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Förord 

Regionförbunden i Sörmland och Uppsala län och Regionplane- och trafi k kontoret 
samarbetar sedan något år för att utveckla kunskapen om den storstadsnära lands-
bygden och dess betydelse för storregionen. Mälardalsrådet och länsstyrelserna i 
de berörda länen följer arbetet och tanken är att successivt involvera fl er regionala 
aktörer i Mälardalen och östra Mellansverige.

Som ett led i arbetet har en pilotstudie av sex landsbygdsområden med olika för-
utsättningar genomförts. Resultatet redovisas i denna rapport. Rapporten ger un-
derlag för fortsatta studier som närmast ska inriktas på bättre statistik om föränd-
ringar av befolkning och näringsliv inom olika typer av storstadsnära landsbygd. En 
 gemensam kunskapsuppbyggnad kan understödja samverkan i regionen och leda 
till gemensamma ställningstaganden. Kommunerna önskar också bättre underlag 
om de regionala processer som ligger bakom förändringar inom de olika typerna av 
landsbygd. Rapporten fungerar också som underlag i arbetet med den nya regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2010.

Tönu Kerstell och Ola Kahlström från Region Uppsala, Astrid Trautsch från 
 Region Sörmland samt Katarina Fehler och Gunilla Nyberg från Regionplane- 
och trafi kkontoret har lett arbetet. Även länsstyrelserna i Uppsala respektive 
 Stockholms län har medverkat i arbetet genom Fredrik Meurman och Pernilla 
Nordström, liksom Mälardalsrådet genom Anna Lundgren. 

Stockholm i september 2008

Sven-Inge Nylund

Regionplanedirektör, Regionplane- och trafi kkontoret

Catharina Blom

Regiondirektör, regionförbundet Uppsala län

Göran Norberg

Direktör, regionförbundet Sörmland
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Sammanfattning

Idag innebär urbaniseringen att funktionella fl öden av skilda slag mellan landsbygden och 
de större städerna ökar i omfattning och komplexitet samt att landsbygden utvecklas på 
skilda sätt i olika delar av storregionen. Interaktionen mellan landsbygd och stad i storstads-
region är dock dåligt kartlagd. Denna rapport är en del i ett pågående arbete som syftar till 
att öka kunskapen om landsbygdens roll i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län. 

Frågan om hur landsbygdsbegreppet och den storstadsnära landsbygden ska defi nie-
ras är central. En avgränsning av den storstadsnära landsbygden är nödvändig för kvanti-
tativa studier och underlättar samarbete över kommun- och länsgränser i den regionala 
utvecklingsplaneringen.

I den här studien defi nieras den storstadsnära landsbygden som: Landsbygd i 
 Uppsala, Stockholms och Södermanlands län som utgör kommundelar med färre än 
3 000 invånare samt kommundelar med fl er än 3 000 invånare som saknar en tätort 
med en sammansatt funktionell roll.

De storstadsnära landsbygderna kan också beskrivas i en typologi som ett redskap för 
lokalt och regionalt utvecklingsarbete. En typologi grupperar olika typer av landsbygd 
och ger en ingång till vilken typ av frågor och förändringsprocesser som är viktigast.

I rapporten föreslås följande preliminära typologisering av den storstadsnära lands-
bygden:
• Landsbygd med omfattande infl yttning
• Landsbygd med intensiv fritidsanvändning
• Landsbygd med extensiv fritidsanvändning
• Landsbygd med primärnäringar
• Landsbygd med nya näringar

För att undersöka typologiseringens användbarhet som redskap i planeringen, krävs att 
den prövas praktiskt. Diskussionerna under projektets gång pekar på att en typologise-
ring kan vara ett bra verktyg. På kommunal nivå kan den vara ett praktiskt hjälpmedel 
i arbetet med att klargöra vilka kvaliteter kommunens olika landsbygder har. Den kan 
också vara ett redskap i diskussioner med medborgare och organiserade intressen. 

En karta över hela regionen baserad på typologin kan tydliggöra hur stråk av liknande 
landsbygd sträcker sig över fl era kommuner och över länsgränser, något som kan under-
lätta samarbetet mellan olika förvaltningar. Kartan kan också bidra till en tydligare bild 
av var i regionen olika typer av landsbygd fi nns. Några ”fl äckar” av landsbygd i enskilda 
kommuner kan i själva verket vara delar av större sammanhängande områden av lands-
bygd, något som kan påverka hur man planerar för användningen av landsbygden.

Med hjälp av fallstudier studeras och analyseras framför allt följande fyra teman i 
rapporten:
• De funktionella sambanden mellan stad och land – boende och rekreation/fritid. 
• Intressenternas engagemang i landsbygdens utveckling. 
• Hur den storstadsnära landsbygdens förändring påverkar förutsättningarna för en 

hållbar regional utveckling.
• Vilka regionala behov den storstadsnära landsbygden fyller – boende och rekrea-

tion/fritid.
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Summary

Today’s urbanisation means that functional fl ows of various kinds between rural areas 
and the major cities are increasing in scope and complexity, and that the rural areas are 
developing in different ways in different parts of the region. However, there has been 
little study of the interaction between rural areas and urban areas in the metropolitan 
region. This report is part of the ongoing work to increase knowledge of the role played by 
the rural areas in the counties of Uppsala, Stockholm and Södermanland.

One key question is how to defi ne the rural concept and metropolitan rural areas. A 
delimitation of metropolitan rural areas is necessary for quantitative studies and will 
facilitate with collaboration across municipal and county boundaries on regional deve-
lopment planning.

In this study, metropolitan rural areas are defi ned as: Rural areas in the counties of 
Uppsala, Stockholm and Södermanland that comprise municipal districts with fewer 
than 3,000 inhabitants and municipal districts with more than 3,000 inhabitants that 
lack an urban settlement with a cohesive functional role.

The metropolitan rural areas can also be described in a typology as an instrument for 
local and regional development work. A typology groups different types of rural area and 
gives an insight into the types of issues and change processes that are most important.

The report proposes the following preliminary typologisation of the metropolitan 
rural areas:
• Rural area with major inward migration
• Rural area with intensive recreational use
• Rural area with extensive recreational use
• Rural area with primary industries
• Rural area with new industries

In order to determine the usefulness of the typologisation as a planning instrument, it 
needs to be put to the practical test. Discussions during the course of the project suggest 
that a typologisation can be a good tool. At municipal level, it can be a practical tool in the 
work to identify the qualities of the municipality’s various rural areas. It can also be a tool 
in discussions with citizens and interest groups.

A map of the whole region, based on the typology, could clarify how bands of similar 
rural areas stretch across several municipalities and over county boundaries, which could 
facilitate collaboration between different areas of public administration. The map could 
also help to create a clearer picture of where in the region different types of rural area are 
located. Some rural patches in certain municipalities may in fact be part of a larger, more 
cohesive rural area, which could affect the way we plan for the use of that rural area. 

Using fi eld studies, the following four themes are studied and analysed in the report:
• The functional correlations between metropolitan and rural areas – housing and 

recreation/leisure.
• The commitment of interested parties to rural development.
• How changes in the metropolitan rural areas affect conditions for sustainable regional 

development.
• What regional needs the metropolitan rural areas fulfi l – housing and recreation/leisure.
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1. Utgångspunkter

Befolkningens ökande rörlighet, ökande specialisering och ökande välfärd gör att de 
större städerna påverkar utvecklingen över ett allt större territorium. Det är ett interna-
tionellt fenomen som bland annat blivit utgångspunkt för den europeiska territoriella 
utvecklingsplaneringen. Påverkan gäller både den byggda och den obebyggda miljön som 
successivt blir en del av stadsbefolkningens produktions- och konsumtionslandskap. 
Idag innebär urbaniseringen att funktionella fl öden av skilda slag mellan landsbygden 
och de större städerna ökar i omfattning och komplexitet samt att landsbygden utveck-
las på skilda sätt i olika delar av storregionen. I gränsen mellan tätt och glest bebyggda 
områden och i anknytning till de större kommunikationssystemen är hanteringen av till-
växt och behovet av att begränsa spridningen av bebyggelsen brännande frågor, medan 
utmaningen för mindre orter och mer avsides belägen landsbygd är att dra nytta av den 
stadsgenererade tillväxten för att stärka den lokala utvecklingen. Utvecklingsplanering-
ens allt större bredd gör det än mer relevant att inkludera den glest exploaterade delen av 
regionen i planeringsprocessen. Det fi nns ett behov att bättre förstå de fysiska, ekono-
miska, sociala, miljömässiga, administrativa och legala frågeställningar som påverkar 
både städer och landsbygd.

Urbaniseringen av den Stockholmsnära landsbygden har pågått länge. Den ökade 
särskilt med kollektivtrafi kens och sedan bilismens tillväxt efter industrialismens 
genom brott. Vad som är nytt är de ökande funktionella fl ödena mellan de större städerna 
i Mälardalen och angränsande delar av Östra Mellansverige, som ger landsbygdens urba-
nisering en betydligt mer vidsträckt territoriell dimension än tidigare. Vad som också är 
nytt är insikten om att landsbygdens kvaliteter inte kan tas för givna utan att omsorg om 
dessa kvaliteter har stor betydelse för stadsregionens identitet, miljö och utvecklingsmöj-
ligheter.

Den regionala planeringen i storstadsregioner har sitt upphov i snabb tillväxt, och 
behovet av att planera för bostäder, arbetsplatser och kommunikationer i den tätt byggda 
miljön. Successivt har planeringen i Stockholmsregionen vidgats till att omfatta nya 
 aspekter som ekonomisk utveckling, sociala förhållanden, skyddad natur och grön-
områden och också till att omfatta delar av landsbygden, inte minst skärgården. Detsam-
ma gäller planeringen i Sörmland och Uppsala län som sedan en tid är en uppgift för de 
nya regionförbunden. I den fortsatta planeringen har storregionen en given plats och det 
gäller inte minst frågor kring landsbygdens och de mindre orternas utveckling. Region-
förbunden i Sörmland och Uppsala län och Regionplane- och trafi kkontoret samarbetar 
därför sedan något år för att utveckla kunskapen om den storstadsnära landsbygden och 
dess betydelse för storregionen. Mälardalsrådet och länsstyrelserna följer arbetet och 
tanken är att successivt involvera fl er regionala aktörer i Mälardalen och övriga östra 
Mellansverige. 

Samarbetet har hittills resulterat i en rapport – Den storstadsnära landsbygden, 
regionala funktioner och intressenter – samt två seminarier. Rapporten föregicks av en 
litteraturgenomgång som främst syftade till att generera frågor och diskutera defi nitio-
ner av stad och land. Den här rapporten har tagits fram som ett led i samverkan mellan 
de regionala aktörerna med medverkan av berörda kommuner. 
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I rapporten har förhållanden i sex kommundelar på landsbygden i fem kommuner sär-
skilt studerats med avseende på boende och fritidsanvändning. Kommunernas och andra 
lokala intressenters syn på respektive landsbygds förändring blir belysta och möjlig-
heterna att klassifi cera olika typer av landsbygder diskuteras. Det är lätt att konstatera 
att landsbygden förändras snabbt och att utvecklingen i de studerade kommundelarna 
skiljer sig åt. Avsikten är att rapporten ska ge ett empiriskt underlag och generera nya 
frågeställningar för det fortsatta arbetet med den storstadsnära landsbygden. 

Rapporten aktualiserar behovet av fortsatt arbete, till exempel behövs statistiskt 
underlag på kommundelsnivå. Socioekonomiska data behövs för att beskriva hur lands-
bygdsbefolkningens sammansättning och levnadsvillkor förändras i termer av till exem-
pel befolkningsförändringar, åldersstruktur, etnicitet, hälsotillstånd, hushållsekonomi 
och utbildningsnivå. Utnyttjandet av kultur- och naturlandskapet för turism och rekrea-
tion behöver beskrivas i termer av utbud och efterfrågan samt effekter på naturresurser, 
biologisk mångfald och landsbygdens attraktivitet. Näringslivet och dess förändringar 
behöver belysas i termer av försörjningsmöjligheter och tillgång till tjänster av skilda 
slag. Utan en gemensam statistisk databas blir analysen av den urbana landsbygdens 
förändring lätt anekdotisk.

Andra frågor är hur bebyggelse tillkommer på landsbygden, vilka fysiska uttryck 
 denna exploatering tar sig, möjligheten att samlokalisera olika funktioner och vilka 
 behov som fi nns att planera för den lokalt och regionalt med hänsyn till både stads-
bygdens och landsbygdens utveckling.
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2. Den storstadsnära landsbygden 
i ett regionalt perspektiv

Starka funktionella samband i Mälardalen och övriga östra Mellansverige motiverar att 
föra in ett storregionalt perspektiv vid behandling av ett antal frågor i utvecklingsplane-
ringen. För att få ett grepp om den regionala utvecklingens konsekvenser för hela territo-
riet behövs aktuell kunskap om de storstadsnära landsbygderna och dess utbyte med de 
större städerna i Mälardalen och övriga östra Mellansverige. Bilden av de storstadsnära 
landsbygdernas roll i ett regionalt perspektiv behöver med andra ord uppdateras. Den 
regionala planeringen i Stockholmsregionen har fokuserat på de tätbebyggda delarna av 
det regionala territoriet. På plankartan som hör till RUFS 2001, Regional utvecklings-
plan för  Stockholmsregionen 2001, (Figur 1) framgår hur de urbana delarna av regionen 
är  differentierade i fl era olika kategorier av stadsbygd. Landsbygden däremot är i stor 
utsträckning karaktäriserad som ”Övrig landsbygd” och ”Regional grönstruktur”. 

Mot bakgrund av de växande funktionella sambanden mellan orterna i Mälardalen 
och deras omland och det stora förändringstrycket i regionens landsbygdsområden 
borde även dessa på ett tydligare sätt inkluderas i den kommande planeringen. 
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Figur 1 Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen
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Fokus i den här rapporten ligger på den storstadsnära landsbygden i ett regionalt 
perspektiv som geografi skt omfattas av Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. 
Studien tar sin utgångspunkt i förstudien ”Den storstadsnära landsbygden – regionala 
funktioner och intressenter” (RTK 2006) och går närmare in på de områden som där 
föreslogs för fortsatta studier. Målet med denna fördjupade studie är att den ska kunna 
användas i arbetet med lokal och regional utvecklingsplanering, och därför tillkommer 
även frågan: Vilken roll kan den regionala utvecklingsplaneringen fylla för olika intres-
senter och framförallt för kommunerna?

Den storstadsnära landsbygdens regionala funktioner kartlades i förstudien. Även 
 intressen på den storstadsnära landsbygden studerades och olika typer av  intressenter 
beskrevs. I förstudien kartlades även olika typer av intressenter. Det ligger i olika 
 aktörers intressen att främja olika funktioner och därför fi nns det, bland det stora antalet 
aktörer och intressenter på den storstadsnära landsbygden, såväl gemensamma som 
motstridiga intressen. Olika kategorier av intressenter beskrevs i förstudien utifrån 
följande teman:
1. Boende och lokalsamhälle 
2. Rekreation, natur- och kulturmiljö
3. Företagande och näringslivsutveckling

I den här studien fokuseras framförallt på tema ett och två enligt ovan. Tema tre berörs 
indirekt genom kopplingar till frågor om boende och fritid/rekreation.

Att fokus ligger på de två funktionella sambanden boende och fritid/rekreation beror 
delvis på att det inom ramen för projektets resurser inte varit möjligt att studera alla 
tre typerna av funktionella samband lika djupt. Frågan om det funktionella sambandet 
mellan boende på den storstadsnära landsbygden och arbete i staden är också en av 
de viktigaste att undersöka närmare på grund av den starka trenden till infl yttning på 
landsbygden och det stora behov av nya bostäder som fi nns i storstäderna och som det 
ska planeras för inom de närmaste decennierna. Inom de två funktionella sambanden 
som valts ut fi nns en mängd potentiella konfl ikter och synergier, något som är underlig-
gande teman för hela projektet. Till exempel kan efterfrågan på rekreation inom samma 
geografi ska område både fylla lokala, regionala och nationella behov. Ett exempel på 
detta är världsarvet Birka i Ekerö kommun. 

Studiens upplägg och metod 
I förstudien föreslogs följande sex frågeställningar och teman för vidare studier. Dessa 
har i denna studie fördjupats ytterligare.
• Defi niera den storstadsnära landsbygden och dess geografi ska avgränsning samt dif-

ferentiera landsbygdsbegreppet med utgångspunkt i den urbanisering som sker.
• Fördjupa kunskapen om de funktionella sambanden mellan stad och land och deras 

förändring.
• Fördjupa kunskapen om olika intressenters – offentliga och privata – engagemang i 

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

• Vilka regionala behov fyller landsbygden? Hur kan dessa behov tillfredsställas fram-
över? Hur hanteras dessa behov av de lokala intressenterna?

• Fördjupa kunskapen om utvecklingen av ”regional-” respektive ”lokalbefolkningen” 
samt relationen mellan dem. 

Rapporten är upplagd utifrån de sex frågeställningarna ovan. Var och en av dessa pre-
senteras i ett separat kapitel. Den mest övergripande frågeställningen: Vilken roll kan 
den regionala utvecklingsplaneringen fylla för olika intressenter och framför allt för 
kommunerna? diskuteras i kapitel 10 som också innehåller avslutande refl ektioner och 
förslag till hur arbetet kan föras vidare. Varje kapitel inleds med en kort introduktion som 
pekar på hur frågeställningen tolkas.

Fördjupningen av kunskaperna från förstudien har metodiskt byggt på fallstudie-
arbete. Projektets referensgrupp1, som bland annat består av representanter från Region-
plane- och trafi kkontoret inom Stockholms läns landsting (RTK), Regionförbundet 
Uppsala Län och Regionförbundet Sörmland, hade valt ut sex kommuner där fallstudier-
na skulle utföras. I projektets inledningsfas föll en av dessa bort, och därmed återstod föl-
jande fem kommuner: Enköping och Östhammar i Uppsala län, Ekerö i Stockholms län 
och Gnesta och Nyköping i Södermanlands län. För att få en ökad förståelse för de sam-
band mellan stad och land som är av intresse i denna studie har en ytterligare geografi sk 
fördjupning gjorts inom de fem kommunerna. Sex kommundelar som kan karaktäriseras 
som storstadsnära landsbygd i de fem kommunerna valdes ut som fallstudieområden. 
För dessa kommundelar har så mycket socioekonomiska och markanvändningsdata som 
möjligt samlats in som rör den storstadsnära landsbygden och dess samspel med urbana 
områden i regionen. De sex fallstudieområdena presenteras översiktligt i kapitel 4.

En viktig del i den här studien är att försöka defi niera den storstadsnära landsbygden 
och göra ett första förslag på en typologi av denna landsbygd. I utarbetandet av typologin 
har en sammanvägning gjorts av information om markanvändning och socioekonomiska 
data. Markanvändningsdata har bestått av olika former av kartmaterial exempelvis kom-
munalt markanvändningsmaterial, förekomsten av golfanläggningar och hästgårdar, 
nationellt skyddade områden med mera. Socioekonomiska data har bland annat bestått 
av data för pendling, åldersstruktur och utbildningsnivå. Omfattningen av dessa data har 
varierat mellan kommunerna. 

Intervjuer med nyckelinformanter i de sex kommundelarna har varit huvudmetod när 
det gäller frågeställningarna kring de funktionella sambanden mellan stad och land och 
dess förändring samt olika intressenters engagemang i landsbygdens utveckling. Vidare 
har det vid intervjuerna diskuterats hur den storstadsnära landsbygdens förändring 
påverkar förutsättningarna för en hållbar regional utveckling samt vilka regionala behov 
landsbygden fyller. 

1 Se bilaga 1 för mer information om referensgruppen.
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Vid urvalet av nyckelinformanter i denna studie har det varit viktigt att dessa är väl 
förankrade i respektive fallstudieområde, för att kunna fördjupa kunskapen om de 
funktionella sambanden mellan stad och land i just de områdena. Urvalskriteriet innebär 
inte ett ställningstagande att de som bor på den storstadsnära landsbygden automatiskt 
har företräde vid eventuella konfl ikter med andra typer av intressenter. Aktörer som har 
intressen i fallstudieområdena, även om de inte bor där eller för tillfället är verksamma 
i området, kan till exempel vara byggföretag eller kommunikationsföretag. Åsikter från 
den typen av intressenter är värdefulla, men eftersom avsikten med intervjuerna av 
intressenter har varit att få fram mer kunskap om fallstudieområdena när det gäller funk-
tionella samband kopplade till boende och rekreation har vi valt att inte intervjua andra 
typer av intressenter.

En fokusgrupp har anordnats med representanter från tre fallstudieområden där 
förekomsten av ”regional-” respektive ”lokalbefolkning” diskuterats. Se vidare kapitel 9 
och bilaga 2 för mer information om fokusgruppen.





Storstadsnära landsbygd 19

3. Den storstadsnära landsbygden 
– defi nition och typologi

I förstudien (RTK, 2006) defi nierades den storstadsnära landsbygden som ”det omland 
som påtagligt samspelar med Storstockholm och andra större städer i Mälardalen”, och 
perspektivet var främst funktionellt. Studien föreslog att en typologi över olika typer av 
regiondelar utarbetas för att bland annat utgöra ett viktigt inspel i den regionala utveck-
lingsplaneringen, som behöver en gemensam begreppsanvändning. I följande avsnitt 
presenteras ett första förslag till en sådan typologi som utgår från de specifi ka förhållan-
dena i de fem fallstudiekommunerna. 

Behovet av en typologi för den storstadsnära 
 landsbygden
I förstudien2 konstaterades att för mer fördjupande studier i den regionala planerings-
processen är frågan om hur landsbygdsbegreppet och den storstadsnära landsbygden 
ska defi nieras, central av fl era skäl. För det första är en tydlig avgränsning av området en 
nödvändig förutsättning för alla typer av kvantitativa studier. Särskilt viktigt blir detta vid 
internationella jämförelser, då begreppsanvändningen varierar kraftigt mellan länder.

För det andra är den regionala utvecklingsplaneringen en långsiktig process som i hög 
grad bygger på samförstånd mellan många inblandade aktörer. Detta samförstånd är 
helt beroende av en gemensam begreppsanvändning så att de frågor som diskuteras och 
hanteras inom ramen för planeringsprocessen uppfattas på samma sätt av alla aktörer. 
Särskilt viktigt blir detta när samordningen mellan det regionala utvecklingsarbetet 
i Stockholms län och angränsande län ökar, eftersom grundläggande perspektiv på 
begrepp som centrum/periferi, stad/land, täthet/gleshet kan förväntas variera mellan 
länen. Ett ytterligare skäl till att defi nitionsfrågan är viktig är för att möjliggöra en nyan-
sering av landsbygdsbegreppet och göra åtskillnad mellan olika typer av landsbygd. 

Det geografi ska läget inom regionen är en annan faktor av stor betydelse för skillna-
derna mellan olika delar av landsbygden. Stenbacka (2001) till exempel urskiljer olika 
motiv bakom fl yttningar till perifera landsbygdsområden inom Mälardalen och lands-
bygden närmare tätorterna. Olika landsbygdsområdens utveckling och roll beror dels 
på de lokala platsegenskaperna och dels på avståndet och förhållandet till omgivningen 
(Fotheringham med fl era 2000), något som bland annat avspeglas i de inomregionala 
variationerna i småhuspriser (Fördel Stockholm-Mälarregionen 2004).

Beroende på hur integrerade olika regiondelar är i hela regionen, har de olika roll och 
”attraktivitetsgrad” ur ett regionalt perspektiv. Vingåker och Gnesta som båda ligger i 
 Södermanland är storleksmässigt förhållandevis jämförbara. Som kommuner har de 
båda ca 10 000 invånare och som tätorter ca 5 000 invånare. Men deras grad av integra-
tion i den större Stockholm-Mälarregionen är helt olika på grund av deras olika geogra-
fi ska belägenhet. Tillgängligheten till arbetsplatser är mer än dubbelt så stor i Gnesta 
som i Vingåker (Fördel Stockholm-Mälarregionen 2004) och pendlingsrörelserna över 
kommungränsen är 40 procent högre i Gnesta än i Vingåker. Förändringstrycket i Gnesta 

2 Avsnitt Studiens upplägg och metod, s 15, är en återgivning av delar 
av förstudien (RTK, 2006).
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är därmed ett helt annat än det i Vingåker, något som ger dessa två orter mycket olika 
roller och förutsättningar. Ju högre efterfrågan det fi nns i ett område desto skarpare 
intressekonfl ikter kan man förvänta sig.

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

Defi nition av den storstadsnära landsbygden
Med utgångspunkt i detta projekts båda förstudier går den här studien vidare med en 
defi nition av den storstadsnära landsbygden samt ett första försök till en typologisering. 
Diskussioner om defi nitioner av begreppen stad och land i Sverige och andra länder är 
redovisad i förstudierna (Dahlström, Hansen & Hedin, 2005 och RTK, 2006).

För svenska förhållanden är det relevant att ta sin utgångspunkt i Glesbygdsverkets 
begrepp vid en defi nition av den storstadsnära landsbygden. De defi nierar glesbygd och 
landsbygd på följande sätt (Glesbygdsverket 2005, s 18):
• Glesbygd är de områden som har mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med 

fl er än 3 000 invånare samt öar utan fast landförbindelse.
• Tätortsnära landsbygd är områden med mellan 5 och 45 minuters bilresa från tätorter 

med fl er än 3 000 invånare.
• Tätorter är de orter som har fl er än 3 000 invånare samt området inom 5 minuters 

bilresa från tätorten. 

Glesbygdsverket har också delat in Sverige i regioner där storstadsregionerna lyfts fram 
som en särskild kategori. Dessa defi nieras som Stockholms, Göteborgs och Malmös loka-
la arbetsmarknader, en avgränsning som i Stockholms fall omfattar Stockholms län samt 
delar av Uppsala och Södermanlands län. Enligt Glesbygdsverkets defi nition skulle inte 
landsbygden i Östhammars kommun räknas som tillhörande den storstadsnära lands-
bygden. Den här studien utgår dock från att landsbygden i hela Uppsala,  Stockholms 
och Södermanlands län kan klassifi ceras som storstadsnära. Enligt Glesbygdsverkets 
defi nition klassifi ceras också öar utan fast landförbindelse som glesbygd. På grund av 
närheten till Stockholm är det dock relevant att inkludera hela Stockholms skärgård i den 
storstadsnära landsbygden.

Frågan om geografi skt avstånd och skalor inom den storstadsnära landsbygden är 
värd ytterligare en kommentar. Att landsbygden nära de stora städerna, särskilt närmast 
Stockholm, har ett särskilt starkt förändringstryck är inte oväntat. Likaså är närheten till 
goda kommunikationer till de större städerna också en viktig faktor för den storstads-
nära landsbygden. Skilda funktioner har skilda territoriella skalor. Möjligheten att bo på 
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landsbygden och arbeta i staden, det vill säga möjligheten att pendla till arbetet, är ofta 
den avgörande faktorn. Detta funktionella samband mellan stad och land är nog det som 
de fl esta först kommer att tänka på, men även andra funktionella samband – sociala, 
ekonomiska, kulturella – påverkar den storstadsnära landsbygden. 

Kopplingen mellan stad och land när det gäller fritid och rekreation kan delvis ha en 
annan skala än relationen boende – arbete. Ett tydligt exempel på det bland våra fallstu-
dier är Öregrund-Gräsö i Östhammars kommun som är starkt påverkat av sin relativa 
närhet till Stockholm. Det är för långt att dagpendla därifrån för att arbeta i Stockholm, 
men tillräckligt nära för att många fastigheter på Gräsö ska ägas och utnyttjas av Stock-
holms- och Uppsalabor för fritidsboende. Det omfattande båtlivet i området är också ett 
resultat av att ön är en del av Stockholms skärgård. I detta perspektiv är alltså Gräsö en 
del av den storstadsnära landsbygden samtidigt som ön ur pendlingsperspektiv betraktas 
som en glesbygd inom Uppsala län.

I vårt första försök att defi niera den storstadsnära landsbygden har vi haft Glesbygds-
verkets resonemang som utgångspunkt. Defi nitionen av den storstadsnära  landsbygden, 
och differentieringen av den i en typologi, ska bygga både på markanvändning och 
socioekonomiska data. Av de fem kommunerna har Ekerö, Enköping och Nyköping haft 
tillräckligt varierat och detaljerat material för att göra ett första förslag till defi nition och 
typologi. 

För dessa kommuner har vi utgått från de kommundelar man har identifi erat i res-
pektive kommun. I Enköping och Nyköping är dessa nyckelkodsområden (NYKO) och 
där använder vi nivå 1. För Ekerö är det RTKs indelning för basområdesstatistik som 
används. I Enköping fi nns sammanlagt sex kommundelar, i Nyköping sju och i Ekerö tio. 
Defi nitionen av den storstadsnära landsbygden börjar med att kategorisera de kommun-
delar som har färre än 3 000 invånare som tillhörande den storstadsnära landsbygden. 
Enbart invånarantalet är dock ett för trubbigt mått för att göra denna avgränsning. I ett 
andra steg har därför de kommundelar som har fl er än 3 000 invånare närmare stude-
rats. Där dessa har en större tätort som inte har en sammansatt funktionell roll innefattas 
även tätorten i den tätortsnära landsbygden.

När man talar om ”en sammansatt funktionell roll” särskiljer man mellan tätorter 
som har vissa funktioner i förhållande till sitt omland, och de tätorter som saknar dessa. 
Sådana funktioner rör både privat och offentlig service, till exempel livsmedelsbutik, 
skola upp till en viss ålder och apotek. I den här studien har inte närmare studerats vilka 
servicefunktioner som är relevanta och det har inte heller gjorts försök att  defi niera 
tröskelvärden mellan typer av tätorter. För att defi niera sådan brytpunkt skulle en 
bredare och mer noggrann undersökning av ett större antal tätorter behöva göras för att 
identifi era de mest relevanta indikatorerna. Det fi nns en lång tradition av defi nitioner av 
olika typer av centralorter som skulle kunna användas som utgångspunkt för ett sådant 
arbete3. Dock bör man uppdatera dessa för att inkludera samhällsförändringar som gör 
att servicefunktioner ändras. Idag är till exempel inte ett postkontor av samma betydelse 
för människors service som för 25 år sedan. Man bör också ta hänsyn till att det fi nns en 

3 Se till exempel RTK (2004).
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växande arbetsfördelning mellan tätorter och städer. Också tätorternas roll differentieras 
och olika tätorter fyller olika servicebehov.

I de tre kommunerna fi nns fyra kommundelar som innehåller större tätorter: 
 Nyköping, Ekerö tätort och Stenhamra i Ekerö kommun samt Enköping. I Ekerö kom-
mun ingår alla övriga kommundelar i den storstadsnära landsbygden. I Enköping och 
Nyköping återstår en grupp kommundelar som visserligen har fl er än 3 000 invånare, 
men där det inte fi nns någon tätort med sammansatt funktionell roll. Dessa kommunde-
lar betraktas därför som tillhörande den storstadsnära landsbygden. Detta gäller för:
• Nyköpings kommun

– Kommundel E4S Bergshammar, Tuna, Lunda, Kila
– Kommundel V52 Stigtomta, Nykruka, Halla, Vrena, Bärbo
– Kommundel E4N Svärta, Tystberga, Bogsta, Sättersta, Bälinge, Lästringe

• Enköpings kommun
– Fjärdhundra
– Örsundsbro
– Hummelsta
– Grillby

Den preliminära defi nitionen av storstadsnära landsbygd i den här studien blir sålunda: 
Landsbygd i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län som utgör kommundelar med 
färre än 3 000 invånare samt kommundelar med fl er än 3 000 invånare som saknar en 
tätort med en sammansatt funktionell roll.

Differentiering av den storstadsnära landsbygden 
– preliminär typologi
Målet med en typologi av den storstadsnära landsbygden är att kunna använda den i 
både lokalt och regionalt utvecklingsarbete. En typologi som grupperar olika typer av 
landsbygd möjliggör att man får en ingång till vilken typ av frågor, tryck och förändrings-
processer som är viktigast inom de olika landsbygdsområdena. Med hjälp av en typologi 
skulle man kunna producera en karta över alla tre länen, där man kan identifi era var olika 
typer av landsbygd är lokaliserad, oavsett i vilken kommun eller län de ligger. Det skulle 
vara möjligt att identifi era kluster av kommundelar av samma typ som spänner över 
fl era kommuner och län. Detta skulle indikera att det är extra viktigt att olika aktörer i 
dessa kommuner och län samarbetar, framför allt i förhållande till de utvecklingsfrågor 
som är särskilt relevanta i just den typen av landsbygd. Eftersom defi nitionen av de olika 
landsbygdstyperna bygger på olika typer av funktionella samband mellan stad och land 
är det hela tiden frågan om en utveckling i ett vidare regionalt perspektiv, inte ett snävare 
”landsbygdsutvecklingsperspektiv” som står i fokus. Det ena utesluter dock inte det 
andra. 
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Förslaget på typologi som vi presenterar här ska ses som ett första steg i en sådan här 
process. Om aktörer i regionen ser detta som ett möjligt redskap i den regionala plane-
ringsprocessen skulle en utveckling av typologin behöva göras med hjälp av ett bredare 
dataunderlag från fl er kommuner i olika delar av regionen. För att en typologi ska kunna 
appliceras på alla tre länen krävs också en samordning mellan kommunerna, så att alla 
kommuner kan tillhandahålla de data som behövs för de olika indikatorerna på kommun-
delsnivå. För varje indikator som används behöver man också kvantitativt defi niera vad 
som menas med ”stora”, ”nya” och så vidare. Ett exempel ges på hur en sådan defi nition 
kan göras under kategorin ”Landsbygd med intensiv fritidsanvändning” nedan. Det är 
inte alltid lätt att placera varje kommundel i en viss kategori. Poängen med kategorise-
ringen är att vara ett redskap och hjälpmedel i planeringsarbetet, och därför är det 
viktigast att hitta den kategori som bäst beskriver förhållandena i respektive kommundel. 
Det är inte rimligt att varje kommundel måste uppfylla alla indikatorer för en viss lands-
bygdstyp. En mer genomarbetad typologi där indikatorerna kvantifi erats skulle också 
inkludera en angivelse av hur många av indikatorerna som måste uppfyllas för att lands-
bygdstypen ska vara relevant. Det kan också vara så att man för en kommundel tydligt 
kan se att en kommundel hittills har hört hemma i en viss kategori, men att utvecklingen 
och redan existerande planer pekar på att området är på väg att anta en annan karaktär, 
representerad av en annan typologi. Sådana övergångsformer kan anges, även i kartform. 
Se fi gur 2 och 3. Den här problematiken pekar också på behovet av att upp datera data och 
kartmaterial efterhand i utvecklingsplaneringen.

Baserat på socioekonomiska data på kommundelsnivå i Enköping, Ekerö och 
 Nyköping samt på kartmaterial från kommunerna (främst från respektive översiktsplan) 
och i något fall andra rapporter från kommunerna har en preliminär typologi med fem 
typer av storstadsnära landsbygd upprättats. Dessa är listade nedan med korta notering-
ar om indikatorer för varje kategori. 

Landsbygd med omfattande infl yttning
• Stor andel nya bostäder och/eller nya bostadsområden. Detta gäller även godkända 

planer för nybyggnation. En defi nition av ”nya” bostäder behövs och för att fånga en 
mer långsiktig utveckling kanske man bör sätta en gräns bakåt i tiden på 10-15 år. 
Samtliga nya bostäder ska inkluderas, även enstaka nya hus. Även permanentning av 
fritidshus bör ingå.

• Infl yttning till området från andra kommuner.
• Stor utpendling.

Landsbygd med intensiv fritidsanvändning
• Strövområden/fritidsområden nära tätorter och städer (inklusive Stockholm), särskilt 

om de är tillgängliga med kollektivtrafi k. Närheten och tillgängligheten är de viktiga 
faktorerna här.

• Förekomst av kulturminnen och sevärdheter som genererar besökare.
• Sammanhängande fritidsbebyggelse och/eller ett stort antal fritidshus i förhållande 

till den permanenta befolkningen. Utifrån de fallstudieområden som presenteras 
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längre fram i rapporten ges här ett exempel på hur en indikator skulle kunna kvanti-
fi eras. Adelsö i Ekerö kommun har 345 fritidshus och en befolkning på 725 invånare, 
medan Kiladalen i Nyköping kommun har 350 fritidshus och 5 319 invånare. Förhål-
landet mellan fritidshus och invånare blir då 2,1 invånare per fritidshus i Adelsö och 
15,2 invånare per fritidshus i Kiladalen. Det är tydligt att Adelsö har en mer intensiv 
fritidsanvändning enligt den här indikatorn än Kiladalen. En defi nition av brytpunk-
ten mellan ”intensiv” och ”extensiv” skulle kräva ett större underlagsmaterial baserat 
på fl era olika kommundelar i de tre länen.

• Många hästgårdar och ridskolor.
• Golfbanor.

Landsbygd med extensiv fritidsanvändning
• Stora eller många fritids- och strövområden.
• Förekomst av naturreservat eller andra typer av restriktioner för markanvändningen.
• Färre fritidshus i förhållande till befolkningen än i ”intensiv-kategorin”.

Landsbygd med primärnäringar
• Hög andel lantbruksfastigheter i fastighetsbeståndet.
• Relativt hög andel av dagbefolkningen sysselsatt i primärnäringarna.
• Relativt hög andel av dagbefolkningen sysselsatt i den egna kommundelen.
• Markanvändningskartor: jordbruksmark.

Landsbygd med nya näringar
• Relativt hög andel av dagbefolkningen sysselsatt i den egna kommundelen. 
• Dagbefolkningen sysselsatt i för landsbygden ’nya’ näringsgrenar, till exempel häst-

gårdar, kurs- och konferensgårdar och golfbanor. Distansarbete, där personer helt 
eller delvis arbetar hemifrån, är ett annat exempel på en ’ny näring’ på landsbygden. 
Här rör det sig ofta om kvalifi cerat tjänstearbete som med hjälp av telekommunikation 
kan utföras i bostaden. I statistiken registreras inte sådan verksamhet som är baserad i 
bostaden om det rör sig om personer som är anställda i företag eller organisationer på 
andra platser. Omfattningen av sådant hemarbete syns inte i databaser utan det krävs 
någon form av enkätundersökning för att få kunskap om det.

• Nyetablering av företag.

För att en typologi ska vara användbar i utvecklingsplaneringen behöver den både vara 
robust och omfatta en viss dynamik. Det betyder dels att kategorierna ska hålla för att 
 användas över många år, dels att man kan åskådliggöra att några landsbygdsområden 
befi nner sig i en övergångsform mellan olika typer av landsbygd. I fi gurerna 2 och 3 
förekommer landsbygdsområden som är i en övergångsfas och dessa illustreras med 
skraffering av två landsbygdstyper. 

För de tre kommuner där ett rimligt dataunderlag funnits för att arbeta fram typologi-
förslaget, och för de sex fallstudieområden som presenteras i kapitel 4, har dessa fem 
kategorier fungerat bra. Vid ett eventuellt fortsatt arbete med att ta fram en typologi för 
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den storstadsnära landsbygden i alla tre länen, behövs data från fl er sinsemellan olika 
kommuner samlas in och det är då möjligt att någon av de ovanstående fem typerna 
behöver revideras. Om det går att få tillgång till socioekonomiska data, till exempel om 
inkomster och utbildning på kommundelsnivå, skulle några sådana indikatorer kunna 
testas i tillägg till dem som använts i denna studie. Det kan också tänkas att någon ytter-
ligare kategori behövs läggas till. En kategori som eventuellt skulle behövas är där den 
storstadsnära landsbygden är något av ett ”getingbo”. Det skulle i så fall vara ett område 
som karaktäriseras av ett samtidigt stort tryck på mark för bostadsbyggande, för olika 
typer av intensiv fritidsanvändning och brist på mark för exploatering, kanske både på 
grund av att marken är uppbunden i lönsamma lantbruk och av olika typer av mark-
restriktioner. Det är också möjligt att andra typer av indikatorer skulle kunna användas 
vid defi nitionen av de olika typerna av storstadsnära landsbygd. Sådana indikatorer kan 
till exempel handla om VA-system.

Se vidare bilaga 3 där synpunkter från kommunala planerare är sammanfattade kring 
förslaget på typologi.

I fi gurerna 2 och 3 följer en illustration av hur typologin applicerats på de kommuner 
där bäst dataunderlag för att göra ett första test funnits: Enköping och Ekerö. Dessa 
kartor ska enbart ses som en illustration till hur en typologi kan användas i ett kartsam-
manhang och gör inte anspråk på att visa en slutgiltig kategorisering av de storstadsnära 
landsbygderna i Enköping och Ekerö. I kapitel 4 där studiens sex fallstudie områden pre-
senteras, anges också vilken landsbygdstyp som vart och ett av dessa områden skulle ha 
med ovanstående klassifi cering. Även i detta fall är det fråga om en illustration snarare 
än en slutgiltig defi nition.
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Figur 2 Landsbygdstyper i Enköpings kommun

Not: de skrafferade områdena utgör kommundelar som befi nner sig i en övergång från 
”Landsbygd med intensiv fritidsanvändning” till ”Landsbygd med omfattande infl yttning”
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Figur 3 Landsbygdstyper i Ekerö kommun

Not: det skrafferade området utgör en kommundel som befi nner sig i en övergång från ”Landsbygd med 
extensiv fritidsanvändning” till ”Landsbygd med nya näringar”

Om en typologi ska utarbetas för att användas i det regionala utvecklingsarbetet i de 
tre länen är det viktigt att utgå från data och indikatorer som är gemensamma för alla 
och som kan läggas in oberoende av mer djupgående kunskap om de enskilda kommun-
delarna. Om redskapet sedan används i planeringsarbetet är det nödvändigt att komplet-
tera detta med den mer mångfacetterade kunskap som olika aktörer i kommunerna och 
kommundelarna har om de olika områdena. Detta gäller såväl kommunala tjänstemän 
som andra aktörer, till exempel boende, näringsidkare och organiserade intressenter. 
Se även kapitel 9 och 10. 
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4. Fördjupad kunskap genom 
sex fallstudier

Metoden för att nå fördjupad kunskap kring studiens teman bygger på fallstudier. 
I samråd med referensgruppen har sex storstadsnära landsbygdsområden valts ut. 
I dessa områden studeras i huvudsak två funktionella samband mellan stad och land: den 
storstadsnära landsbygdens roll för boende samt för fritid och rekreation. Boende och 
fritid/rekreation var också huvudsakligt fokus i diskussionerna med olika intressenter 
i fallstudieområdena och även i fråga om vilken regional roll som fallstudieområdena 
spelar. 

Kapitlet inleds med en mycket kort presentation av vart och ett av de sex fallstudie-
områdena som en bakgrund till analysen av studiens frågeställningar. I kapitel 5 till 
och med 8 följer en diskussion av frågeställningarna utifrån fallstudierna. I kapitel 9 
diskuteras frågan om det fi nns en lokal- och regionalbefolkning på den storstadsnära 
landsbygden. I det avslutande kapitel 10 syntetiseras analysen under rubriken: Vilken 
roll kan den regionala utvecklingsplaneringen fylla för olika intressenter och framför allt 
för kommunerna?

Fallstudieområdena utgör kommundelar i studiens fem kommuner. Figur 1 är en refe-
renskarta som anger kommunernas lokalisering i regionen.  Fallstudieområden presen-
teras i nedanstående avsnitt i alfabetisk ordning. 
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Figur 4 Referenskarta för studiens fem kommuner
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Adelsö
Kommundelen Adelsö i Ekerö består av två öar, Adelsö och Björkö, och är belägen längst 
ut i kommunens nordvästra delar. Adelsö är en av de största öarna i kommunen och har 
ingen fast förbindelse till fastlandet. Idag fi nns en bilfärjeled, Adelsöleden, vilken går 
mellan Sjöängen på Munsö och Stenby på Adelsö. Den ingår i det statliga vägnätet, drivs 
av Vägverket och är avgiftsfri.

På Adelsö är bebyggelsestrukturen relativt tydlig med några orter, fl era stora 
egendomar, lantbruk, några mindre byar och områden till stor del belägna längs med 
huvudvägnätet. Servicen inom området är utspridd. På Adelsö och Munsö beräknas en 
fortsatt omvandling av fritidshus och viss förtätning ske. Ur kommunal synpunkt lyfts 
Adelsö upp som ett område med viss utvecklingspotential, dock önskar kommunen inte 
se en stor utbyggnad vad gäller bostäder eftersom den lantliga prägeln önskas bevaras. 
På Adelsö fi nns ett aktivt föreningsliv med ett fl ertal föreningar vilka verkar inom olika 
intresseområden.

Birka (Björkö) med Hovgården på Adelsö är sedan 1993 förtecknat på Unescos lista 
över världsarv och utgör ett viktigt besöksmål. Kommunen önskar fokusera tydligare på 
Hovgårdsdelen av världsarvet eftersom den lämpar sig för turism året om medan Birka 
främst lämpar sig för turism under sommarhalvåret. Idag råder brist på övernattnings-
möjligheter för turister på Adelsö. Sommartid går fl era dagliga turer med båtar i turist-
trafi k från Stockholm och andra Mälarhamnar till Birka/Hovgården. 

Befi ntliga vandringsleder på Adelsö ger goda möjligheter att ta del av kommunens 
rika natur- och kulturupplevelser för friluftsliv och rekreation. På Adelsö fi nns även en 
idrottsplats samt badplatser och många utnyttjar Adelsö till träningscykling. På Adelsö 
fi nns även ett biotopskyddsområde, ett naturreservat och tre Natura 2000-områden. 
Adelsö är klassat som riksintresse för friluftsliv.

Landsbygdstyp: Landsbygd med extensiv fritidsanvändning, på väg mot Landsbygd 
med nya näringar.

Fakta Kortfakta Adelsö
(ifr siffror inom parentes avser hela kommunen)
• 725 (23 594) invånare 2005 
• År 2015 beräknas 797 personer bo på Adelsö
• 82 (83) procent av invånarna är förvärvsarbetande i åldern 20–64 
• 22 (37) procent bor och jobbar i området
• 66 (63 ) procent pendlar ut från området 
• 32 (13) procent av förvärvsarbetande dagbefolkning arbetar inom vård 

och omsorg
• 20 (36) procent har eftergymnasial utbildning
• 345 fritidshus 

Källor:
Intervjuer genomförda under fallstudiearbetet. 

Områdesdata 2005, Ekerö www.rtk.sll.se

SCB Ekerö kommunfakta www.scb.se/kommunfakta

Ekerö kommun (2005) Översiktsplan Ekerö kommun – Till år 2015 – med sikte på 2030. 
Antagen den 13 december 2005. 
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Kiladalen
Kiladalen är beläget strax väster om Nyköpings tätort. Det är en drygt fyra mil lång och 
smal kommundel som sträcker sig från centralorten Nyköping mot länsgränsen till 
Östergötland. Inom området, som genomkorsas av E4:an, fi nns ett fl ertal mindre tätorter 
– Bergshammar, Svalsta, Enstaberga, Jönåker, Ålberga och Stavsjö. Många av dessa orter 
har vuxit upp omkring järnvägsstationer. Senare har de fortsatt utvecklas i förhållande 
till E4:an, både den gamla och den nya sträckningen. Några av orterna har varit centrum 
för landsbygden i sin del av kommunen, medan andra främst varit jordbruksinriktade 
och ytterligare några har varit fokuserade på andra typer av verksamheter.

Kiladalen representerar ett unikt natur- och kulturarv och är en utpräglad lands-
bygdsdel med bra jordbruksmark. I de södra delarna av området börjar Kolmården, d.v.s. 
där fi nns skog och berg. Det som är speciellt för fallstudieområdet är kulturlandskapet 
med sina kyrkor och samhällen. Generellt sett har Kiladalen en levande landsbygd, bland 
annat när det gäller näringslivet. 

I området sker en långsam urbanisering av landsbygden. Orterna Bergshammar och 
Svalsta, som ligger närmast centralorten Nyköping, har växt mera än de andra tätorterna 
i fallstudieområdet. Fritidshusbebyggelsen är relativt begränsad i stråket längs Kila-
dalen. Detta beror främst på att området saknar sjöar och kustområden.

Serviceutbudet i Kiladalen har förändrats en hel del under årens lopp. Den kommer-
siella servicen med dagligvaruhandel har minskat i orterna och i vissa av dem fi nns inte 
längre någon butik kvar.

När det gäller fritid och rekreation fi nns bland annat två stora golfbanor i Kiladalen, 
två skidbackar, orienteringsspår, motionsspår samt vandringsleder (Sörmlandsleden 
passerar området). Några av dessa besöksmål fi nns i ett stort rekreationsområde som 
 heter Ryssbergen. Naturen kring Ryssbergen består främst av skog, men där fi nns även 
ett stort våtmarksområde med ett rikt fågelliv. Skogsområdena i området används 
mycket av olika orienteringsklubbar samt är ett besöksmål för svampplockare på hösten.

Landsbygdstyp: Landsbygd med extensiv fritidsanvändning.

Källor: 
Intervjuer genomförda under fallstudiearbetet. 

SCB Nyköping kommunfakta www.scb.se/kommunfakta

Nyköpings kommun (2003) Översiktsplan 2003 Nyköpings kommun – 
Kommunens vilja och ambition. Antagen 9 september 2003.

Fakta Kortfakta Kiladalen
(ifr siffror inom parentes avser hela kommunen)
• 5319 (50 000) invånare, 2005
• Nattbefolkningen är 2330 personer och dagbefolkningen är 1116 personer.
• 48 (78) procent är förvärvsarbetande
• 7 procent bor och jobbar inom området
• 41 procent pendlar ut från området
• 14 (28) procent har eftergymnasial utbildning.
• Bland de största arbetsplatserna återfi nns skolor, äldreboende, mekanisk 

verkstad, hantverkare, plantskola, vägkrog, mindre tillverkningsföretag 
• Ca 350 fritidshus
• Ca 230 lantbruksfastigheter
• 2 golfbanor
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Skå
Skå är beläget på Färingsö i Ekerö kommun. Delar av Skå ingår i tätortsbandet som 
sträcker sig från Ekerö centrum – Västeräng – Södra Färingsö och till Stenhamra. Mitt 
genom området går den 70-väg som fungerar som genomfartsled för dem som bor i 
Stenhamra, kommunens andra tätort. Området kännetecknas av spridd bebyggelse 
med många små markägare. Kommunen har fram tills nyligen varit restriktiv vad gäller 
nybyggnation och avstyckning med hänvisning till att en ny översiktsplan har varit under 
framtagande. Den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i december 
2005. Området har bra kommunikationer och kommunen vill i framtiden utöka antalet 
bostäder i området. I översiktsplanen redovisas att Stenhamra och Södra Färingsö på 
sikt ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA). Detta skapar 
förutsättningar för en satsning på nya bostadsområden eller omvandling av befi ntliga 
fritidshusområden. 

Ett stort antal hästar fi nns i området samt ridskolor och ridklubbar med omfattande 
verksamhet. Genom hästhållningen kan det öppna landskapet bibehållas, vilket kom-
munen eftersträvar. Skå karakteriseras av ett öppet landskap med närhet till vatten. 
Området har många strövstigar, vilka de boende i området nyttjar i hög utsträckning. 
Skogsområdena i övrigt lockar inte till fjärrturism utan används för närrekreation. I Skå 
fi nns ett Natura 2000-område och ett naturreservat.

Mitt i området fi nns en golfbana och det planeras för ytterligare en golfbana. Det fi nns 
även en motocrossbana samt ett sportfl ygfält. Vidare fi nns en idrottshall, Allhallen och 
i närheten fi nns även motionsslingor och fotbollsplaner. Träningscykling är en vanlig 
fritidsaktivitet i området.

Landsbygdstyp: Landsbygd med intensiv fritidsanvändning. 

Källor:
Intervjuer genomförda under fallstudiearbetet. 

Områdesdata 2005, Ekerö www.rtk.sll.se

SCB Ekerö kommunfakta www.scb.se/kommunfakta

Ekerö kommun (2005) Översiktsplan Ekerö kommun – Till år 2015 – 
med sikte på 2030. Antagen den 13 december 2005. 

Fakta Kortfakta Skå
(ifr siffror inom parentes avser hela kommunen)
• 1234 (23 594) invånare 2005
• År 2015 beräknas folkmängden uppgå till 1790
• 83 (83) procent är förvärvsarbetande i åldern 20–64 
• 19 (37) procent bor och jobbar inom området 
• 69 (63) procent pendlar ut från området 
• 35 (16) procent av förvärvsarbetande dagbefolkning arbetar inom handel 

och kommunikation och 19 (8) procent inom byggverksamhet
• 29 (36) procent har eftergymnasial utbildning
• Cirka 350 hästar fi nns i Skå 
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Åkers Bergslag
Åkers Bergslag ligger i nordöstra Södermanland mellan Gnesta och Strängnäs. Åkers 
Bergslag är en gammal kulturbygd där malm har brutits sedan före år 1000 och fram 
till mitten av 1940-talet. Området karaktäriseras av modernt skogsbruk med många 
berg, myrar och sjöar. På några ställen fi nns små torp bevarade med mycket gamla 
anor.  Området karakteriseras av få stora markägare. I Åkers Bergslag fi nns fl era stora 
häradsallmänningar med stora markinnehav vilka enligt en allmänningsstadga inte får 
minska sitt markinnehav och måste ägna sig åt skogsbruk. Detta innebär att en stor del av 
Åkers Bergslag är fredad från bebyggelse och annan verksamhet.

Det fi nns även andra begränsningar när det gäller möjligheten att bebygga området. 
Inom området fi nns ett stort naturreservat samt två stora herrgårdar med tillhörande 
mark. Allmänningarna tillsammans med naturreservaten och herrgårdarna har ett 
markinnehav på cirka 80 procent av hela området. Vidare fi nns mark som ägs av Åkers 
International (ett företag som tillverkar valsar), vilken även den nyttjas till skogsbruk.  

Norr om Laxne ligger Marvikarna, tre stycken djupt nedskurna spricksjöar. Delar av 
området är ett naturreservat vilket syftar till att skydda ett område som är av intresse 
från geovetenskaplig synpunkt och av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Åkers Bergslag är ett populärt område för rekreation. Sjöarna i området används som 
kanotleder och för långfärdsåkning på skridsko. Sörmlandsleden passerar området. Flera 
välbesökta rastplatser fi nns vid Marvikarna. Området nyttjas också som strövområde och 
det fi nns många svamp- och bärskogar. I Åkers Bergslag fi nns även fl era bra fi skesjöar 
samt möjlighet till cykelturism längs Näckrosleden.  

Laxne är en mindre tätort i området med cirka 150 invånare. Vid sidan om Gnesta tät-
ort beskrivs Laxne som det viktigaste utbyggnadsområdet i kommunen. Detta motiveras 
bland annat med att efterfrågan på bostäder troligen också i fortsättningen kommer att 
vara starkt knutet till kommunikationsmöjligheter mot Södertälje och Stockholm. Laxne 
ligger nära Läggesta station där regionaltågen stannar. 

Landsbygdstyp: Landsbygd med extensiv fritidsanvändning. 

Källor:
Intervjuer genomförda under fallstudiearbetet. 

Gnesta kommun (2003) Översiktsplan 2003 för Gnesta kommun. 
Antagen december 2003. 

Fakta Kortfakta Åkers Bergslag
En allmänt vedertagen geografi sk defi nition av Åkers Bergslag saknas. I 
denna studie har vi valt att fokusera på den del av Åkers Bergslag som ligger 
i Gnesta kommun. Statistik för området Åkers Bergslag i Gnesta kommun 
saknas. 
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Öregrund-Gräsö
Öregrund-Gräsö är ett unikt område i Östhammars kommun. Gräsö kännetecknas av att 
större delen av ön är av riksintresse för naturvården (Natura 2000 samt en del natur-
reservat). Även Gräsö marina miljö är unik och under utredning för skapandet av ett 
marint reservat. Centrala Öregrund är ett riksintresse för kulturmiljövården (en gammal 
välbevarad trästad) och det fi nns även ett mindre kulturmiljöområde på Gräsö. 

Fallstudieområdet har två delar med helt olika karaktär som är intimt samman-
länkade genom att Öregrund är porten till Gräsö. Det bor cirka 1 600 personer i 
 Öregrund medan Gräsö har cirka 800 bofasta. Gräsö är relativt glest befolkat med ett 
kulturlandskap präglat av mindre jordbruk. Det är ett stort fritidsboende i området och 
en trend att permanenta bostäder övergår till fritidsboende, särskilt vid generations-
skifte. Detta medför en risk för att färre gårdar brukas och därmed förändras kulturland-
skapet på sikt. Det är en stark restriktion mot ny bebyggelse i fallstudieområdet, särskilt 
på Gräsö. Man får inte bygga fl er fritidshus på Gräsö. Det är Miljöbalken som lägger 
restriktioner för ny fritidshusbebyggelse. Kommunen i sig har en generös inställning till 
den enskildes önskemål när det gäller hus för permanent- och fritidsboende utanför plan.

Kapaciteten att ta emot dagsturister är knapp i termer av landnings- och parkerings-
platser. Övernattningsmöjligheterna är begränsade till två vandrarhem, lägerverksam-
het och privat stuguthyrning. Sommartid överbelastas transportsystemen men arbete 
pågår för att förbättra kollektivtrafi ken och samordna den med färjan. Man kan säga att 
utvecklingen i fallstudieområdet karaktäriseras av en ”avståndets paradox”, särskilt när 
det gäller Gräsö. Det ligger för långt bort från de större arbetsmarknaderna för att utgöra 
ett realistiskt boendealternativ för pendlare som arbetar i Uppsala, Stockholm eller 
Gävle. Samtidigt ligger det tillräckligt nära för att boende i dessa större städer ska kunna 
ha ett fritidsboende på Gräsö dit det är enkelt att ta sig varje helg. Prisbilden på fastig-
heter påverkas av denna paradox och försvårar möjligheten för dem som bor i området 
att kunna köpa fastigheter i konkurrens med intressenter från Stockholms- och Uppsala-
områdena. 

Fakta Kortfakta Öregrund-Gräsö
(ifr siffror inom parentes avser hela kommunen)
• 2 399 (22 000) invånare, 2004
• 55 (56) procent är i åldern 20–64
• 1067 personer är förvärvsarbetande (16+ år) nattbefolkning och 521 personer 

är förvärvsarbetande dagbefolkning 
• Den förvärvsarbetande dagbefolkningen arbetar främst inom äldre- och 

handikappomsorg, utbildning, detaljhandel, transport- och magasine-
ringsföretag, byggverksamhet samt forskning och utveckling

• 15 procent bor och jobbar inom området
• 29 procent pendlar ut från området 
• 1432 fritidshusfastigheter varav 7 permanentade
• 1 golfklubb fi nns inom området
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Källor: 
Intervjuer genomförda under fallstudiearbetet. 

SCB Kommunfakta www.scb.se/kommunfakta

SCB (2004) Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 

SCB Fastighetstaxeringsregistret 2006-01-01 och Registret över totalbefolkningen, RTB

SCB BEFPAK – Folkmängd för resp år Tabell A1.1

Östhammars kommun (2003) Översiktsplan 2003 för Östhammars kommun. 

Föreningslivet inom området är aktivt och svarar mot olika lokala intressen. Det arran-
geras också aktiviteter för både boende och besökare, till exempel förekommer regelbun-
det arrangemang som fi skarfest, kulturvecka, badortsdagar och körevenemang.

Landsbygdstyp: Landsbygd med extensiv fritidsanvändning.
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Örsundsbro
Örsundsbro i Enköpings kommun ligger mittemellan Enköping och Uppsala. Det fi nns 
en lång historia av säteribildning, herrgårdar och slott som vuxit fram i en rik jordbruks-
bygd. Örsundsbro var från början ett litet samhälle som växte fram kring järnvägsstation-
en. Det är en kransort till Enköping som gynnas av de korta avstånden till både Uppsala 
och Enköping. Det är kommunens andra tillväxtort med nybyggnation och företagsetable-
ring. Det är ett område med nyinfl yttning och stor utpendling. 

Sedan år 2000 ökar bostadsbyggandet och bostadspriserna har stigit. De fastigheter 
som säljs i Örsundsbro köps företrädesvis av Stockholms- och Uppsalabor. Det som ökar 
mest är den enskilda, styckebyggda villan på landet. I Enköpings kommun är den poli-
tiska inställningen att man ska få bygga på landsbygden. Det fi nns bara ett fåtal fritids-
husområden i kommundelen och de permanentas i stor utsträckning.

Kommunen har planer på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Örsundsbro 
tätort och det allra närmaste omlandet. Detta för att se hur Örsundsbro kan utvecklas och 
för att titta på vad som händer om man får en framtida järnväg dit. Järnvägen är tänkt att 
gå mellan Enköping och Uppsala.

Det fi nns en hel del lantbruk i Örsundsbro och en stor del av befolkningen är verk-
samma inom jordbruket. Ett vanligt lantbruk ligger idag på ca 400 ha. Lantbruksfastig-
heterna slås ihop mer och mer, och blir allt större, samtidigt som mjölkkobesättningarna 
minskar. Inom fallstudieområdet fi nns en by som helt riktat in sig på odling av ekologisk 
närproducerad mat. Det sker även en omvandling av lantbruk till hästgårdar. Det fi nns 
främst mindre hästaktörer i området.

Det fi nns inte mycket service i området. Den kommersiella och offentliga service som 
fi nns är främst lokaliserad till Örsundsbro tätort. Kollektivtrafi ken i fallstudieområdet är 
rätt god, men en stor andel av befolkningen kör egen bil. 

I relation till fritid och rekreation fi nns diverse besöksmål inom fallstudieområdet, 
både ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Mälarvattnet och -isarna är relativt betydelse-
fulla regionala attraktioner, som används av båtresenärer och långfärdsskridskoåkare. 
I Örsundsbro fi nns bland annat närströvområden runt tätorten, ett stort idrottsområde 
i anslutning till skolan, en golfbana, ett segelfl ygfält, två badplatser, fl era naturreservat 
och Natura 2000-områden. Kyrkomiljöerna i området är besöksmål för turister. Ett stort 
skogsområde i norra delen av området, erbjuder genom relativ lättillgänglighet via skogs-
bilvägar rekreationsmöjligheter, till exempel svamplockning på hösten. Låglänta öppna 
jordbruksmarker som översvämmas under delar av året är mycket viktiga rastlokaler för 
fl yttfåglar och den betydelsefulla fågellokalen Hjälstaviken är ett välbesökt turistmål. 

Landsbygdstyp: Landsbygd med intensiv fritidsanvändning, på väg mot Nybyggarland.

Fakta Kortfakta Örsundsbro
(ifr siffror inom parentes avser hela kommunen)
• 4 273 (38 000) invånare 2006 
• 59 (57) procent är i åldern 20–64
• Cirka 340 hästar fi nns inom området
• 93 lantbruk inom området har EU-stöd

Källor:
Intervjuer genomförda under fallstudiearbetet. 

SCB Kommunfakta www.scb.se/kommunfakta

Enköpings kommun (2001) Översiktsplan 2000 Enköpings kommun, antagen 31 maj 2001. 
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5. Funktionella samband mellan stad 
och land – boende och rekreation

I förstudien konstaterades att landsbygden har ett fl ertal regionala roller ur ett funktio-
nellt perspektiv. Dessa roller är bl.a. att vara bostadsort, arbetsort, lokalise ringsort, 
marknad, rekreationsområde, markreserv, plats för infrastruktur, plats för materiella 
resurser såsom vatten och andra råvaror, plats för deponering och förbränning av avfall 
samt som en viktig del av den regionala identiteten och geogra fi sk nod i nätverk. I den 
här studien har två funktionella samband valts ut för vidare studie: boende och fritid/re-
kreation. I detta kapitel fokuseras på sambandet mellan stad och land i de sex fallstudi-
eområden när det gäller boende och rekreation. Det gäller såväl sambanden mellan stad 
och land inom kommunen som i ett vidare geografi skt område. I kapitel 8 lyfts samma 
teman fram ur ett mer “stor-regionalt” perspektiv, det vill säga i förhållande till hela 
regionen som studeras: Uppsala, Stockholms och Södermanlands län. Det är alltså en viss 
överlappning mellan dessa två kapitel, men huvudfrågan i kapitel 8 är mer specifi kt hur 
boende- och fritids-/rekreationsfrågorna på det lokala planet ses i det (stor-) regionala 
utvecklingsperspektivet.

Bland fallstudieområdena fi nns både gemensamma drag för fl era områden och några 
mer specifi ka drag för vissa av områdena. I fl era fall fi nns det klassiska dilemmat att 
balan sera bevarande och utveckling. Man behöver bevara den natur- och kulturmiljö 
som fi nns därför att den karaktäriserar området och utgör grunden för att det är attrak-
tivt för boende och rekreation. Samtidigt behöver man utveckla så att fl er boende kan 
fl ytta in och man kan få ett bättre underlag för service. Öregrund-Gräsö, Åkers Bergslag 
och Skå är exempel på detta. En av möjligheterna att upprätthålla balansen är att satsa på 
utbyggnad/utveckling i mindre tätorter inom områdena. Tematiken är mindre relevant 
på Adelsö, i Kiladalen och Örsundsbro. En av orsakerna är att dessa områden tidsmässigt 
ligger på förhållandevis långt pendlingsavstånd från de stora arbetsmarknaderna (gäller 
särskilt Adelsö), men framförallt till följd av att det fi nns gott om mark att bygga på utan 
större risk för konfl ikter (särskilt Kiladalen och Örsundsbro). I Åkers Bergslag är den 
absolut största delen av marken ”reserverad” för skogsbruk eller skyddad vilket gör att 
ny bebyggelse inte är möjligt i någon större utsträckning förutom i området runt Laxne. 
Öregrund-Gräsö intar en unik position i fallstudiematerialet eftersom man ligger på för 
stort avstånd för pendling till Uppsala/Stockholm. Istället är exploateringstrycket stort 
på grund av kombinationen av att nästan all mark i området är skyddad för utbyggnad 
samtidigt som fastigheter kontinuerligt övergår från permanentboende till fritidsboende.

Skå och Örsundsbro har en gemensam trend där utveckling kring hästverksamhet är 
ett viktigt inslag. Detta är ett exempel på en slags modernisering av landsbygden på så 
sätt att jordbruksfastigheter lägger om verksamheten från mer traditionell verksamhet 
till att satsa på hästuppfödning, ridning som upplevelsenäring, eller egen mindre häst-
verksamhet som då ofta kombineras med att en annan person i hushållet får sin inkomst 
på helt annat håll. Det kan också vara fråga om en avstyckning av en jordbruksfastighet. 
Kopplingen mellan stad och land kan i en del av dessa fall förändras så att man börjar 
med att köpa en hästgård där man tydligt ser kombinationen av boende på landet med 
dess livskvalitet och en möjlighet att delvis livnära sig på hästnäringen. En partner fort-
sätter pendla till arbete i staden, ibland med möjlighet att arbeta vissa dagar hemifrån. 
På sikt kanske hela hushållet arbetar hemma eller hemifrån.
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Fakta Ett exempel på förändrad markanvändning och utkomst 
 på den storstadsnära landsbygden

En jordbrukare i ett av fallstudieområdena har ställt om verksamheten från 
att ha odlat spannmål till att idag producera hösilage till hästägare, vilket är 
ett marknadsanpassat produktionssätt när spannmål inte längre är tillräck-
ligt lönsamt. Denna markägare har även utvecklat entreprenadverksamhet 
vid sidan om produktionen av hösilage för att bredda utvecklingen och skapa 
förutsättningar för olika inkomstkällor.

Markägaren har även styckat av och sålt några tomter. I och med avstyck-
ningen har markägaren intensiva kontakter med kommunen. Markägaren 
har även sökt bygglov för att sätta upp ett gatukök intill landsvägen, gjort 
förslag på detaljplan på ett sommarstugeområde vid sjön och ett golfprojekt 
med en ”pay and play” bana.  

Markägaren menar att det alltid blir konfl ikter när man börjar förändra 
ett närområde där människor bor. Vid byggandet av den golfbana som fi nns 
idag uppstod i början många synpunkter och protester men nu är den upp-
skattad.

Markägaren upplever det som om de som har bott länge i området är 
mera intresserade av att förändra och ge förutsättningar för nya former av 
försörjning för att det ska vara möjligt att kunna bo och arbeta inom områ-
det. De som fl yttar ut från stan till landsbygden är tvärtom mindre intresse-
rade av att närmiljön förändras och vill att ”det ska vara som det är”. 
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6. Intressenters engagemang 
i landsbygdens utveckling

I förstudien konstateras att en ömsesidig förståelse för varandras intressen är en nödvän-
dig utgångspunkt för en bra utveckling. De intressen som ska hanteras lokalt har ofta sitt 
ursprung och sin bakgrund i regionala utvecklingstendenser. I ett första steg i förstudien 
kartlades olika aktörers syn på landsbygden och om denna syn har förändrats. Även 
aktörernas relation till varandra och frågor om möjligheten att påverka utvecklingen av 
landsbygden beaktades. Denna studie utgår från frågeställningen om sambandet mellan 
stad och land för boende och rekreation/fritid i de sex utvalda fallstudieområdena. Avsik-
ten är att få en fördjupad kunskap om olika intressenters engagemang i utvecklingen på 
den storstadsnära landsbygden och även att få insikt i potentiella målkonfl ikter mellan 
intressenter eller synergier. 

Utifrån de intressenter som kommit till tals i studien, dels kommunen, och dels 
olika typer av lokala intressenter, kan man skönja en uppfattning om att nyinfl yttade 
till fallstudieområdena överlag tenderar att vilja bevara mer än de som bott länge inom 
områdena. Många av infl yttarna har valt att bosätta sig i dessa områden på grund av de 
kvaliteter som landsbygdsboendet medför i form av natur, kultur, ”lugn och ro”, god upp-
växtmiljö för barnen osv och vill inte få denna boendemiljö alltför mycket förändrad. Den 
här bilden är en generalisering, men den dyker upp i alla fallstudieområden. Samtidigt 
fi nns det exempel på motsatsen, exempelvis på Adelsö där nyinfl yttade entreprenörer vill 
satsa på att utveckla turism inom området. 

I många av fallstudiområdena verkar fl era intressenter förespråka strategin att för-
söka koncentrera utveckling till de mindre tätorter som fi nns. Man ser fördelarna med 
detta också utifrån möjligheterna att upprätthålla och/eller förbättra serviceutbudet i 
dessa orter. Flera av de intressenter som kommit till tals arbetar aktivt för att försöka 
förbättra möjligheterna för de permanentboende inom området att bo kvar och kunna 
fi nna försörjning lokalt, gärna i samklang med att bevara och ändå utnyttja natur- och 
kulturarvet. Detta sker till exempel genom att marknadsföra området för potentiella 
turister. Bland fallstudieområdena fi nns det alltså exempel på både infl yttare från urbana 

Fakta Intervjuade aktörer
• Boende 
• Friluftsfrämjandet
• Gräsö Skärgårdsråd
• Intresseföreningen Alsnu Skeppslag
• Kiladalens intresseförening
• Kommunala tjänstemän & politiker
• LRF
• Nätverket Åkers Bergslag
• Södra Färingsös Ridstigsförening
• Öregrund Utvecklingsgrupp

Se källförteckningen för mer detaljerad information. 
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områden och de som bott länge på den storstadsnära landsbygden som aktivt arbetar för 
att utveckla det lokala näringslivet för att förbättra de lokala försörjningsmöjligheterna. 
Kiladalens intresseförening arbetar till exempel med att få små företag att uppstå eller 
utvecklas, bl.a. genom att koppla någon som har en liten verksamhet med ridhästar till 
värdshuset. 

Skå är det fallstudieområde som är mest tättbebyggt och också ligger inom regionens 
största befolkningskoncentration. Detta avspeglar sig i ett mycket stort tryck på lands-
bygden från olika användare och intressenter. Här fi nns risk för konfl ikter till exempel 
mellan de som utnyttjar området för ridning och de som ägnar sig åt cykling eller annan 
motion.

Många av de organiserade intressenterna är aktiva i den lokala planeringsproces-
sen, dels som initiativtagare, dels som remissinstanser. Detta rör många olika frågor, 
inklusive boende och fritid/rekreation. I samtliga fallstudieområden fi nns därigenom en 
bred kunskap och ett brett engagemang som kan komma till användning även inom det 
regionala utvecklingsarbetet. 
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7. Hur den storstadsnära landsbygdens 
förändring påverkar förutsättningarna 
för en hållbar regional utveckling
Den storstadsnära landsbygden har en rad olika roller att fylla i ett regionalt såväl som 
kommunalt perspektiv, ur såväl ekonomisk, social som miljömässig synvinkel. Dessa 
roller förändras med tiden. Mellan vissa av dessa regionala roller fi nns det, främst på 
längre sikt, möjliga konkreta och svårhanterliga målkonfl ikter. Dessa är viktiga att belysa 
så att de kan diskuteras och hanteras i det framtida regionala och kommunala utvecklings-
arbetet. I detta kapitel diskuteras hur den storstadsnära landsbygdens förändring påver-
kar förutsättningarna för en hållbar regional utveckling.

I förstudien konstaterades att den storstadsnära landsbygdens regionala roller kan 
vara potentiellt svårförenliga på lång sikt, till exempel när boendets omfattning på 
landsbygden ökar som följd av regionförstoringen och samtidigt medför ett ökat resande 
med påföljande miljöbelastningar. På motsvarande sätt fi nns det potentiella jämställd-
hetsproblem i en utveckling där reseavstånden blir allt längre och tidskrävande sam-
tidigt som arbetsmarknaden blir allt mer pendlingsberoende. I intervjuerna kring den 
storstadsnära landsbygden och en hållbar regional utveckling kom inte dessa teman fram 
så tydligt, men däremot genom en samlad analys av olika intervjuer och diskussioner i 
projektet. En av orsakerna till detta kan vara svårigheter med begreppen hållbar utveck-
ling och hållbar regional utveckling. 

Hållbar utveckling har visat sig vara ett begrepp som är svårt att defi niera enhetligt. 
Sedan introduktionen för över 20 år sedan har fl oran av olika angreppssätt för att defi -
niera begreppet växt.4 Olika defi nitioner av begreppet tillskriver hållbar utveckling ett 
antal aspekter. Den vanligaste är den som rör den ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekten. Dessutom fi nns defi nitioner som lägger till en fjärde aspekt i form av antingen 
kultur, demokrati eller institutionella förhållanden. Idag talar man ofta om behovet att 
utifrån varje specifi kt sammanhang defi niera begreppet för att det ska kunna ha en prak-
tisk användbarhet som ett mål gentemot vilket man kan försöka styra utvecklingen.

Det fi nns olika begreppsliga modeller för att försöka illustrera vad som menas med 
hållbar utveckling och för att åskådliggöra hur de olika aspekterna av begreppet rela-
terar till varandra. Exempel på denna typ av modeller är de tre pelarna/benen, de tre 
cirklarna och stolen. I modellen ”tre pelare” framhålls de tre aspekterna – ekonomisk, 
social och miljömässig – av hållbar utveckling som jämbördiga, det vill säga lika viktiga. 
Dock ses ibland den ekologiska aspekten som en grundläggande betingelse för de andra 
aspekterna. I cirkelmodellen representeras de tre aspekterna av tre, delvis överlappande 
cirklar. Hållbarheten existerar där dessa tre cirklar helt överlappar varandra. I stolmo-
dellen representeras den ekonomiska, sociala, miljömässiga och demokratiska aspekten 
av stolens fyra ben. Stolens säte symboliserar i sin tur det hållbara  samhället. Denna 
modell betonar att om ett av benen skulle gå i stöpet skulle det leda till en kollaps av hela 
strukturen. Det fi nns forskare som kritiserar denna indelning i tre eller fyra aspekter och 
menar att risken är stor att det kan leda till fel när begreppet hållbar utveckling ska ope-

4 Den vanligast använda defi nitionen är Bruntlanddefi nitionen från 
1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer 
 dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillfredsställa sina behov.” 
(Bruntlandkommissionen (1987) “Vår gemensamma framtid”)
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rationaliseras eftersom detta kan leda till separata åtgärder inom varje aspekt. Detta är 
något som står i stark kontrast till det ursprungliga holistiska angreppssätt som Brundt-
landkommissionen förespråkade (Formas 2005). Det pågår försök att använda sig av 
ett mer integrerat angreppssätt vad gäller hållbar utveckling. Exempelvis arbetar man 
i Stockholms län med att genomföra en ”integrerad hållbarhetsbedömning” i samband 
med den pågående processen kring framtagandet av en ny regional utvecklingsplan, 
RUFS 2010.

Det har varit svårt att knyta frågeställningen om hur de storstadsnära landsbygdens 
förändring påverkar förutsättningarna för en hållbar regional utveckling till de specifi ka 
fallstudieområdena. Istället har intervjuerna blivit resonemang kring kommunerna i sin 
helhet och i viss mån fallstudieområdet som en del av dessa. För samtliga kommuner är 
naturmiljön viktig och frågeställningar om den miljömässiga aspekten av en hållbar ut-
veckling är här betydelsefulla för fallstudieområdenas karaktär och attraktivitet för både 
boende och fritid/rekreation.

I fl era fall har infrastruktur och kommunikationer kommit upp som ett betydelse-
fullt tema, dels på grund av att bilberoendet ofta är högt på landsbygden med negativa 
effekter på miljön, dels som en del av en regionförstoring eller möjligheter till regionför-
storing. I Örsundsbro är till exempel frågan om en framtida ny järnväg mellan Enköping 
och Uppsala en del i detta tema. I Öregrund-Gräsö är frågan om kommunikationerna till 
Uppsala, och den förhållandevis dåliga vägen dit, av betydelse för att fl er ska kunna bo på 
landsbygden men arbeta i till exempel Uppsala. I detta fall gäller frågeställningen kanske 
närmast Öregrund och andra delar av landsbygden i Östhammar. För de som bor på 
Gräsö är det inte realistiskt att ens med bättre väg till Uppsala pendla dit eftersom resan 
på Gräsö och färjan över till fastlandet tar tid i sig. Infrastrukturfrågan är också betydelse-
full för Kiladalen där Ostlänken är ett viktigt projekt som påverkar området både positivt 
och negativt.

Frågan om de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling hänger i inter-
vjuerna nära samman med om de permanentboende i fallstudieområdena har möjlighet 
att försörja sig, antingen genom att pendla eller genom att arbeta mer lokalt. Ett till-
räckligt stort befolkningsunderlag är också av betydelse för serviceutbudet. En tänkbar 
strategi är att fokusera utvecklingen på de mindre tätorterna så att de tillsammans med 
sitt omland kan bidra till en hållbar social och ekonomisk utveckling.

Intervjuerna i fallstudierna pekar på att man i praktiken ännu inte kommit så långt 
som till att arbeta utifrån det mer holistiska angreppssättet som nämns ovan. En omedel-
bar association till begreppet hållbar utveckling går till den miljömässiga aspekten. Mot 
denna bakgrund kan man konstatera att de begränsade intervjuer som gjorts i denna 
studie pekar på att det holistiska och integrerade angreppssättet på hållbar regional 
utveckling är en önskvärd idealbild. 

Den samlade analysen av olika intervjuer och diskussioner i projektet som tidigare 
nämnts rör frågan om utvecklingen av näringslivet på den storstadsnära landsbygden. 
I samtal med olika intressenter var det tydligt att det fi nns entreprenörer och intressen 
för att utveckla möjligheterna till försörjning på den storstadsnära landsbygden, förutom 
att bo där. Ett större inslag av näringslivsutvecklingstänkande i den kommunala och 
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regio nala utvecklingspolitiken rörande den storstadsnära landsbygden skulle kunna 
bidra till en hållbar regional utveckling genom att minska resandet. Detta knyter an till 
diskussionen i förstudien som återges i inledning av detta kapitel. Det gäller även möjlig-
heten att en bättre näringslivsutveckling i den storstadsnära landsbygden skulle kunna 
bidra till ökad jämställdhet. 
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8. Vilka regionala behov fyller den 
storstadsnära landsbygden?

Den storstadsnära landsbygden är utsatt för ett stort förändringstryck, dels genom en 
stor mängd anspråk på hur landsbygden ska användas, dels genom en stor mängd intres-
senter. Beroende på intressen och utgångspunkter varierar synen på landsbygdens roll 
i förhållande till städerna. Medan vissa aktörer framhåller behovet av att skydda eller 
bevara landsbygdens särart vill andra ta tillvara landsbygden som resurs och ytterligare 
andra utveckla dess livskraft. Frågan om de funktionella kopplingarna mellan stad och 
land när det gäller boende och rekreation som diskuteras i kapitel 5 överlappar som 
nämnts till viss del temat i detta kapitel. Huvudfrågan här är mer specifi kt hur boende- 
och fritids-/rekreationsfrågorna på det lokala planet ses i det (stor-)regionala utveck-
lingsperspektivet.

Samtliga fallstudieområden uppfyller i olika utsträckning regionala behov av fritid 
och rekreation. Här spänner användandet av landsbygden från Öregrund-Gräsö, som 
starkt domineras i sin regionala roll av fritidsboende och båtliv, till områden som mer 
domineras av tillfälliga (men kanske regelbundna) besökare som använder landsbygden 
förhållandevis intensivt till exempel genom golf och ridning (Skå), skidbackar (Kila-
dalen) respektive extensivt genom vandring i skog och mark/svampplockning/långfärds-
skridskoåkning/kanot (Åkers Bergslag, Örsundsbro).

Några av fallstudieområdena uppfyller ett regionalt behov i förhållande till boende; 
personer bor inom områdena men arbetar på annat håll i regionen. I en del fall rör det 
sig om infl yttning av personer från andra håll i regionen där man vill bosätta sig på 
landsbygden men fortfarande arbetar på pendlingsavstånd i någon av de större städerna. 
Sådan infl yttning fi nns till exempel i Skå, Örsundsbro och i mindre utsträckning (men 
växande på sikt) i Laxne tätort i Åkers Bergslag. 

Den storstadsnära landsbygdens storregionala roll är tydligt kopplad till infrastruktur 
och kommunikationer. I den mån landsbygden uppfyller en tydlig ”boende”-roll är det 
helt nödvändigt med goda kommunikationer till de större arbetsmarknaderna. Vad gäller 
den storstadsnära landsbygdens roll för fritid och rekreation är bilden mer splittrad efter-
som fritid och rekreation inte på samma sätt har ett dagligt nyttjandemönster. För den 
typ av landsbygdsbaserade fritidsverksamheter som utövas med viss regelbundenhet, till 
exempel ridning och golf, är en relativt god tillgänglighet nödvändig. Det innebär att man 
kan förvänta sig en större frekvens av den typen av verksamheter inom de landsbygder 
som har bäst kommunikationer till de större befolkningskoncentrationerna. För lands-
bygdsområden med mindre goda kommunikationer till de större städerna är det mer 
plats specifi ka egenskaper som gör att de spelar en regional roll för fritid och rekreation. 
Det kan gälla eftertraktad naturmiljö som skärgård, sjöar eller skogar exempelvis för 
fritidshus, båtliv eller svampplockning, eller kulturmiljöer som exempelvis Birka.
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Fakta Ett exempel som illustrerar dilemmat med avståndets 
 paradox på Gräsö

Gräsö ligger för långt bort från de större arbetsmarknaderna för att ut-
göra ett realistiskt boendealternativ för pendlare som arbetar i Uppsala, 
 Stockholm eller Gävle. Samtidigt ligger det tillräckligt nära för att boende i 
dessa större städer ska kunna ha ett fritidsboende på Gräsö dit det är enkelt 
att ta sig varje helg. Prisbilden på fastigheter påverkas av denna paradox 
och det försvårar möjligheten för dem som bor i området att kunna köpa 
fastigheter i konkurrens med intressenter från Stockholms- och Uppsala-
 områdena.

Ett litet hemman på Gräsö kommer upp till försäljning därför att brukaren 
ska gå i pension. En lokal spekulant vill köpa fastigheten för att fortsätta 
driften. Prisnivån på fastigheterna är mycket hög eftersom man konkurrerar 
med välbeställda köpare från Stockholms-Uppsala-området som är intres-
serade av fastigheten för fritidsboende. Den lokala köparen skulle därför 
behöva delfi nansiera köpet genom att stycka av mark och bygga några nya 
fritidshus på dessa tomter. Det är inte möjligt att få bygglov för detta på 
grund av rådande restriktioner för ny byggnation. Resultatet är att hemma-
net köps för fritidsboende och dess brukande upphör.
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9. Finns det en ”lokal” och en ”regional” 
befolkning på den storstadsnära lands-
bygden? 
Frågan om de som bor på landsbygden kan karaktäriseras som lokal- respektive regional-
befolkning har uppmärksammats i Mälardalsregionen på senare år. För en god samhälls-
planering är det värdefullt att ha kunskap om kopplingar mellan den storstadsnära lands-
bygden och städerna inom regionen, hos den mer regionalt förankrade befolkningen och 
hos den mer lokalt förankrade. Detta gäller inte minst i förhållande till olika intressen 
hos dem som bor på landsbygden. Man tänker sig att de två kategorierna har mycket 
gemensamt genom att de bor på landet, men att de samtidigt skiljer sig åt till exempel 
genom sina livsmönster. Lokalbefolkningen skulle då röra sig mer lokalt, kanske genom 
att arbeta, handla och utöva fritidsysselsättningar relativt lokalt. Regionalbefolkningen 
å andra sidan karaktäriseras av att jobba på större avstånd från hemmet och ofta pendla 
till de större städerna i regionen. De utnyttjar ofta kommersiell och offentlig service i ett 
betydligt större geografi skt område än lokalbefolkningen. Kopplingen mellan var man 
bor och var man jobbar är alltså en nyckelfråga. En vanlig föreställning är att dessa båda 
“befolkningsgrupper” värderar den storstadsnära landsbygden på olika sätt och att det 
därför är en källa till potentiella konfl ikter mellan dem. Frågan är om det i ett regionalt 
utvecklingsperspektiv är relevant att tala om dessa två befolkningsgrupper på den stor-
stadsnära landsbygden.

Ett sätt att nysta vidare i frågan om lokal- och regionalbefolkning är att undersöka 
orsaker till bosättningen på landsbygden och på vilket sätt boendet är kopplat till var 
arbetsplatsen ligger. I den region den här studien omfattar, Uppsala, Stockholms och 
 Södermanlands län, blir det särskilt relevant att förhålla sig till hur de större städerna 
inom (och även strax utanför) regionen utgör starka koncentrationer av arbetsplatser.

Några studier på detta tema har gjorts i regionen och där visar till exempel Läns-
styrelsen i Södermanlands län att infl yttningen till de stockholmsnära kommunerna 
 Strängnäs, Gnesta, Trosa samt Eskilstuna under slutet av 1990-talet i högre grad var 
boenderelaterad än motsvarande infl yttning till exempelvis Nyköping och Oxelösund 
som istället varit mer arbetsrelaterad (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2002).

I en annan studie om infl yttning på Mälardalens landsbygd (Stenbacka, 2001) ser 
man också en tydlig skillnad i fl yttmotiv bland de som fl yttat till områden nära de större 
städerna jämfört med de som fl yttat längre ut på landsbygden. De som fl yttat till lands-
bygden närmast de stora städerna betonar framförallt det geografi ska läget och goda 
kommunikationer som öppnar för en regional arbetsmarknad. De som fl yttat längre ut 
på landsbygden betonar i större utsträckning kvaliteter på just de platser dit man fl yttar. 
Studien pekar också på ett mer ”öppet” socialt klimat inom områdena närmast de större 
städerna medan det sociala klimatet på landsbygden längre bort från de större städerna 
beskrivs som mer ”slutet”. Där fi nns en tydligare gräns mellan nyinfl yttade och etable-
rade invånare.

Även i Helsingforsregionen har man intresserat sig för de här frågeställningarna. En 
intervjustudie med nyinfl yttade hushåll på den storstadsnära landsbygden i regionen 
pekade på att man kan se drag av lokal- respektive regionalbefolkning. På den storstads-
nära landsbygden fi nns dels äldre byar med infl yttning av framförallt barnfamiljer och 
dels nya bostadsområden där i stort sett alla är nyinfl yttade och bildar en slags ”nya 
byar”. I båda dessa typer av landsbygdsboende pendlar de fl esta, både de som bott länge 
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på landsbygden och de nyinfl yttade, till arbeten i Helsingfors. I byarna med en gam-
mal kärna tenderar de som bott där länge att ha ett lokalt socialt liv som de nyinfl yttade 
har relativt svårt att bli delaktiga i. I de ”nya byarna” tenderar det att uppstå ett lokalt 
socialt liv bland de nyinfl yttade, bland annat beroende på att många infl yttare är i samma 
livsfas med barn som går i skolan och deltar i föreningsaktiviteter som bidrar till att föra 
samman familjerna. Det här är exempel på att man kan vara både regional- och lokalbe-
folkning samtidigt; genom arbetslivet och kommersiell service har man en regional arena 
medan mycket av det sociala vardagslivet utspelar sig mer lokalt.

Som barn rör man sig i huvudsak lokalt nära bostaden, både när det gäller skolgång 
och på fritiden. Under arbetslivet kanske man pendlar och jobbar i en annan del av 
regionen, medan man som pensionär ånyo rör sig mer lokalt. Under olika faser i livet kan 
en och samma person höra hemma bland lokalbefolkningen och vid andra tidpunkter 
regionalbefolkningen. Olika medlemmar i samma hushåll kan också ha ett livsmönster 
som mer har karaktären av lokalbefolkning eller regionalbefolkning. 

Bland de som bor på den storstadsnära landsbygden fi nns åtminstone ytterligare en 
dimension: de som är fritidsboende. Inom delar av den storstadsnära landsbygden utgör 
de fritidsboende en relativt stor grupp. Kanske kan den här kategorin boende ses som 
en variant av regionalbefolkningen eftersom det ofta är personer som vanligtvis bor och 
arbetar i regionens större städer?

För att få en mer systematisk diskussion kring frågeställningen om lokal- och 
regionalbefolkning anordnades en fokusgrupp5 med deltagare från olika delar av 
den storstadsnära landsbygden i regionen. Fokusgruppen diskuterade relevansen av 
frågeställningen om lokal- och regionalbefolkning för den storstadsnära landsbygden i 
ett regionalt utvecklingsperspektiv. Fokusgruppsdiskussionen visade att uppdelningen 
i lokal- och regionalbefolkning inte är den mest relevanta för landsbygden i det här 
perspektivet. Det är ingen tvekan om att det fi nns föreställningar om vad som kan vara 
lokal- och regionalbefolkning, men samtidigt är verkligheten komplex och ”gammal” 
lokalbefolkning och nyinfl yttade blandas upp och andra faktorer är mer relevanta än 
just rörelsemönster eller hur länge man bott i området. En del nyinfl yttade är dessutom 
återvändande pensionärer som kan ha en lång släktrelation till platsen. 

Om man summerar fokusgruppsdiskussionen om lokal- och regionalbefolkning 
med information som också framkommit i andra intervjuer i undersökningen och med 
diskussioner med referensgruppen kan man se att det inte fi nns någon entydig defi nition 
eller gemensam begreppsgrund för vad lokal- och regionalbefolkning är. Man kan skönja 
två huvudföreställningar: en som bygger på om man har en historisk förankring i den 
landsbygd där man bor, och en som bygger på var man arbetar i förhållande till var man 
bor. Enligt det förstnämnda tänkesättet är lokalbefolkningen den som har bott länge på 
platsen, gärna med släktrötter inom området. Man hör då till lokalbefolkningen oavsett 
var man arbetar någonstans. I det perspektivet blir regionalbefolkningen de som är 

5 Förklaring till fokusgrupp som metod, samt den bakgrundsinforma-
tion och de frågeställningar som fokusgruppsdeltagarna arbetade 
med återges i bilaga 2.
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nyinfl yttade till området och saknar historisk förankring där. Även i detta fall hör man till 
regionalbefolkningen oavsett var man arbetar någonstans. Det andra tänkesättet som tar 
sin utgångspunkt i var de boende på landsbygden arbetar någonstans identifi erar lokal-
befolkningen som de som arbetar nära där de bor och därmed i allmänhet har ett mer 
lokalt rörelsemönster. De som däremot pendlar till ett arbete utanför den storstadsnära 
landsbygd där man bor hör då till regionalbefolkningen. I och med arbetsresorna tende-
rar den här gruppen att röra sig över ett större geografi skt område även i förhållande till 
exempelvis inköp och fritid.

Många som har kommit till tals i studien har föreställningar om lokal- och regional-
befolkning, men människors intuitiva bild av kategorierna skiljer sig åt, ibland över-
lappar de varandra och tillmäts olika betydelse. Om regionalbefolkningen till exempel 
associeras till infl yttare tillmäts de ofta starkare värderingar vad gäller att bevara lands-
bygden eftersom man fl yttat dit för attraktionen av att bo på landet. Samtidigt ges många 
exempel på hur infl yttare är entreprenörer som vill utveckla den storstadsnära lands-
bygden, exempelvis genom att utveckla naturen, kulturlandskapet eller kultur miljöer till 
olika former av turismverksamheter. 

I ljuset av den här studien bedöms det som mindre relevant att använda begreppen 
lokal- och regionalbefolkning i regional utvecklingsplanering. ”Vägen in” för de relevanta 
frågorna i detta sammanhang går istället genom olika specifi ka frågeställningar och 
problem till exempel i förhållande till boende. Praktiskt skulle det innebära att istället för 
att till exempel försöka kartlägga lokal- respektive regionalbefolkningens behov och pre-
ferenser när det gäller boende på den storstadsnära landsbygden i det regionala perspek-
tivet, utgår man ifrån andra kategorier såsom olika hushållstyper eller etnicitet. Hittills 
kommer en låg andel av de boende på landsbygden från etniska minoriteter. Kommer 
detta att förändras i framtiden? Vilken typ av regional funktion kan den storstadsnära 
landsbygden fylla för pensionärer? Kanske är man återfl yttare eller kanske väljer man att 
för första gången fl ytta till den storstadsnära landsbygden när man inte längre behöver 
planera sitt boende efter var ens arbetsplats är lokaliserad. Kanske är de små tätorterna 
attraktiva för olika typer av seniorboende både för nyinfl yttade och för de som redan 
bor i området. På samma sätt kan entreprenörer som bor och verkar på den storstads-
nära landsbygden dela intressen och värderingar av landsbygden med entreprenörer 
som fl yttar in. Ett sätt att livnära sig på landsbygden är att använda marken och husen 
som resurs. Dessa kan utvecklas på olika sätt som gör det möjligt för hela eller delar av 
hushållet, och för framtida generationer, att välja mellan att både bo och arbeta på den 
storstadsnära landsbygden eller att bo där men pendla till ett arbete någon annanstans.
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10. Vilken roll kan den regionala ut-
vecklingsplaneringen fylla?

I förstudien poängterades att ett regionalt perspektiv kan vara viktigt då de intresse-
konfl ikter som ska hanteras lokalt ofta har sitt ursprung i regionala utvecklingstrender. 
Det fi nns ett påtagligt förändringstryck på den storstadsnära landsbygden, och med 
förändringarna uppkommer nya intressen och intressekonfl ikter. Det är i första hand en 
kommunal uppgift att hantera dessa konfl ikter mellan olika allmänna intressen, mellan 
privata och allmänna intressen och mellan olika privata intressen, men den kommunala 
planeringen sker i ett regionalt sammanhang. Förstudien lyfte fram den regionala utveck-
lingsplaneringen som lämpad att hantera samspelet mellan olika intressen kring den 
storstadsnära landsbygden.

Det är mot denna bakgrund som studiens teman i detta kapitel diskuteras med 
utgångspunkt i frågan om vilken roll den regionala utvecklingsplaneringen kan fylla för 
olika intressenter och framför allt för kommunerna. Här syftas på en regional utvecklings-
planering som är samordnad mellan Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Under projektets gång har olika delar av studien diskuterats och bearbetats vid möten 
med referensgruppen. Hela studien har också presenterats vid ett öppet seminarium på 
RTK den 18 april. Vid detta tillfälle diskuterades resultaten med många olika aktörer. 
Dessa diskussionstillfällen har bidragit med värdefulla synpunkter som inarbetats i 
rapporten. Analysen tar utgångspunkt i de sex fallstudierna och inkluderar inspel från 
samtliga diskussionstillfällen.

Metoden bygger alltså på att utnyttja den fördjupade kunskap om studiens tema som 
erhållits genom fallstudierna. Sådan kunskap ger mer konkret insyn i hur förhållandet 
mellan stad och land verkligen ser ut på den stortstadsnära landsbygden och hur intresse- 
konfl ikter utspelar sig i praktiken. Den fördjupade kunskapen kan länkas till den regio-
nala utvecklingsplaneringen och belysa hur sådana frågeställningar kan behandlas mel-
lan kommuner och regionala aktörer. Kunskapen kan vara ett av fl era redskap i pågående 
och kommande arbeten med regional utvecklingsplanering. Man kan dock inte utnyttja 
kunskapen från fallstudierna till att dra generella slutsatser om hela den storstadsnära 
landsbygden i regionen!

Nedan återges analysen av rapportens huvudteman i separata avsnitt. Varje avsnitt 
omfattar också inspel till hur resultaten kan användas i det fortsatta arbetet. Som en 
bakgrund till analysen ges inledningsvis en kort översikt över den regionala utvecklings-
planeringens mål och sammanhang.

Regional utvecklingsplanering
År 2002 infördes genom ett riksdagsbeslut politikområdet regional utvecklingspolitik, 
som syftar till att utveckla en sammanhållen politik för hela landet som kan anpassas 
till regionala skillnader, behov och förutsättningar. Målet för den regionala utvecklings-
politiken är ”väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god 
servicenivå i alla delar av landet” (Regeringens proposition 2001/02:4, s. 191).

I Sverige har län och regioner under senare år genom beslut av riksdag och regering 
fått ökade befogenheter att svara för det regionala utvecklingsarbetet. Sverige har dock 
ingen samordnad lagstiftning som rör regional utvecklingsplanering. I förordningen 
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(SFS 2007:713) om regionalt tillväxtarbete återfi nns bland annat bestämmelser om vilka 
myndigheter som är ansvariga för det regionala utvecklingsarbetet, om framtagandet 
av regionala utvecklingsprogram samt om regional sektorssamordning. Enligt förord-
ningen ska länsstyrelser, självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan ta fram en 
samlad strategi för ett eller fl era läns regionala tillväxtarbete. regionens långsiktiga ut-
veckling, ett så kallat regionalt utvecklingsprogram (RUP). Programmet binder samman 
planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar 
samverkan mellan länen. Det ligger också till grund för regionala strukturfondsprogram, 
territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program 
och insatser. 

Det regionala utvecklingsprogrammet ska enligt förordningen om regionalt tillväxt-
arbete (§§ 7-13):
•  upprättas utifrån en analys av särskilda utvecklingsförutsättningar i länen, 
•  ange mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet samt plan för uppföljning och 

 utvärdering, 
•  utarbetas i samråd med kommuner och landsting vilket också bör ske med näringsliv 

och organisationer, 
•  ligga till grund för samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter, 

näringsliv och organisationer, 
•  efter fastställande genomföras samordna,  följas upp löpande och utvärderas 

 ändamålsenligt av ansvarigt organ.

Enligt nationella direktiv har den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
bedömts kunna utgöra regionalt utvecklingsprogram för Stockholms län. Enligt plan- och 
bygglagen är den dessutom regionplan.

I slutet av 2005 redovisade Nutek på uppdrag av regeringen förslag till metoder för 
att stärka arbetet med regionala utvecklingsprogram. Redovisningen var en samman-
vägning av synpunkter och förslag från tretton statliga myndigheter tillsammans med 
fyra regioner. I slutsatserna påpekar myndigheterna bland annat att förordningen för 
regionalt utvecklingsarbete bör förändras så att den inte bara talar om vilka som an-
svarar för att ta fram regionala utvecklingsprogram, utan också beskriver när dessa ska 
tas fram, hur ofta och arbetssättet för detta. Den tidigare förordningen (SFS 2003:595) 
upphörde att gälla 2008-01-01 och ersattes av gällande förordning (2007:713).
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Den regionala utvecklingsplaneringen 
och den storstadsnära landsbygden
I det här avsnittet lyfts analysen av respektive tema i studien fram och en diskussion förs 
om vilken roll den regionala utvecklingsplaneringen kan fylla för olika intressenter och 
framför allt för kommunerna. Inledningsvis diskuteras differentieringen av den stor-
stadsnära landsbygden i en typologi, därefter i tur och ordning respektive tema i kapitel 5 
till 8:
• De funktionella sambanden mellan stad och land – boende och rekreation/fritid
• Intressenternas engagemang i landsbygdens utveckling
• Hur den storstadsnära landsbygdens förändring påverkar förutsättningarna för en 

hållbar regional utveckling
• Vilka regionala behov den storstadsnära landsbygden fyller – boende och rekreation/

fritid.

En generell kommentar är att den storstadsnära landsbygden i Uppsala, Stockholms och 
Södermanlands län på olika sätt är sammanlänkad med urbana områden i hela regionen 
och även med städer i angränsande län. Studien bekräftar att det samarbete som pågår 
mellan aktörer i dessa län, och med andra aktörer i Mälardalsområdet, är nödvändigt. 
Det är inte bara kommunerna som är sammanlänkade med varandra i olika typer av 
funktionella samband, utan även länen. Därmed är det oumbärligt att den regionala 
utvecklingsplaneringen dels sker i samspel med den kommunala planeringen,  dels sker 
länsövergripande. 

Som nämnts ovan ska länsstyrelser, självstyrelseorgan och samverkansorgan ta hän-
syn till kommunernas översiktliga planering i sitt regionala utvecklingsarbete. Samtidigt 
kan det regionala utvecklingsarbetet bidra med kunskapsunderlag för den kommunala 
planeringen. Att se landsbygderna inom kommunen i ett större regionalt sammanhang 
ger ett bättre beslutsunderlag för både den kommunala och den regionala planeringen.

Typologisering av den storstadsnära landsbygden
I förstudien konstaterades att det behövs en defi nition och differentiering av den stor-
stadsnära landsbygden. Det är en nödvändig förutsättning för alla typer av kvantitativa 
studier. För den regionala utvecklingsplaneringen, som är en långsiktig process som 
i hög grad bygger på samförstånd mellan många inblandade aktörer, behövs också en 
tydlig defi nition och differentiering. Detta samförstånd är helt beroende av en gemensam 
begreppsanvändning så att de frågor som diskuteras och hanteras inom ramen för plane-
ringsprocessen uppfattas på samma sätt av alla aktörer. Särskilt viktigt blir detta när 
samordningen mellan det regionala utvecklingsarbetet i Stockholms och angränsande län 
ökar.

Följande defi nition av den storstadsnära landsbygden föreslås: Landsbygd i  Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län som utgör kommundelar med färre än 3 000 
invånare samt kommundelar med fl er än 3 000 invånare som saknar en tätort med en 
sammansatt funktionell roll.
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Med denna defi nition som utgångspunkt kan man i ett andra steg differentiera den stor-
stadsnära landsbygden i en typologi. Målet med en sådan typologi är att kunna använda 
den i både lokalt och regionalt utvecklingsarbete. En typologi som grupperar olika typer 
av landsbygd möjliggör att man får en ingång till vilken typ av frågor, tryck och föränd-
ringsprocesser som är viktigast inom de olika landsbygdsområdena. Med hjälp av en 
typologi skulle man kunna producera en karta där man kan identifi era var olika typer av 
landsbygd är lokaliserad oavsett av i vilken kommun eller län de ligger. Det skulle vara 
möjligt att identifi era sammanhängande områden av samma landsbygdstyp som spänner 
över fl era kommuner och också över länsgränser. Detta skulle indikera att det är extra 
viktigt att man samarbetar över de administrativa gränserna. I synnerhet är samarbete 
påkallat i förhållande till de utvecklingsfrågor som är speciellt relevanta i just den typen 
av landsbygd. Eftersom defi nitionen av de olika landsbygdstyperna bygger på olika typer 
av funktionella sambandet mellan stad och land, är det hela tiden frågan om utveckling i 
ett vidare regionalt perspektiv, inte ett snävare ”landsbygdsutvecklingsperspektiv”, som 
står i fokus. Det ena utesluter dock inte det andra.

En typologisering av den storstadsnära landsbygden i följande kategorier föreslås:
• Landsbygd med omfattande infl yttning
• Landsbygd med intensiv fritidsanvändning
• Landsbygd med extensiv fritidsanvändning
• Landsbygd med primärnäringar
• Landsbygd med nya näringar

Hur kan resultaten användas i det fortsatta arbetet?
För att bedöma om typologiseringen av den storstadsnära landsbygden som föreslås i 
rapporten är ett användbart redskap i regional och lokal utvecklingsplanering, krävs att 
den diskuteras och prövas praktiskt av tjänstemän som arbetar med denna typ av plane-
ringsfrågor. Diskussionerna under projektets gång pekar på att en typologisering kan 
vara ett bra verktyg på fl era olika sätt. På kommunal nivå kan typologin vara ett praktiskt 
hjälpmedel när man diskuterar och klargör vilka kvaliteter olika landsbygder i den egna 
kommunen har. Detta är första steget i en process där beslut om vad man vill prioritera 
för de olika landsbygderna fattas. Var är viktigast att bevara natur- och kulturmiljön? Var 
är lämpligast att planera för bostäder? Typologin kan också vara ett redskap i sådana dis-
kussioner med medborgarna och organiserade intressen i kommunen. (Se även bilaga 3)

Eftersom typologin gör det möjligt att framställa en karta som täcker hela regionen, 
kan denna användas som ett redskap för att underlätta mellankommunalt och regio-
nalt samarbete. Genom kartan kan man till exempel tydliggöra hur stråk av liknande 
landsbygd sträcker sig över fl era kommuner och kanske även över länsgränser, vilket kan 
underlätta samarbetet.

Att använda typologin för att framställa kartor kan också bidra till en tydligare bild 
av var olika typer av landsbygd fi nns i regionen. Ser man på varje enskild kommun kan 
man få ett intryck av ”plottrighet” det vill säga att landsbygden är utspridda ”fl äckar” här 
och var. Med hjälp av kartan kan man få en tydligare bild av hur några av dessa fl äckar är 
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delar av större sammanhängande landsbygdsområden, något som kan påverka hur man 
planerar att använda landsbygden.

Ytterligare en poäng med typologin som kommit fram under projektet är att den ger 
en möjlighet att nyansera bilden av den storstadsnära landsbygden. I det storregionala 
planeringsperspektivet har landsbygden varit relativt ignorerad och det är möjligt att 
man framförallt från urbant håll har liten kunskap om vad landsbygden verkligen är. 
Landsbygdens funktion förändras och dess roll i den regionala utvecklingsplaneringen är 
mångfacetterad. Med hjälp av en typologi kan man lyfta fram de olika funktionerna och 
differentiera bilden av landsbygden, något som kan underlätta i det regionala planerings-
arbetet.

Diskussionerna under projektets gång och vid seminariet pekar på att en typologi är 
ett värdefullt redskap. Utarbetandet av en typologi för en systematisk, länsövergripande 
användning kräver dock ett omfattande utvecklingsarbete för att uppnå ett så bra arbets-
redskap som möjligt. 

Typologin i det här projektet är utarbetad utifrån data i tre olika kommuner där det 
har varit möjligt att få vissa data på kommundelsnivå. Även för dessa kommuner hade 
det varit önskvärt att det funnits tillgång till fl er data, till exempel när det gäller befolk-
ningens inkomster. 

För att utveckla en bra typologi är det nödvändigt att samla in data från betydligt fl er 
och sinsemellan olika storstadsnära landsbygder i regionen än vad som har varit möjligt i 
detta projekt. Det är också viktigt att få tillgång till fl er typer av data på kommundelsnivå. 
Praktiskt skulle det vara en fördel att samarbeta med SCB i ett sådant utvecklingsarbete.

En förfi ning och en kvantifi ering av indikatorer behövs också för att typologin ska 
bli hållbar. I kapitel 2 ges ett exempel på hur en indikator kan kvantifi eras, men fast-
ställande av indikatorer och tröskelvärden kräver ett systematiskt arbete som prövas i 
samarbete med användare på kommunal och regional nivå. Det är också nödvändigt att 
konkret defi niera tröskelvärdet i själva grunddefi nitionen av den storstadsnära lands-
bygden. Det gäller den del av defi nitionen som bygger på att kommundelar med mer än 
3 000 invånare som saknar en tätort med sammansatt funktionell roll räknas till lands-
bygden. Här krävs ett systematiskt arbete för att identifi era vilken typ eller omfattning av 
offentlig och privat service som ska fi nnas i tätorten för att den ska betraktas som en plats 
som fyller en sammansatt funktionell roll och som därmed kan uteslutas ur landsbygden.

Om en typologi ska vara praktiskt användbar på lång sikt krävs också att alla kommu-
ner samlar in samma typ av data på kommundelsnivå. 

De funktionella sambanden mellan stad och land 
– boende och rekreation/fritid
Analysen av fallstudierna visar att ett klassiskt funktionellt samband mellan stad och land 
– det att den storstadsnära landsbygden är en plats för boende för många av dem som 
arbetar i staden – är en förenklad bild. Det är ingen tvekan om att mångas önskan om att 
bo på landsbygden och samtidigt arbeta i staden är en drivkraft till infl yttningen till den 
storstadsnära landsbygden, särskilt där kommunikationerna till de stora arbetsmarkna-
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derna är goda. Utvecklingen i Örsundsbro i Enköping och Skå i Ekerö är tydliga exempel 
på detta.

Det är olika faktorer med landsbygdsboendet som lockar. Ibland gäller det möjlighe-
ten att bo mer fritt på landet, kanske med möjlighet att ha häst. I andra fall handlar det 
om att bo lite mer lantligt än i staden, men ändå lätt ta sig till jobbet där. Stockholms län 
har som strategi att undvika spridd bebyggelse på landsbygden och istället koncentrera 
bebyggelse i anslutning till befi ntliga tätorter eller platser med god kollektivtrafi k. 
I kontrast till detta fi nns till exempel Enköpings kommun som är positiv till en mer 
spridd bebyggelse, även utanför planlagt område, vilket gör det möjligt att bosätta sig 
mer fritt på den storstadsnära landsbygden.

Fallstudierna visar att det fi nns olika typer av intressen för att även de som bor på 
den storstadsnära landsbygden ska kunna fi nna sin utkomst där, utan att pendla till de 
större städerna. Entreprenörer på den storstadsnära landsbygden är aktiva och utvecklar 
verksamheter som ger sysselsättningsmöjligheter där. Ibland bygger dessa verksamheter 
på kvaliteter i natur- och kulturlandskapet.

Det fi nns också ökade möjligheter för människor att både bo och arbeta på den stor-
stadsnära landsbygden genom olika former av distansarbete. Sådana möjligheter blir 
alltmer attraktiva allteftersom regionförstoringen fortsätter. Med bättre telekommunika-
tioner och allt mer fl exibla arbetsformer kan fl er, rent tekniskt, arbeta hemifrån mer eller 
mindre regelbundet. Ett allt längre avstånd mellan bostad och arbetsplats, och allt längre 
pendlingstider, kan ibland kompenseras av möjligheten att arbeta hemifrån några dagar 
i veckan. Sådana arbetsformer blir också allt mer utbredda och accepterade inom olika 
tjänsteverksamheter.

Frågorna kring boende på landsbygden och pendling till staden eller ökade möjlig-
heter att även fi nna sin utkomst på landsbygden, väcker intressanta frågor utifrån jäm-
ställdhets- och hållbarhetsperspektiv. Dessa båda teman är horisontella mål i regional 
utvecklingsplanering och därför intressanta att se närmare på i sådana perspektiv. I den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007-2013 fastställde regeringen  att hållbar utveckling innefattar jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Kvinnor, särskilt de med barn i skolåldern, har i allmänhet en mer be-
gränsad geografi sk rörlighet på arbetsmarknaden än män. Figur 5 och 6 åskådliggör den 
här problematiken i två pendlingskartor för Mälardalen som visar mäns och kvinnors 
pendlingsströmmar. Även när det gäller fritidsresor fi nns könsmässiga variationer i kvin-
nors och mäns geografi ska rörlighet. Barnfamiljers dagliga fritidsresor på landsbygden 
och i staden diskuteras till exempel i en studie av Tillberg (2001).

Analysen av fallstudierna pekar också på ett komplext samband mellan stad och land 
inom rekreations- och fritidsområdet. Dels ska många olika intressen samsas om och 
använda den storstadsnära landsbygden, särskilt i de mer centralt belägna landsbygds-
områdena. Dels har dessa områden en näringslivsutvecklingspotential genom att de 
efterfrågas på den regionala marknaden. Det är en utmaning, inte bara för den kommu-
nala planeringen utan även för den regionala, att hantera motstridiga intressen där en 
kommuns egna invånare använder landsbygden för närrekreation samtidigt som områ-
det attraherar besökare från andra delar av regionen. Skå i Ekerö är ett sådant område 
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där lokala och regionala fritidsintressen som ridning, brukshundsklubb, cykling, golf och 
sportfl yg med fl era ska samsas.

Den regionala efterfrågan inom fritid och rekreation kan också resultera i mer svår-
lösta planeringsproblem som i fallet Gräsö i Östhammar där trenden är att permanenta 
fastigheter köps upp av personer i Stockholm och Uppsalaregionen för att användas 
som fritidshus. Gräsös starka restriktioner för byggande innebär att exloateringstrycket 
driver upp priserna så att det blir svårt för lokalbefolkningen att köpa en fastighet. På 
sikt kan den här utvecklingen leda till att landskapsbilden förändras eftersom det unika 
kulturlandskapet på Gräsö inte kan upprätthållas om marken inte brukas. (Se även exem-
pel i kapitel 7.) Den här problematiken fi nns i andra delar av skärgården och även på 
andra håll i landet, och den kan inte lösas på den lokala eller regionala nivån. Det är den 
nationella lagstiftningen som sätter ramarna.

Hur kan resultaten användas i det fortsatta arbetet?
För att få kunskap om hur vanligt distansarbete är på den storstadsnära landsbygden 
skulle det vara nödvändigt med någon form av riktad enkätundersökning. Men distans-
arbete är inte bara en fråga om kommunikationer och teknik, utan också om arbetsplats-
kultur och organisationsfrågor. Vid Kulturgeografi ska institutionen på Stockholms 
universitet pågår ett avhandlingsprojekt om dessa frågor i Stockholm-Mälardalen och 
Öresundsregionen.

I ett regionalt perspektiv präglat av regionförstoring, blir det särskilt intressant att 
utifrån jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv undersöka frågan om lokal närings-
livsutveckling och entreprenörskap på den storstadsnära landsbygden. I Mälardalen 
har detta tema uppmärksammats tidigare, och här fi nns en möjlighet att följa upp det i 
framtida regional utvecklingsplanering. Projektet vid Stockholms universitet som nämns 
ovan undersöker också distansarbete ur ett genusperspektiv. 

Intressenternas engagemang i landsbygdens utveckling
Fallstudierna visar på ett stort och brett engagemang bland olika intressenter på den 
storstadsnära landsbygden. De organiserade intressena inkluderar fritids- och rekrea-
tionssfären, lokala utvecklingsfrågor, entreprenörskap och mycket mera. Inom fl era av 
fallstudieområdena samarbetar föreningar och intresseorganisationer för att samordna 
aktiviteter och även för att göra sina röster hörda till exempel i den kommunala plane-
ringen. Många organiserade intressenter är både initiativtagare och remissinstanser i 
respektive kommun. Den kunskap och erfarenhet som fi nns hos intressenterna bör även 
kunna tas tillvara inom den regionala utvecklingsplaneringen.

Hur kan resultaten användas i det fortsatta arbetet?
Boende och verksamma på den storstadsnära landsbygden spelar en aktiv roll i den regio-
nala utvecklingen. Detta är många gånger förbisett och här bör man fundera på hur man 
bäst kan gå tillväga för att ta tillvara den här resursen. Ett exempel från den kommunala 
nivån i Ekerö är hur man där i den nyligen avslutade processen med att ta fram en ny 
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Figur 5 Arbetspendling för kvinnor i Mälardalen 20046
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Figur 6 Arbetspendling för män i Mälardalen 20047
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översiktsplan organiserade både kommundelsbaserade och tematiskt orienterade möten 
med aktörer och medborgare. Kanske skulle en sådan modell kunna utvecklas för att 
få inspel från organiserade intressen på den storstadsnära landsbygden i den regionala 
utvecklingsplaneringen.

Flera intressenter som kommit till tals i studien har också lyft fram hur organiserade 
intressen aktivt arbetar med att bidra till en utveckling av näringslivet på den storstads-
nära landsbygden. Sådana initiativ sträcker sig från relativt småskaliga aktiviteter som 
att anordna guidade bussturer för turister, till mer omfattande projekt som att anlägga 
en golfbana med tillhörande kommersiella aktiviteter. I fl era av dessa fall ligger sådana 
initiativ nära den sociala ekonomin. Vid RTK:s seminarium påpekades att sådana typer 
av aktiviteter kan göra anspråk på Strukturfondsmedel från EU för att utveckla projekt, 
en möjlighet som inte tidigare funnits i regionen.

Hur den storstadsnära landsbygdens förändring påverkar 
förutsättningarna för hållbar regional utveckling
För samtliga fallstudiekommuner är naturmiljön viktig och frågeställningar om den 
miljömässiga aspekten av en hållbar utveckling är här betydelsefulla för den storstads-
nära landsbygdens karaktär och attraktivitet för både boende och fritid/rekreation. Det 
är den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling som man först associerar till när detta 
tema diskuteras. Frågan om de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling 
hänger i intervjuerna nära samman med om de permanentboende i fallstudieområdena 
har möjlighet att försörja sig, antingen genom att pendla eller genom att arbeta mer 
lokalt. Ett tillräckligt stort befolkningsunderlag är också av betydelse för  serviceutbudet. 
Beträffande denna fråga pekas ofta på en strategi som fokuserar utvecklingen på de 
mindre tätorterna så att de tillsammans med sitt omland kan bidra till en hållbar regional 
utveckling.

Intervjuerna i fallstudierna pekar på att man i praktiken ännu inte kommit så långt 
som till att arbeta utifrån det mer holistiska angreppssättet av hållbar regional utveck-
ling. Man kan snarare se det holistiska och integrerade angreppssättet på hållbar regio-
nal utveckling som en önskvärd idealbild som ännu inte nåtts.

Genom att dra samman information från olika delar av projektarbetet är det tydligt 
att förändringar på den storstadsnära landsbygden påverkar förutsättningarna för en 
hållbar regional utveckling. Temat som rör boende på landsbygden och dess funktionella 
samband mellan stad och land har, som diskuterats ovan, fl era hållbarhetsaspekter. När 
det gäller den miljömässiga sidan kan man se en koppling till en potentiellt sett minskad 
biltrafi k genom ökade möjligheter att inte bara bo utan även arbeta på landsbygden. För 
de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet har samma tema potentiell betydelse 
för jämställdhetsfrågor och för ökade möjligheter till lokal försörjning för boende på den 
storstadsnära landsbygden. I förlängningen kan det även vara så att efterfrågan på lokal 
service ökar och gör det möjligt att bibehålla och förbättra det lokala serviceutbudet om 
fl er av dem som bor på landet också arbetar helt eller delvis lokalt.
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Hur kan resultaten användas i det fortsatta arbetet?
Regionala aktörer och kommunerna skulle, inom ramen för den regionala utvecklings-
planeringen, kunna vidareutveckla arbetet (som till exempel pågår inom Stockholms 
län) med en ”integrerad hållbarhetsbedömning”. Detta kan vara ett sätt att börja arbeta 
utifrån ett mer holistiskt angreppssätt på hållbar regional utveckling.

Jämställdhet och hållbar utveckling är horisontella mål i arbetet med regionala 
utvecklingsprogram och ska integreras i planeringsarbetet. Frågorna om att kombinera 
boende och arbete på den storstadsnära landsbygden kan vara ett sätt att börja arbeta 
mer konkret med dessa horisontella mål, som båda ryms inom ett holistiskt hållbarhets-
perspektiv.

Vilka regionala behov fyller den storstadsnära landsbygden 
– boende och fritid/rekreation
Det här temat är nära kopplat till det som fokuserar på de funktionella sambanden mellan 
stad och land när det gäller boende och fritid/rekreation. Det här avsnittet utgår från 
dessa samband i det storregionala perspektivet, det vill säga hur landsbygden i Uppsala, 
Stockholms och Södermanlands län påverkas av att vara en del av storstadsregionen och 
inte bara påverkas av den närmaste staden eller tätorten.

De funktionella sambanden mellan stad och land överlappar varandra på olika geogra-
fi ska nivåer och med påverkan från olika städer både inom och utanför regionen. De mest 
lokala sambanden rör framförallt kopplingar mellan den närmaste staden  eller tätorten 
och landsbygden i omlandet. Samtidigt påverkas denna landsbygd även av attraktionen 
från de större städerna i hela regionen. På samma gång har landsbygden också en attrak-
tion för dem som bor i dessa större städer. Påverkan på den storstadsnära landsbygden på 
olika nivåer sker på delvis olika sätt. Ett konkret exempel är Öregrund-Gräsö i Östham-
mars kommun. Inom Uppsala län betraktas Gräsö som glesbygd. Man kan inte bo där och 
dagpendla till ett arbete i Uppsala. I det perspektivet känns det främmande att tala om 
Gräsö som en storstadsnära landsbygd. Däremot är Gräsö funktionellt sammanlänkat 
med storstaden genom att en allt större del av husen på Gräsö, och även småbruken, ägs 
av boende i Stockholm och Uppsala som utnyttjar dem som fritidsfastigheter. På sikt kan 
denna utveckling förändra kulturlandskapet på Gräsö eftersom jorden inte brukas längre. 
Genom det funktionella sambandet fritid/rekreation är alltså Gräsö en del av den stor-
stadsnära landsbygden, men inte genom sambandet bo på landet och arbeta i stan.

När storstäderna växer uppfyller den storstadsnära landsbygden ett tydligt regionalt 
behov som plats för boende. Trenden att boendet sprider sig ut från urbana centra är 
en historisk långsiktig trend som också är internationell. Ofta kallas denna trend urban 
sprawl. Hur den här utvecklingen ser ut i olika länder beror på en mängd faktorer, till 
exempel kulturella och historiska preferenser för olika typer av boende, planeringssys-
tem, andra typer av regleringar, transportsystem och politiska strategier. I Stockholms 
län innebär till exempel strategin att spridd bebyggelse på landsbygden ska undvikas för 
att istället koncentreras i anslutning till befi ntliga tätorter eller platser med god kollektiv-
trafi k. Strategin bygger också på en satsning på en fl erkärnig utveckling.



64 Storstadsnära landsbygd

Hur kan resultaten användas i det fortsatta arbetet?
Den regionala utvecklingsplaneringen, som idag framför allt bygger på de stora städerna 
och infrastrukturen, skulle genom att involvera aktörer från kommuner med storstads-
nära landsbygder i alla tre länen kunna identifi era områden där nya bostäder kan byggas 
för att tillgodose delar av ett större regionalt behov. En sådan samordning skulle kunna 
bidra till minskade intressekonfl ikter genom att kanalisera en del nybyggnation till 
landsbygdsområden där trycket från olika markanvändare inte är lika stort. Vid RTK:s 
seminarium betonades också att denna typ av samarbete även kan gälla andra typer av 
exploateringar, till exempel för teknisk infrastruktur. I ett långsiktigt regionalt utveck-
lingsperspektiv är det en fördel att se på problematiken om var olika typer av bebyggelse 
och anläggningar ska lokaliseras på ett samlat sätt över kommun- och länsgränser.

Den storstadsnära landsbygden fyller också en regional roll inom rekreations- och 
fritidsområdet. På motsvarande sätt som för boendet, skulle den regionala utvecklings-
planeringen kunna bidra till ett bättre samordnat resursutnyttjande av den storstadsnära 
landsbygden för fritid och rekreation. Det fi nns redan ett visst samarbete i Stockholms-
området kring var man ska lokalisera olika typer av mer specialiserade idrottsanlägg-
ningar som det inte är möjligt för varje kommun att bygga och driva. En sådan typ av 
samordning inom en bredare fritids- och rekreationssfär och inom ett större geografi skt 
område skulle kunna leda till ett bättre nyttjande av den storstadsnära landsbygden i ett 
regionalt perspektiv.
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Bilaga 1 

Mälardalens storstadsnära landsbygd i kommunal 
 planering
Regionförbundet i Uppsala län arrangerade den 10 maj 2007 tillsammans med 

Regionplane- och trafi kkontoret (RTK) i Stockholms län ett seminarium där 

den storstadsnära landsbygden i den kommunala planeringen diskuterades. 

Kommunala planerare i Uppsala län plus Norrtälje kommun i Stockholms län, 

Strängnäs kommun i Södermanlands län och de kommuner (Ekerö, Enköping, 

Gnesta, Nyköping, Östhammar) som deltagit i studien var inbjudna.

Representanter från kommunerna Enköping, Heby, Norrtälje, Uppsala, 

Älvkarleby och Östhammar deltog i seminariet. 

Den preliminära slutversionen av föreliggande rapport presenterades 

på seminariet. Diskussionen utgick från följande frågeställningar som 

arrangörerna förberett och som sammanfattas nedan: 

Hur kan kommunerna använda materialet 
i den fysiska planeringen?
De kommuner som har deltagit i projektet har upplevt att studien bidragit till nya 
infalls vinklar och att resonemanget som har tagits fram kring olika typer av landsbygd är 
användbart. I rapporten presenteras två kartor som en illustration på hur den typologi 
som arbetats fram kan användas. På seminariet diskuterades hur denna typologi kan 
illustreras på bästa sätt. Det är viktigt att komma ihåg att en karta inte är ett slutmål utan 
ett arbetsredskap. Att producera en karta som illustrerar de olika typerna av storstads-
nära landsbygd kan vara ett pedagogiskt sätt att illustrera problematiken på. En karta 
kan också fungera som en väckarklocka och öppna diskussionen om den storstadsnära 
landsbygden. En föreställning är att det generellt fi nns för lite kunskap om den storstads-
nära landsbygden. Det bidrar till uppfattningen att det inte ”fi nns någonting” på den stor-
stadsnära landsbygden och att det därför fi nns risk för att det planeras för verksamheter 
där som inte är önskvärda någon annanstans. Finns inte kunskapen om hur den stor-
stadsnära landsbygden ser ut fi nns inte heller kunskap om konsekvenserna av ett sådant 
agerande. I ett sådant fall skulle en karta som illustrerar de olika typerna av storstadsnära 
landsbygd kunna bidra med information där det snabbt går att bilda sig en uppfattning 
om att landsbygden fyller många funktioner. 

Vidare diskuterades att en karta kan vara av särskild nytta i gränsområden mellan 
kommuner, där nya perspektiv tillkommer om man ser över kommungränsen och vidare 
in i nästa kommun och län. Ett annat sätt att illustrera de olika typerna av landsbygd på 
skulle kunna vara en lista med indikatorer. Indikatorerna som används i typologin kan 
fungera som utgångspunkt för en sådan lista.
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Är det något som saknas i utredningen? Hur kan utred-
ningen utvecklas, vad kan mer detaljstuderas för att 
kommunerna ska kunna nyttja materialet i den fysiska 
planeringen?
Typologin bygger på en indelning av kommuner i kommundelar. En fråga som lyfts fram 
är att kommundelar i olika kommuner skiljer sig vad gäller storlek, både till ytan och be-
folkningsmässigt. Små kommuner kan ha fl er kommundelar än större kommuner vilket 
gör att vissa kommundelar upplevs innehålla för många olika typer av landsbygd för att 
en kategorisering ska bli användbar. På seminariet ställdes frågan om hur problemet med 
olika system av kommunindelningar, till exempel Nyckelkodsområden respektive Bas-
områdesstatistik, tacklas och hur man väljer skala på kommundelarna. Ett förslag som 
framfördes var att använda olika skalor på lokal och regional nivå. För arbete med frågor 
om den storstadsnära landsbygden inom en kommun skulle man kunna använda en mer 
fi nfördelad kommundelsnivå än för arbete på regional nivå. 

För att tjänstemän i kommunerna i praktiken ska kunna använda typologin behövs ett 
tydliggörande av de olika kriterierna inom respektive landsbygdstyp. Rapporten utgör ett 
första steg mot en typologi, och där upplevs det till exempel svårt att skilja på katego-
rierna extensiv fritidsanvändning och intensiv fritidsanvändning. Om typologin tydlig-
gjordes ytterligare skulle den exempelvis kunna vara ett bra hjälpmedel om tjänstemän 
önskar kunna identifi era och jämföra de landsbygdstyper som fi nns i kommunen med 
landsbygdstyper i andra kommuner. Önskar man arbeta på djupet med de olika typolo-
gierna måste de kompletteras med specifi k detaljkunskap om den egna kommunen.

Många kommuner brottas med olika problemställningar när det gäller den storstads-
nära landsbygden. I den ena delen av kommunen kan det till exempel vara en expansiv 
utveckling och stor efterfrågan på bostäder. Samtidigt kan det i en annan del av kommu-
nen vara problem orsakade av stagnation i utvecklingen. För att få en förståelse för vad 
variationerna i trycket beror på önskas djupare analyser av hur efterfrågan på den stor-
stadsnära landsbygden ser ut. En fördjupning om hur dynamiken i landsbygds typerna 
som presenteras i studien ser ut är också något som efterfrågas. En sådan fördjupning 
kräver tillgång till mer socioekonomiska data. Seminariedeltagarna påpekade också 
att det vore intressant att försöka inkludera fl er frågor kring utträngningsmekanismer. 
Fastighets priser är en indikator som skulle kunna användas för att studera efterfråge-
tryck och dynamik.

För att utveckla kunskapen om den storstadsnära landsbygden ytterligare skulle fl era 
funktionella samband behöva vävas in och studeras än vad som har gjorts i denna studie. 
Föreliggande studie har begränsats till att ha fokus på de funktionella sambanden bo-
ende och rekreation/friluftsliv medan näringslivet har berörts mer indirekt. Näringslivet, 
kultur och naturmiljö är exempel på funktionella samband som skulle kunna studeras 
mer systematiskt i en eventuell fortsättning om den storstadsnära landsbygden. Ofta 
är till exempel kursgårdar belägna i gamla herrgårdar och golfbanor är ibland byggda 
i anslutning till slott. Dessa verksamheter är exempel på näringar som både genererar 
arbetstillfällen på landsbygden samt bevarar värdefulla kulturmiljöer. 
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På seminariet diskuterades att kategorin ”nya näringar” skulle kunna utvecklas och även 
handla om näringar som är utträngda från staden. Sådan utträngning resulterar i en 
fysisk utvidgning av staden. Det kan till exempel handla om företag som inte får plats i 
staden på grund av att de är ytkrävande. Ett exempel är företag med behov av terminal-
funktioner i goda kommunikationslägen men som samtidigt också har ett behov av att 
vara nära staden eftersom det är där företagen rekryterar arbetskraft. Ett annat exempel 
är företag som är belägna på den storstadsnära landsbygden trots att de själva besöker 
och har sina avnämare i staden, eller kontinuerligt befi nner sig på resande fot såsom 
åkare eller resemontörer. Strukturen på näringslivet bidrar också till detta mönster.  

En annan frågeställning som diskuterades på seminariet var att det är väldigt få perso-
ner från etniska minoriteter som bor på den storstadsnära landsbygden eller besöker den 
för friluftsliv och rekreation. Vad betyder det till exempel för segregationen i samhället? 
Finns det de som fl yttar till landsbygden som en fl ykt från mångfalden i staden? 

Hur kan utredningen användas i det regionala 
 perspektivet?
Föreliggande studie samt dess båda förstudier ses som ett första steg mot en bättre kart-
läggning av den storstadsnära landsbygden i regionen.

Ett till exempel då den regionala nivån kan ha en aktiv roll är när kollektivtrafi k behö-
ver samordnas över länsgränserna. I en sådan fråga är det viktigt att betona vikten av att 
ha ett regionalt perspektiv och inte bara se till den egna kommunens och länets intressen. 
Infrastrukturen är viktig för den storstadsnära landbygden och beskrivs som en pulsåder. 
Åsikter framförs om att den storstadsnära landsbygden skulle kunna stärkas genom sats-
ningar på kollektivtrafi ken. Den regionala planeringen kan alltså fylla en funktion genom 
att ha ett mer övergripande perspektiv över kommun- och länsgränserna till exempel vad 
gäller planering för boende och arbete. 

En annan fråga som diskuterades var att om städerna i framtiden ska förtätas ytterli-
gare. I och med en ökad befolkning i regionen riskerar många av de gröna stråk som i dag 
fi nns i städerna att försvinna. Det gör att det måste planeras för rekreationsområden ur 
ett regionalt perspektiv runt omkring städerna.

Seminariedeltagarna påpekade också att det vore intressant att utreda servicestruk-
turen på den storstadsnära landsbygden i ett längre tidsperspektiv. På den storstadsnära 
landsbygden är det svårt att upprätthålla service och allt mer av dagens serviceutbud 
och konsumtion sker i ett regionalt sammanhang. Även i stora bostadsområden i större 
städer kan det vara svårt att upprätthålla servicenivån. En annan typ av service utvecklas 
på den storstadsnära landbygden där det fi nns ett utbud av sällanköpsvaror men inte av 
traditionell dagligvaruhandel. En kunskapslucka skulle fyllas om det togs fram uppgifter 
om hur många som till exempel arbetar på landsbygden i Stockholms län. Detta är ytter-
ligare ett exempel på frågor att arbeta med regionalt.
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Hur och varför ska kommuner, länsstyrelser och region-
förbund samarbeta kring frågor om den storstadsnära 
landsbygden. Vilken roll har dessa?
Kommunerna uppskattar att regionförbunden tar initiativ för samverkan och att region-
förbunden möjliggör det tvärkommunala samarbetet. Ett förslag är att kommunerna 
tillsammans samverkar kring att utreda trender som de sedan kan ta med sig till sitt 
kommunala sammanhang och tolka där. Strandskydd är en fråga som till exempel skulle 
kunna utredas gemensamt i regionen. Ytterligare förslag är att regionförbunden kan 
spela en roll kring en fördjupad Översiktsplan längs kusten eller ett regionövergripande 
plane ringsunderlag kring till exempel vindkraft, vilket upplevs skulle kunna vara av 
nytta. Regionförbundet kan spela en roll i att identifi era mellankommunala frågor och 
ta fram planeringsunderlag. Ett förslag är att regionförbunden gör strukturen och sedan 
fyller kommunerna på med information. Detta skulle kunna möjliggöra en mer likartad 
form på de dokument som fi nns inom kommunerna.

Återkommande i diskussionen är en vilja om att veta vad som sker på landsbygden 
och kunna få en nyanserad bild av detta. Hur ser efterfrågetrycket ut och vad är drivkraf-
terna bakom detta? Vad händer i de olika landsbygdsdelarna? Omvandlingstrycket måste 
beskrivas och arbetas in i typologin. Det känns förlegat att prata om stad och land, istället 
bör regiondelar kunna utgöra utgångspunkt för diskussioner. Deltagarna på seminariet 
önskar gärna se en karta som täcker in Uppsala län/Mälardalen men betonade att kartan 
bör förses med få indikatorer så att arbetet fortskrider. En typologi skulle även kunna 
vara ett redskap för konsekvensbedömningar. Vidare anses det vara en bra idé att arbeta 
vidare med defi nitionen av den storstadsnära landsbygden och med typologierna. 
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Finns det en ”lokal” och en ”regional” befolkning på den 
storstadsnära landsbygden?

Diskussionsunderlag för fokusgrupp i projektet “Den stor-
stadsnära landsbygden”

Introduktion
I projektet ”Den storstadsnära landsbygden” anordnar vi en fokusgrupp kring temat 
 ”lokal-” respektive ”regionalbefolkning”. Det fi nns föreställningar om att dessa två kate-
gorier representerar olika grupper av boende på den storstadsnära landsbygden, att de 
har olika intressen av landsbygden och sätt att använda landsbygden på. I fokusgruppen 
vill vi utforska om de här kategorierna är relevanta i fallstudieområdena.

En fokusgrupp är en metod där forskare och projektdeltagare tillsammans utforskar 
och diskuterar ett tema. Det är en metod som är bra för frågeställningar som är svåra att 
undersöka och defi niera mer exakt. En fokusgrupp är därför en explorativ övning som 
kan leda vidare mot mer konkreta frågor att studera längre fram eller för beslutsfattare 
att vara uppmärksamma på. 

Vid fokusgruppen kommer vi att ha en bandspelare igång för att spela in vad som 
sägs. Detta gör vi för att det är svårt att hinna med att anteckna tillräckligt och komma 
ihåg allt. Spelar vi in minskar risken för missförstånd och att det som skrivs ner tas ur 
sitt sammanhang så att viktiga poänger går förlorade. Inspelningen skrivs sedan ut och 
används i arbetet med projektrapporten. Vi är två forskare med i fokusgruppen. En av oss 
agerar moderator eller ordförande vid mötet men vår roll i övrigt är snarast att lära av er 
och era erfarenheter.

Ni som deltar i fokusgruppen kommer att få möjlighet att läsa och ha synpunkter på 
hur fokusgruppsdiskussionen används. Om så önskas kommer vi inte att nämna era 
namn i projektrapporten.

Nedan följer en bakgrund till intresset för lokal- och regionalbefolkning och frågor att 
fundera över inför fokusgruppen. Frågorna kan vara en utgångspunkt för diskussionen, 
men självklart är alla deltagare välkomna att ta upp andra frågeställningar som man 
tycker är av intresse för projektet. 

Diskussionsunderlag
Frågan om de som bor på landsbygden kan karaktäriseras som lokal- respektive regional-
befolkning har uppmärksammats i Mälardalsregionen på senare år.8 För en god sam-
hällsplanering är det värdefullt att ha kunskap om kopplingar mellan den storstadsnära 
landsbygden och städerna inom regionen. Detta gäller inte minst i förhållande till olika 
intressen hos dem som bor på landsbygden. Man tänker sig att de två kategorierna har 
mycket gemensamt genom att de bor på landet, men att de samtidigt skiljer sig åt till 
exempel genom deras livsmönster. Lokalbefolkningen skulle då röra sig mer lokalt i sitt 
vardagsliv, kanske genom att man arbetar, handlar och utövar fritidsysselsättningar rela-

8 Se RTK (2006) Den storstadsnära landsbygden, PM 3:2006.
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tivt lokalt. Regionalbefolkningen å andra sidan karaktäriseras av att de jobbar på större 
avstånd från hemmet och ofta pendlar till de större städerna i regionen. De utnyttjar ofta 
kommersiell och offentlig service i ett betydligt större geografi skt område än lokalbefolk-
ningen. Kopplingen mellan var man bor och var man jobbar är alltså en nyckelfråga.

Ett sätt att nysta vidare i frågan om lokal- och regionalbefolkning är att undersöka 
orsaker till bosättningen på landsbygden och på vilket sätt boendet är kopplat till var 
arbetsplatsen ligger. I den region vi arbetar med i projektet, Uppsala, Stockholms och 
 Södermanlands län, blir det särskilt relevant att förhålla sig till hur de större städerna 
inom (och även strax utanför) regionen utgör starka koncentrationer av arbetsplatser.

Några studier på detta tema har gjorts i regionen och där visar till exempel Läns-
styrelsen i Södermanlands län att infl yttningen till de stockholmsnära kommunerna 
Strängnäs, Gnesta, Trosa samt Eskilstuna under slutet av 1990-talet i högre grad var 
boende relaterad än motsvarande infl yttning till exempelvis Nyköping och Oxelösund 
som istället varit mer arbetsrelaterad (Länsstyrelsen i Södermanlands län 2002). 

I en annan studie om infl yttning på Mälardalens landsbygd ser man också en tydlig 
skillnad i fl yttmotiv bland de som fl yttat till områden nära de större städerna jämfört 
med de som fl yttat längre ut på landsbygden. De som fl yttat till landsbygden närmast de 
stora städerna betonar framförallt det geografi ska läget och goda kommunikationer som 
öppnar för en regional arbetsmarknad. De som fl yttat längre ut på landsbygden betonar i 
större utsträckning kvaliteter på just de platser dit man fl yttar. Studien pekar också på ett 
mer ”öppet” socialt klimat i områdena närmast de större städerna medan det sociala kli-
matet på landsbygden längre bort från de större städerna beskrivs som mer ”slutet” och 
där det fi nns en tydligare gräns mellan nyinfl yttade och etablerade invånare (Stenbacka, 
S. 2001).

Även i Helsingforsregionen har man intresserat sig för de här frågeställningarna. 
En intervjustudie med nyinfl yttade hushåll i den storstadsnära landsbygden i  regionen 
pekade också på att man kan se drag av lokal- respektive regionalbefolkning. På den stor-
stadsnära landsbygden fi nns dels äldre byar med infl yttning av framförallt  barnfamiljer 
och dels nya bostadsområden där i stort sett alla är nyinfl yttade och bildar en slags ’nya 
byar’. I båda dessa typer av landsbygdsboende pendlar de fl esta, både de som bott länge 
på landsbygden och de nyinfl yttade, till arbeten i Helsingfors. I byarna med en gammal 
kärna tenderar de som bott där länge att ha ett lokalt socialt liv som de nyinfl yttade har 
relativt svårt att bli delaktiga i. I de ’nya byarna’ tenderar det att uppstå ett lokalt socialt 
liv bland de nyinfl yttade, bland annat beroende på att många infl yttare är i samma 
livsfas med barn som går i skolan och deltar i föreningsaktiviteter som bidrar till att 
föra samman familjerna. Det här är ett exempel på att man kan vara både regional och 
 lokalbefolkning samtidigt; genom arbetslivet och kommersiell service har man en regio-
nal arena medan mycket av det sociala vardagslivet utspelar sig mer lokalt.

Bland de som bor på landsbygden fi nns åtminstone ytterligare en dimension: de som 
är fritidsboende. I delar av den storstadsnära landsbygden utgör de fritidsboende en rela-
tivt stor grupp. Kanske kan den här kategorin boende ses som en variant av regionalbe-
folkningen eftersom det ofta är personer som vanligtvis bor och arbetar i regionens större 
städer? Har de fritidsboende andra intressen av landsbygden än de fastboende?
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Frågor att fundera på inför fokusgruppen
• Är begreppen lokal- och regionalbefolkning relevanta i fallstudieområdet (Öregrund-

Gräsö, Örsundsbro, Skå, Adelsö, Åkers Bergslag, Kiladalen)?
• Finns det en lokal- och regionalbefolkning med delvis olika intressen av landsbygden?
• Hur yttrar sig i så fall dessa olika intressen?
• Har grupperna i vissa fall gemensamma och i andra fall motstridiga intressen?
• Är det andra konstellationer inom befolkningen som är mer relevanta?
• På vilket sätt kan kunskap om olika intressen hos de boende på den storstadsnära 

landsbygden vara användbart för den lokala och regionala planeringen?
• Övriga frågor av intresse för projektet.
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