
utveckla livsmedelskontrollen och främja
livsmedelsexport. Mycket av stödet ges digitalt
och kan därmed nyttjas oavsett var i landet
man företagarna befinner sig.

HaV: lyfter fram insatser inom ramen för sin
medverkan/genomförandet av program och
strategier som omfattar sektorns näringar
samt angränsande näringar. Bl.a. inom ramen
för livsmedelsstrategin, havs och
fiskeriprogrammet, samt en gemensam strategi
för fiskets framtid (2020) med fokus på
Vattenbruk, Yrkesfiske, Fritidsfiske.

Skogsstyrelsens verksamhet inom skog och
skogsbruk i hela landet, sker på landsbygden
med anpassning och beaktande av skilda lokala
och regionala förutsättningar och möjligheter.
Sammanställning över ett 50-tal tillväxt- och
utvecklingsprojekt, till stor del med
finansiering från EU:s fonder och program,
bilades myndighetens återrapportering. Det
fanns fyra stöd med särskilt fokus på skogen i
det svenska landsbygdsprogrammet 2014 –
2020.

Utveckla digital infrastruktur
och stöttar företag,
organisationer och/eller
människor att dra nytta av
digitaliseringens möjligheter i
hela landet

Jordbruksverket: En viktig insats
Riksantikvarieämbetet. Digisam är en samverkan
(budgetpost) inom landsbygdsprogrammet är mellan myndigheter och institutioner kring
stöd till bredbandsutbyggnad. Syftet med
digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillstödet är att öka tillgången till bredbandsnät gängliggörande av information om kulturarvet.
med hög överförings-kapacitet på landsbygden. Genom samverkan ökar informationens
Även inom LLU finns möjligheter att stötta
tillgänglighet och användbarhet. För att nå dit
olika insatser för att främja
verkar Digisam för en informations-infrastruktur
bredbandsutbyggnaden
med öppna informationskällor samt gemensamma
tjänster, standarder och terminologier. Även ett
flertal andra digitala tjänster och system.
PTS har en rad uppdrag, insatser och
aktiviteter som syftar till att utveckla den
digitala infrastrukturen i hela landet. Detta
RA: Riksarkivet har deltagit i en förstudie i
med grund i myndighetens instruktion,
Västernorrland som syftar till att bibehålla och
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Förordning (2007:951). PTS gör även en rad
insatser och aktiviteter för att främja digital
delaktighet och tillgänglighet. Arbetar för att
främja digital kompetens och delaktighet, och
gör detta bl.a. genom kartläggning och
undersökningar, an-ordnande av
innovationstävlingar samt finansiera
utbildningar. Driver en stor mängd ytterligare
projekt och uppdrag inom området robusta
nät, kartläggningar, mm. Förvaltar regeringens
bredbandsstrategi.

Skolverket: har med anledning av den
nationella digitaliseringsstrategin för skolan
fått i uppdrag att främja digitaliseringen inom
skolväsendet och att underlätta för skolor och
huvudmän att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter i undervisning och i
administration.

kraftigt utveckla regionens kapacitet och förmåga
att producera, kommunicera och bevara digital
information.

Naturvårdsverket har i uppdrag att leda arbetet
med att digitalisera och tillgängliggöra
miljöinformation. Några exempel på områden där
utveckling pågår är inom invasiva främmande
arter, våtmarker och miljöinformation i
samhällsbyggnadsprocessen. Även
utvecklingsarbete kring digitalisering av leder
pågår.

SLV satsar på digitalisering i kontrollkedjan genom
kon-troll på distans inom köttkontrollen. Tekniken
bedöms för små företag i glesbygden minska
resandet och därmed miljöbelastningen. Därutöver
bedöms den innebära en mer tillgänglig och
likvärdig kontroll till lägre kostnad.

Filminstitutet: Den svenska biografstrukturen är
unik och digitaliseringen av dem har möjliggjort
samtidiga premiärer och tillgång till film. Den
digitala tekniken kan också användas till
livesändningar av olika slag. Stöd till teknisk
upprustning av biografer på mindre orter.
Regelbundna möten med regionala företrädare
som också jobbar för att stärka biograferna och
visningsverksamheten.

Boverket: Inspiration till hur digital teknik kan
hjälpa orter att använda sina tillgångar på ett smart
och resurseffektivt sätt. Workshops, möten och
rapporter.
HaV: Arbete inom ramen för myndighetens arbete
med bland annat digitalisering och smart
miljöinformation verkar för ökad tillgänglighet.
Betydande för näringsutövare oavsett geografiskt
läge, samt kunskapsspridning och digitala tjänster
till nytta för företagande, innovation och för
invånare.

Skogsstyrelsen: på extern hemsida finns analog
och digital information till skogsbruket och andra
aktörer med inriktning på skogen. Det kan röra sig
om både produktions- och miljöuppgifter samt
utbud av kurser etc. För den enskilda skogsägaren
finns skyddad inloggning till ”Mina sidor” där
skogsägaren kan ta del av uppgifter om sin egen
skogsfastighet.

Utveckla en infrastruktur som
säkerställer person- och
godstransporter till
medborgarna och näringslivet i
landsbygderna.

Jordbruksverket: Inom havs- och
PTS gör inga direkta insatser eller aktiviteter för
fiskeriprogrammet finns åtgärder som syftar att utveckla fysisk infrastruktur som säkerställer
till att utveckla fiskehamnar, landningsplats- person- och godstransporter till medborgarna och
ser och auktionshallar och förbättrar på sätt
näringslivet i landsbygderna. Däremot utövar PTS
infrastrukturen för en förbättrad mot-tagnings- exempelvis tillsyn över postoperatörerna så att de
och distributionskapacitet.
motsvarar kraven som ställs i postlagen. Även
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analys, reglering och tillsyn av den
samhällsomfattande posttjänsten. Även en stor
Trafikverket: Löpande samarbete med
mängd kartläggningar till stöd för andra
regioner och kommuner. Trafikverket ansvarar myndigheter och aktörer.
för Nationella godstransportrådets kansli.
Systemanalyser, bristanalyser, stråkanalyser,
geografiska bristbeskrivningar,
åtgärdsplanering, Nationell plan och regionala Naturvårdsverket: lyfter fram Klimatklivet –
projektstöd för lokala klimatinvesteringar.
planer.
Åtgärder som främjar hållbara transporter och som
minskar utsläppen från transportsektorn. Tex
bidrag till elcykel och publik laddinfrastruktur,
(stöd till laddning hemma och arbetsplatsen).

Skogsstyrelsen: lyfter fram att skogsbilvägarna
utgör en stor andel av det enskilda vägnätet på
landsbygden, inte minst i skogsbygderna.

Utveckla utbildningssystemet Jordbruksverket: Inom
SGU: lyfter fram att man bidrar till
eller på annat sätt säkerställa
landsbygdsprogrammet ges stöd till
kompetensförsörjningen inom det egna området
kompetensförsörjning och öka kompetensutveckling och rådgivning.
genom ex. examensarbeten, föreläsningar,
tillgängligheten till högre
adjungerade professorer, arbetsmarknadsdagar.
utbildning i hela landet.
Skolverket: Främst inom Skolverkets
ansvarsområde är utbildningen i de skolformer PTS lyfter fram sin roll genom att tillgång till
där det bedrivs yrkesutbildning, dvs. gymnasie- bredband kan ses som en grundläggande
och gymnasiesärskolan liksom Komvux och
förutsättning för ökad till-gänglighet till högre
särvux på gymnasial nivå. Myndigheten ska
utbildning hos medborgare i hela landet, speciellt
särskilt följa upp och analysera kvinnors och på de orter och den landsbygd där läro-säten inte
mäns etablering på arbetsmarknaden eller
finns fysiskt när-varande. Detta kan även sägas
fortsatta studier efter avslutad utbildning.
vara en förutsättning för att möjliggöra
Skolverket får lämna stadsbidrag till
distansutbildning och undervisning via digitala
kommunala lärcentra. Statsbidrag får lämnas läroplattformar och tekniker. En uppkoppling via
till kommuner som i samverkan med andra
fast eller mobilt bredband är även i många fall en
kommuner genomför insatser för etablering av förut-sättning för distansarbete.
nya eller utveckling av befintliga lärcentrum.
Skolverket fördelar också statsbidrag med
relevans för kompetensförsörjningen, bland
Skolverket: Utifrån betänkandet Gemensamt
annat utifrån förordning (2016:937) om
ansvar – en modell för planering och
statsbidrag för regional yrkesinriktad
dimensionering av gymnasial utbildning (SOU
vuxenutbildning samt förordning (2011:947) 2020:33) har resurser avsatts till ett
om statsbidrag för gymnasial
förberedelsearbete för att kunna utarbeta
lärlingsutbildning och lärlingsliknande
regionala planeringsunderlag för att kunna stödja
utbildning inom introduktionsprogram.
huvudmän i deras planering och dimensionering av
gymnasial utbildning. Syftet med förslagen är bl.a.
att främja en likvärdig utbildning och att trygga den
MUCF: har regeringens uppdrag att stödja
regionala och nationella kompetensförsörjningen,
kommuner och regioner i arbetet med unga
effektivisera resursutnyttjandet och förbättra
som varken arbetar eller studerar (uvas). Detta tillgången till ett brett utbildningsutbud. Skolverket
görs genom stöd till lokal samordning, samt
genomförde 2017 en nationell kartläggning av
statistik och kunskap. MUCF har sedan 2007 befintliga lärcentrum.
arbetat med att ta fram kunskap om ungas
Genomför regionala dialoger kring
etablering, vilket har bäring på
kompetensförsörjningsfrågan. MUCF har även kompetensförsörjningsbehov och
fördelat statsbidrag till samverkansinsatser för kompetensförsörjningsarbete och samverkar med
andra myndigheter för att utveckla rollerna inom
unga som varken arbetar eller studerar.
arbetet med kompetensförsörjning.
Svenska ESF-rådet: förvaltar socialfonden i
Sverige. Socialfonden ska bidra till en väl
fungerande arbetsmarknad och en varaktigt
ökad sysselsättning på lång sikt, stimulera
kompetensutveckling som stärker kvinnors
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Naturvårdsverket: beskriver hur man bidrar till
kompetensförsörjning inom de egna områdena,
exempelvis naturvägledning, guidning,

och mäns ställning på arbetsmarknaden, stärka biosfärsområden, mm. Sammanställning av
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.
friluftslivsutbildningar sker regelbundet.
Även öka övergångarna till arbete bland
kvinnor och män som står långt ifrån
arbetsmarknaden samt underlätta unga
AF: Noterar att man inte har ngt uppdrag inom
kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och landsbygdspolitiken men noterar att man indirekt
deltagande i utbildning. Myndigheten har haft har en påverkan genom sitt arbete med: Prognoser
utlysningar med fokus på insatser som
och analyser över arbetsmarknaden;
förstärker kopplingen mellan utbildning och Arbetsmarknadsutbildning; Vägledning.
arbetsliv samt samverkan mellan branscher,
utbildnings-anordnare och myndigheter
avseende lärande på arbetsplatsen.
Skogsstyrelsen nämner kompetensutveckling
inom näringen som ett viktigt inslag i
verksamheten. Även Skogsstyrelsens verksamhet
MYH: återrapporteringskrav att redovisa vilka inom Naturnära jobb är en stor utvecklingsinsats
överväganden som gjorts och vilka åtgärder
för att höja kompetensen hos personer som skulle
som har vidtagits när det gäller att säkerställa kunna få jobb inom skogsbruket och andra gröna
att yrkeshögskolans utbildningar har en
näringar. De får också en fot in på
lämplig placering över landet. Ökad
arbetsmarknaden generellt sett. Verksamheten ger
tillgänglighet till utbildning inom
också en sysselsättning i sig på landsbygden.
yrkeshögskolan, genom ökade volymer av
platser, flera olika varianter av utbildningar
och att fler utbildningar sker på distans. Genom
att peka ut att studerande på utbildningar
inom YH kan ta del av lärcentras verksamhet
kan det också bidra till en ökad geografisk
spridning av utbildningar och studerande.
Regeringsuppdrag att fortsatt utveckla
distansundervisningen.

Bosättning i landsbygderna ska Jordbruksverket: Inom
SGU lyfter fram att man stödjer inom bl.a.
underlättas.
landsbygdsprogrammet finns ett antal åtgärder Markstabilitet, vattenförsörjning,
som riktar sig mot landsbygdsutveckling
materialförsörjning, infrastruktur, remissinstans
genom tex förbättrad infrastruktur, bredband, geologiska frågeställningar.
upprustade natur och kulturmiljöer eller ökad
service (ex. stöd till butiker).
PTS lyfter fram att i sammanhanget bidrar
myndighetens arbete bland annat till tillgång till
Naturvårdsverket: arbete med översyn av
digital infrastruktur, posttjänst och grundläggande
riksintressen, vägledning kring strandskydd
betaltjänster.
och om LIS-områden (Områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Hållbar resurshushållning genom miljöbalken MUCF följer upp ungas bostadssituation på
bidrar till att främja bebyggelse på lämplig
ungidag.se. Ungdomsenkäten och
plats och en hållbar markanvändning.
fördjupningsintervjuer till myndighetens årliga
Klimatklivet stöd till bland annat
tematiska rapporter ger insikt i hur unga i landsladdinfrastruktur bidrar till hållbara
bygd och glesbygd har det i Sverige.
transportmedel även på landsbygden.
Boverket: Regeringsuppdrag 2018 att ta fram
Trafikverket: regeringsuppdrag kring
förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering
kartläggning av Trafikverkets
av bostadsbyggande på landsbygden. I
planeringssamarbete med kommunerna 2018 slutrapporten lämnar Boverket förslag på hur
(fokus ska ligga på kopplingen mellan
finansiering av byggande av egnahem och bostäder
planeringen av infrastrukturprojekt och
i andra upplåtelseformer på landsbygden kan
bostadsbyggande)
underlättas.
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Samhällsplanering/fysisk
planering ska underlätta
landsbygdernas utveckling.

Jordbruksverket: Inom havs- och
Energimyndigheten har haft/har projekt och
fiskeriprogrammet finns en åtgärd för stöd till verksamhet som bidrar till detta område;
kommunal planering av vattenbruk.
exempelvis ”Lokal och regional
kapacitetsutveckling” (slut 2020) som bidragit till
att utveckla offentliga aktörers kapacitet att arbeta
Naturvårdsverket: arbetar med att främja en systematiskt och strategiskt med att integrera
energi- och klimatfrågor i olika områden (bl. a.
hållbar mark och vattenanvändning samt
fysisk planering, offentlig upphandling eller
bebyggelseutveckling. Bland annat genom
regeringsuppdraget översyn av Riksintressen hållbara transporter). Även inom
”Transporteffektivt samhälle” där syftet varit att
som ska underlätta byggande och
samhällsplanering. Även genom vägledningar, transportsystemet används betydligt mer
exempelvis: grönplanering, grön infrastruktur, resurseffektivt, där transporter har överflyttats,
kombinerats, effektiviserats, kortats eller ersatts
friluftsliv, Klimatanpassning (vägledning
helt.
naturbaserade lösningar)
Strandskyddslagstiftningen, Miljöbedömningar
(vägledning kulturmiljö, landskap och
bebyggelse).
RAA: Ett av Riksantikvarieämbetets
regeringsuppdrag med en direkt koppling till detta
målområde är uppdraget att se över kriterierna för
och anspråken på områden av riksintresse.
Boverket: Arbetar med bl.a. stöd inom
Riksantikvarieämbetet deltar i Naturvårdsverkets
arkitektur och gestaltad livsmiljö, digitala
och Energimyndighetens arbete med att ta fram en
region- och översiktsplaner samt
nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.
planeringsunderlag. Dialoger inom regional
Syftet med strategin är möta kraven på ökad andel
utvecklingsplanering.
förnybar energi.
Trafikverket: Löpande samverkan med
regionerna inom ramen för
länstransportplanerna, framtagande och
framdrift. Löpande samverkan med
kommuner, tidiga och formella skeden. Drift
och underhåll av Trafikverkets vägar och
järnvägar. Även projekt inom kartläggning och
analys.

RAA: Riksantikvarieämbetet förvaltar flera
nationella databaser för kulturhistorisk
information, såsom Fornreg, Forndok, Fornsök,
Kringla och K-samsök och Bebyggelseregistret, som
behövs för den fysiska planeringen. För att
uppfylla målsättningar inom politiken för gestaltad
livsmiljö har Riksantikvarieämbetet tillsammans
med andra nationella myndigheter sedan 2018
erhållit olika uppdrag. Ett uppdrag var att samla
och redovisa kunskap om och goda exempel på hur
HaV: har berett förslag till tre statliga
kulturhistoriska värden kan integreras och tas
havsplaner som skapar möjligheter för ett
tillvara i plan- och bygglovsprocesser. Uppdraget
hållbart nyttjande av havet med beaktande av
genomfördes i samarbete med Boverket, Statens
regionala förutsättningar till stöd för regional
centrum för arkitektur och design samt Statens
tillväxt och sysselsättning.
konstråd.

SGU lyfter fram att man stödjer inom bl.a.
Markstabilitet, vattenförsörjning,
materialförsörjning, infrastruktur, remissinstans
geologiska frågeställningar. Geologiska grunddata
är nödvändigt för ett hållbart sam-hällsbyggande.
Användarstöd för geologiska frågor i form av olika
checklistor som kan användas av län, kommuner
och verksamhetsutövare.

PTS gör inga direkta insatser avseende
samhällsplanering/fysisk planering, för att
underlätta landsbygdernas utveckling. Här kan
däremot verktyg och in-formationsplattform, som
PTS driver och/eller finansierar, underlätta i
arbetet med fysisk planering om
bredbandsutbyggnad. Ex. ledningskollen och
utbyggnadsportalen.
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MUCF: lyfter fram ett mycket ”indirekt perspektiv”
nämligen att arbete med att stärka samverkan och
dialog mellan civilsamhället och offentlig sektor,
samt fördela bidrag till det civilsamhället kan
stödja samhällsplaneringen i landsbygderna. En
grundläggande del av MUCF:s arbete med
ungdomsperspektivet är att unga ska ses som en
resurs och höras i frågor som rör dem – exempelvis
samhällsplanering.

Säkerställa en god tillgång till
kommersiell service, likvärdig
tillgång till vård, skola och
omsorg oberoende av
bostadsort.

Jordbruksverket: Inom
Skolverket: noterar att tillgången till skola på lokal
landsbygdsprogrammet finns ett öronmärkt
nivå är kommunernas ansvar. Skolverket arbetar
stöd till kommersiell service samt för lokal
för likvärdig tillgång till utbildning utifrån ett
serviceutveckling. Utöver detta finns det ett
nationellt perspektiv men belyser geografiska
antal åtgärder, inklusive lokalt ledd utveckling, skillnader och erbjuder olika typer av stöd.
som riktar sig mot landsbygdsutveckling
genom tex förbättrad infrastruktur, upprustade
natur och kultur-miljöer eller ökad service.
Boverket: tar fram vägledningar för planering och
utformning av vård- och skolmiljöer.
Vägledningarna ska ge stöd vid ny-, om- och
PTS bidrar till att säkerställa tillgång till
tillbyggnad av vård- och skolmiljöer, oavsett om
offentlig och kommersiell service genom olika det handlar om etableringar i storstäder eller
uppdrag, insatser och aktiviteter, avseende
mindre orter. Ge-nom kunskapsspridning ges
exempelvis grundläggande betal-tjänster samt bättre förutsättningar för mer likvärdiga, men
post- och paketområdet. Även tillgång till en
samtidigt platsanpassade, miljöer för vård och
uppkoppling, via fast eller mobilt bredband,
skola.
kan vara av stor betydelse för invånare i glesoch landsbygd för att tillgodogöra sig viss
service digitalt.

Säkerställa likvärdiga
möjligheter att utöva och
uppleva kultur oberoende av
bostadsort.

Jordbruksverket: Landsbygdsprogrammet
RAA: uppdrag att i samverkan med de regionala
inne-håller i nuvarande programperiod stöd till museerna och andra relevanta aktörer göra en
investeringar för att bevara och restaurera
genomlysning av förutsättningarna för de regionala
landsbygdens natur och kul-turmiljöer,
museernas verksamhet. Även uppdrag att kartlägga
inklusive kulturhistoriskt värdefulla
kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet samt
bebyggelsemiljöer.
att främja samverkan mellan skolväsendet och
kulturarvsinstitutionerna i alla delar av landet.
Även flera FoU-projekt har initierats med koppling
Filminstitutet: Ett av de filmpolitiska målen är till detta målområde.
att allt fler ser värdefull film som sprids och
visas i olika visningsformer i hela landet.
Likaså att barn och unga ska ha goda
RA: Riksarkivet arbetar genom ”digitisering” av det
kunskapar om film och möjlighet att själva
kulturarv de förvarar på att göra de mest
skapa. Utveckling och produktion av värdefull efterfrågade arkivhandlingarna tillgängliga helt
svensk film ska ske kontinuerligt och i olika
platsoberoende. Riksarkivet publicerar även öppna
delar av landet. Stöd till distribution och
och nedladdningsbara datakällor från och om olika
visning (inklusive stöd till biografer på mindre arkiv som bevaras av Riksarkivet. Riksarkivet
orter). Filmpedagogisk verksamhet och
utforskar i olika projekt möjligheterna att använda
ekonomiskt stöd till kommunal verksamhet.
AI för texttolkning och transkribering av
Stöd till utveckling och produktion samt
handskrivet arkivmaterial. Avsikten är att göra
talangutveckling.
arkiven mer tillgängliga för fler oberoende av plats.

PTS: För att säkerställa möjligheter för invånare att
uppleva och utöva kultur, via bland annat digitala
tekniker, utgör tillgång till bredband en
förutsättning.
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Naturvårdsverket har tagit fram en strategi för
arbete med arbete med kulturmiljöfrågor.
Naturvårdsverket har ett särskilt ansvar för de två
utpekade naturvärldsarven; Laponia och Höga
Kusten.

Säkerställa statens fysiska
närvaro i landsbygderna med
arbetsplatser och
myndighetsservice.

Jordbruksverket: Lyfter fram
Distriktsveterinärerna, en del av
Jordbruksverket, och en garanti för att det
finns tillgång till veterinär service dygnet runt,
året om. Även Havs- och fiskeriprogrammet
som ger stöd till ansvarsmyndigheter för att
genomföra kontroll och tillsyn av fiske i hela
landet.

Riksarkivet lyfter fram att man är verksamt på 11
platser.

Livsmedelsverket utför kontroll av
livsmedelsföretag. Myndigheten ansvarar även
för gränskontrollen av animaliska livsmedel.
Kon-trollverksamheten finns i hela Sverige,
vilket bidrar till arbetstillfällen samt ökar
mängden akademiska jobb i Sveriges
landsbygder.

Naturvårdsverket lyfter fram att man finansierar,
via anslagen, tjänster på länsstyrelserna. Samt att
man har kontor både i Sthlm och Östersund.

SGU lyfter fram Behovsstyrda geologiska
undersökningar genomförs i hela landet. Och att
kontor finns på fem platser i Sverige (Luleå, Malå,
Uppsala, Göteborg och Lund).

Skogsstyrelsen har genom sin lokala och regionala
organisation förankring och närvaro på ett stort
antal orter spridda över hela landet.

AF: Noterar att man inte har ngt uppdrag inom
landsbygdspolitiken men noterar att man
indirekt har en påverkan genom sin fysiska
närvaro i stora delar av landet, antingen genom
egna kontor eller samlokaliseringslösningar.

Trafikverket har förutom huvudkontor i
Borlänge även sex regionkontor. Vidare finns
det knapp 30 lokalkontor. Utöver detta finns en
mängd projektkontor. Trafikverkets
resultatenheter (Förarprov, Trafikverksskolan,
Färjerederiet, Fordonsresurser) har egna
kontor.
Fysisk närvaro är viktigt, men det är genom de
digitala kanalerna som den absoluta merparten
av kontakterna sker.
Stärka det civila samhällets
engagemang i landsbygdernas
utveckling.

Jordbruksverket: Havs- och
fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet
samt regional- och socialfondsprogrammet för
lokalt ledd utveckling. Inom dessa program ges
stöd till lokalt ledd utveckling som bygger på
leadermetoden som säkerställer lokal
förankring genom att lokala deltagare från
privat, offentlig och ideell sektor involveras i
processen.

Riksantikvarieämbetet: fördelning av bidrag
till kulturmiljövård och
bidrag till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer
och övrigt ideellt kulturarvsarbete bidrar till
möjligheterna att lyfta fram och tillgängliggöra
kulturmiljöer, tillgängliggöra kunskap, öka
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Boverket: genomförde 2017 uppföljning av
investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler
som är ett betydelsefullt bidrag för de
föreningsdrivna lokalerna. Bidraget går främst till
samlingslokaler på landsbygden och i mindre orter.

delaktigheten och på så sätt skapa
engagemang.

Naturvårdsverket: stöd ges till både friluftsoch andra ideella organisationer. Fler
verksamheter som är viktiga i sammanhanget:
stöd till biosfärområden, arbete med åtgärder
för grön infrastruktur, naturbaserade lösningar
och LONA-arbetet. Friluftslivets år genomförs
2021.

MUCF tar fram och sprider kunskap om det
civila samhällets förutsättningar och arbetar
med och sprider verktyg för samverkan mellan
civilsamhället och offentliga aktörer. Har vid
ett flertal tillfällen gjort insatser för att sprida
kunskap och möjligheter till finansiering till
aktörer verksamma i landsbygder. Fördelar
statsbidrag som når ut till hela landet. Under
2020 har myndigheten prioriterat projekt som
bedrivs i lands- och glesbygd inom
stödformerna för ungas organisering och för
att stärka demokratin.

Filminstitutet: ett filmpolitiskt mål är att
filmen ska bidra till att stärka yttrandefriheten
och det offentliga samtalet. Biografen är en
mötesplats och viktig del i det civila samhället.
Stöd till biografer som drivs ideellt och
visningsorganisationer som stöder dessa.
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