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Abstract

Rural development in Southeast Sweden
- three different views and their consequences for the agrarian landscape 

This  paper  deals  with  the  future  for  the  rural  areas  of  the  southeast  province  of 
Östergötland, Sweden. The aim is to unveil, analyse and compare different views on 
rural development and their consequences for the agrarian landscape. Three views are 
considered, namely that of the different levels of Governments and their departments, 
that of the farmers and landowners and, finaly, that of the inhabitants of the rural 
areas.
   Differences in the views upon rural development is reflected in differences in the 
ways of thinking of landscapes. Is the open, and actively cultivated, landscape the 
ideal for all? Who is to decide what needs or ought to be done to achieve certain 
desired values and/or goals – and who pays for it? The one thing that is, and should 
be, clear from the beginning is that all development, whether positive or negative in 
an area, bears consequences for the landscape. What shapes the development of the 
rural areas is to have – or should have – remains to be seen, but regardless form or 
shape it will effect the agrarian landscape.
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1 Inledning

All utveckling får konsekvenser för landskapet. Om samhället exempelvis satsar på 
att  bygga  ut  mobiltelefonnätverket  till  landets  alla  hörn,  eller  kanske  på  luftburet 
bredband, dyker höga master upp på strategiska platser i landskapet. Vill en kommun 
investera i infrastrukturen för att bli mer konkurrenskraftig,  dras nya eller breddas 
befintliga  vägar  – vilket  resulterar  i  en annorlunda landskapsbild.  Expansiva orter 
bryter ständigt ny tomtmark och satsningar på biobränslegrödor resulterar bland annat 
i  utbredda  energiskogsodlingar,  vilket  omformar  landskapet.  Alla  människans 
aktiviteter påverkar förr eller senare landskapet i mikro- eller makroperspektiv. Häri 
ligger uppsatsens utgångspunkt och kärna. 

1.1 Syfte och frågeställning
Landskapet och olika sätt  att  se på och förhålla sig till detsamma spelar den mest 
centrala  rollen  i  denna  uppsats.  Det  är  emellertid  inte  hela  landskapet,  eller 
landskapsspektrumet om man så vill, som ligger i fokus. En första avgränsning av det 
för uppsatsen relevanta landskapet är således nödvändig att göra redan nu. 
   Två huvudsakliga landskapstyper kan, som jag ser det, urskiljas; urbana och rurala 
landskap.  I  denna  studie  kommer  jag  enbart  att  fokusera  på  det  sistnämnda.  Hur 
landskapstyperna konkret skiljer sig åt, och mer ingående definieras, kommer jag att 
återkomma till i avsnitt 1.4.3. 
   Även  utan  närmare  definition  är  det  dock,  i  min  mening,  lätt  att  fastslå  att 
landsbygdens  landskap är  starkt  värdeladdat.  Mycket  av den ursvenska identiteten 
hämtas ur ”Bullerbylandskapet”, det vill säga små agrara samhällen med röda stugor, 
råg på åkrarna och djur i ladugårdarna.1 Dagens landsbygd har emellertid, likt resten 
av samhället,  genomgått  en stor  förändring i  och med industrialiseringen och står 
därmed  inför  helt  andra  villkor  idag  än  för  150  år  sedan.  Inte  mycket  av 
Bullerbylandskapet kvarstår. Mycket pekar dessutom på att vi står inför ännu en stor, 
samhällsomvälvande, förändring – omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt 
hållbart samhälle.
   Med utgångspunkt i detta är mitt syfte med denna uppsats att studera landsbygds-
utveckling ur ett landskapsperspektiv. Den övergripande fråga som studien grundar 
sig i är; 

Vilken utveckling vill  olika aktörer se på landsbygden, och vilka konsekvenser får  
detta för landskapet?

1.2 Geografiska avgränsningar
1 För en vidare diskussion kring landskapens roll i människors identitetsskapande, se Kurt Viking 
Abrahamssons ”Vad finns i ett landskap” (1982). 
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Studien  begränsar  sig  till  fyra  orter  på  landsbygden  i  länet  och  landskapet 
Östergötland.  Orterna  Tjällmo,  Horn,  Björsäter  och  Fornåsa  är  utvalda  för  att  de 
tillhör tre olika kommuner och representerar lika många landskapstyper.2 Tjällmo i 
Motala  kommun  tillhör  norra  skogsbygden  medan  Horn  i  Kinda  kommun  och 
Björsäter i Åtvidabergs kommun tillhör södra skogsbygden i Östergötland. Fornåsa i 
Motala kommun ligger på det slättbälte som sträcker sig från sydvästra till nordöstra 
delen av länet. I klargörande syfte kan nämnas att Östergötland som helhet utgörs av 
sammanlagt  fyra  olika  landskapstyper,  varav  den  fjärde  –  och  i  denna  studie 
orepresenterade – typen är skärgården.3 Se karta 1 nedan. En mer utförlig beskrivning 
av de nämnda orterna återfinns under avsnitt 2.

Karta 1 (ÖSTSAM:s tätortskarta över Östergötland i bearbetning av författaren)

Ungefärlig fördelning av landskapstyper i Östergötland.
1 Norra skogsbygden
2 Östgötaslätten
3 Södra skogsbygden
4 Skärgården

1.3 Metod och material

2 Se bilagan till denna uppsats för en karta över Östergötland med kommunindelning, centralorter och 
fokusorter.
3 Skärgården och dess landskap har undantagits denna studie då denna landskapstyp i min mening 
redan utförligt behandlats i flertalet studier. Undertecknad skulle därmed inte kunna tillföra särskilt 
mycket, om ens något, i form av nya kunskaper eller insikter. För en grundlig redogörelse kring 
Östergötlands skärgårdslandskap rekommenderas Björn Segrells avhandling ”Den attraktiva kusten”.
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För att få reda på varåt landsbygdsutvecklingen barkar har jag sökt tre huvudsakliga 
aktörers perspektiv på densamma. De aktuella aktörerna är  Myndighetssverige, vari 
riksdag,  regering,  myndigheter,  länsstyrelser  samt  kommuner  ingår,  lantbrukarna 
samt landsbygdsbor utan koppling till de areella näringarna. 
   Valet av aktörer till denna studie motiveras av att de, i min mening, representerar 
och  manifesterar  tydliga  viljor  kring  landsbygdsutveckling  och  landskaps-
förändringar.  Min  tanke  med  detta  är  att  söka  fånga  de  dominerande  aktörernas 
attityder till landsbygdsutveckling – och i analysarbetet studera huruvida attityderna 
går ihop eller isär.
   För att fånga Myndighetssveriges inställning till landsbygden och dess utveckling 
har  jag  studerat  Jordbruksverkets  förslag  till  ”Landsbygdsprogram  för  Sverige  år 
2007-2013”.  Denna  har  också  en  regional  tillämpning:  ”Genomförandestrategi  för 
landsbygdsprogrammet 2007-2013”, utarbetad av Länsstyrelsen i Östergötlands län, 
vilken  också  studerats.  Ytterligare  ett  inflytelserikt  och  regionalt  riktningsvisande 
dokument  är  regionförbundet  ÖSTSAM:s  regionala  utvecklingsprogram  (RUP) 
”Östgötaregionen  2020”.  Dessa  dokument  anser  jag  representerar  de  politiska 
aspekterna, läs den offentliga hållningen, av landsbygdsutveckling på ett relevant sätt.
   Utöver  studier  av  de  nationella  och  regionala  styrdokumenten  för  landsbygds-
utvecklingen  har  även  intervjuer  med  fyra  representanter  från  Lantbrukarnas 
Riksförbund, Östgöta-regionen, (LRF) genomförts. Detta med syfte att få brukarnas 
perspektiv  på  landsbygdsutvecklingen.  Målet  har  varit  att  intervjua  kommun-
gruppsordföranden i respektive kommun som finns representerad i uppsatsen, samt 
ordföranden och regionchefen för LRF Östergötland på central nivå. Jag har dessvärre 
inte lyckats kontakta Åtvidabergs kommungruppsordförande trots upprepade försök, 
varpå antalet  intervjuade brukare är sammanlagt  fyra  istället  för,  som avsett,  fem. 
Intervjuerna med Catarina Arvidsson och Rune Larsson skedde via telefon, Anders 
Johansson intervjuades via e-mail och Göran Olsson utfrågades under ett personligt 
möte.  
   Alla som valt att leva på landet är emellertid inte bönder, varpå kortintervjuer också 
gjorts med sammanlagt 27 boende i de fyra östgötska orterna Tjällmo, Horn, Björsäter 
och Fornåsa. Samtliga intervjuer, såväl med brukare som med boende, har ordagrant 
skrivits ned under respektive intervjus gång. Den enda bearbetning av intervjutexterna 
som gjorts är korrigering av stavfel och borttagandet av onödiga skiljetecken som 
uppkom vid intervjutillfället. Svaren i sig är därmed inte redigerade på något sätt.
 

1.4 Begreppsdiskussion
För att kunna genomföra en studie av landsbygdsutvecklingen i Sverige, och närmare 
bestämt i Östergötland, krävs först en diskussion kring begreppet ”landsbygd”. Vad är 
egentligen ”landsbygd”, hur skiljer den sig från tätorterna? Var börjar och slutar den? 
Finns det olika sorters landsbygd?
   Begreppet landskap behöver också närmare definieras och diskuteras, vilket jag 
ämnar göra i avsnitt 1.4.2.   
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1.4.1 Landsbygdsbegreppet

I  vardagligt  tal  börjar  landsbygden  där  staden  tar  slut  (SOU  2003:29,  s.  80). 
Landsbygden breder med andra ord ut sig där tätortens bebyggelsestruktur tar slut och 
en  annan  fysisk  miljö  tar  vid.  Men  vad  är  det  som  utifrån  denna  ytterst  vaga 
avgränsning av landsbygden definierar densamma? Är förorter till större städer en del 
av landsbygden i och med att deras fysiska miljö är annorlunda från den i städerna? 
Inte enligt min mening åtminstone. En tydligare definition är därmed nödvändig för 
att försöka urskilja landsbygdens karaktärsdrag. 
   Erik Westholm menar i ”Mot en ny landsbygdspolitik”, SOU 2003:29, att gränsen 
mellan stad och landsbygd går ”där tätortens finmaskiga gatunät och detaljplanerade 
bebyggelse  övergår  i  ett  landskap  präglat  av  de  areella  näringarna”  (min 
kursivering). Jord- och skogsbruket skulle därmed definiera var stad och land börjar 
respektive slutar. Detta är dock, menar jag, inte heller nog för att på ett tydligt sätt 
avgränsa landsbygden.
   Ett måhända mer fruktbart sätt att definiera landsbygd är att peka ut vad den inte är, 
det  vill  säga  göra  en  e  contrariodefinition.  Om  staden/tätorten  kan  ses  som 
landsbygdens motsats torde dess karaktärsdrag vara likaledes konträra. Utgår vi då 
ifrån vad som ovan sagts torde staden kunna avgränsas utifrån sin bebyggelse och 
detaljplanering  som  uppstått  på  grund  av  den  fysiska  tätheten/utrymmesbristen. 
Invånarantalet  per  km2 är  högt  då många människor  och verksamheter  samsas på 
samma begränsade geografiska yta. Statistiska centralbyrån (SCB) har utifrån samma 
utgångspunkt, det vill säga en e contrariodefinition, skapat ett täthetsindex för vad 
som är att betrakta som stad/tätort respektive landsbygd. 

Tätort:  Hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt 
inte  överstiger  200  meter.  Icke-tätort  (f.d.  glesbygd):  Områden  som  inte  uppfyller 
tätortskriterierna (SOU 2003:39, s. 103). 

Långt  fler  myndigheter  och  organisationer  än  SCB  har  utarbetat 
landsbygdsdefinitioner.  Många  av  dessa  bygger  på  invånarantal4 per  km2 . 
Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD) använder sig av 
en definition där landsbygden pekas ut som varande kommuner med färre än 150 
invånare/km2  (Landsbygdsprogram  för  Sverige  2007-2013,  s.  11).  Sverige  har  en 
genomsnittlig befolkningstäthet på 22 invånare/km2 (Landsbygdsprogram för Sverige 
2007-2013,  s.  10).  Utifrån  OECD:s  definition  lever  således  70%  av  Sveriges 
befolkning på landsbygden. Detta rimmar illa med den svenska uppfattningen, vilken 
gör gällande att endast ca 17% av befolkningen bor på landsbygden (”Från folkbrist 
till en åldrande befolkning”, SCB 1999, s. 81f). 
   Glesbygdsverket, som är det statliga verk som tillsammans med Jordbruksverket 
mest uttalat  arbetar med landsbygdsrelaterade frågor, menar att avgränsningar som 
grundas  på  befolkningstäthet  riskerar  att  visa  en  skev  bild  av  verkligheten  om 
avsikten är att hitta kriterier för vad som utgör stad respektive landsbygd; 

enkla gleshetsmått som invånare per kvadratkilometer ger en begränsad information om 
den  faktiska  befolkningsfördelningen  i  ett  område.  Samma  invånarantal  per 
kvadratkilometer i två olika områden kan i realiteten innebära totalt olika befolknings-
fördelning. De två extremerna är att befolkningen är samlad i en enda punkt i det ena 
området  medan  alla  är  helt  jämt  spridda  över  ytan  i  det  andra  (Landsbygden  i  den 

4 För ett svenskt exempel, se Svenska kommunförbundets definition av gles- respektive 
landsbygdskommuner utifrån befolkningstäthet.
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regionala utvecklingen, Glesbygdsverkets slutrapport 2005, s. 42). 

Andra mått som syftar till att definitionsmässigt skilja stad och landsbygd åt, såsom 
procentuell del av befolkningen inom ett område som är sysselsatta inom de areella 
näringarna, riskerar också att utesluta regioner som med andra mått mätt skulle ha 
kvalificerat in sig i kategorin landsbygd. Närmast tänker jag på pendlingsbygder, det 
vill säga orter som om man ser till  landskapet och bebyggelsen får anses ligga på 
landsbygden, men vars goda kommunikationer till närliggande tätorter gör att en klar 
majoritet av invånarna arbetar utanför jord- och skogsbrukssektorn. 
   I ett försök att inkludera även utpräglade pendlingsbygder i landsbygdsbegreppet 
har Glesbygdsverket delat upp begreppet i två delar. Denna uppdelning baseras på 
avståndet, räknat i restid, till tätorter som utifrån invånarantal kan antas ha basservice, 
det vill säga livsmedelsbutiker hälso- och sjukvårdsinrättningar, apotek etc. 

Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 
3000 invånare, samt öar utan fast landsförbindelse, Tätortsnära landsbygder är områden 
som  finns  inom  5  till  45  minuters  bilresa  från  tätorter  med  fler  än  3000  invånare 
(Glesbygdsverkets ”Fakta om gles- och landsbygd” 2004, s. 3).5 

Glesbygdsverket  påpekar  att  man  betraktar  gles-  respektive  landsbygd  som  ett 
begreppspar  i  den  mån  att  ”begreppet  landsbygd  även  inkluderar  glesbygd” 
(”Landsbygden  i  den  regionala  utvecklingen”  Glesbygdsverkets  slutrapport  2005, 
s. 6). Förmodligen vill man genom detta påvisa att landsbygden, precis som tätorter, 
är heterogena ytor med olika förutsättningar på olika platser inom en och samma yta. 
Att  enbart  använda  ett  av  begreppen  gles-  eller  landsbygd  utan  att  redovisa  sin 
förståelse  för  att  också  landsbygden  rymmer  variationer,  bland  annat  i  form  av 
gleshet,  är  följaktligen  ingen  god idé.  Det  mest  korrekta  vore,  i  min  mening,  att 
använda sig av begreppet gles- och landsbygd. Jag kommer emellertid, trots detta, att 
i denna uppsats använda mig av det mer generella begreppet landsbygd, men hoppas 
att det härmed framgått att jag inser landsbygdens diversitet.
   Den rika flora av definitioner, som ovan endast givits prov på, avslöjar bristen på 
samsyn  som  råder  kring  begreppet  landsbygd,  såväl  inom  Sveriges  gränser  som 
internationellt. ”Erfarenheten visar … att det är omöjligt att skapa en enda definition 
som kan användas i alla situationer” (”Landsbygden i den regionala utvecklingen” 
Glesbygdsverkets slutrapport 2005, s. 41). ”Kategorin land har närmast karaktären av 
en restpost, det som blir över när tätorterna avgränsats” (Amcoff 2000, s. 16).
   Forskare inom ämnet landsbygdsutveckling liksom politiker och tjänstemän på olika 
samhälleliga  nivåer  har  med  detta  som  utgångspunkt  istället  börjat  tala  om  att 
situationsanpassa  landsbygdsdefinitionerna  (jfr.  Glesbygdsverkets  slutrapport  2005, 
SOU 2003:29, Amcoff 2000). Detta skulle naturligtvis göra landsbygdsbegreppet mer 
hanterbart  i  varje  enskilt  fall,  men  försvårar  avsevärt  jämförelser  mellan 
landsbygdsområden. 

1.4.2 Landsbygdsbegreppet i uppsatsen

5 Glesbygdsverket definierar tätorter som ”orter som har fler än 3000 invånare. Till tätorter räknas även 
området inom 5 minuters bilresa från tätorten” (Glesbygdsverkets ”Fakta om gles- och landsbygd” 
2004, s. 3). Det är med andra ord inte bara begreppet landsbygd som definieras olika av olika aktörer.
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Som redan påpekats kommer jag hädanefter att använda begreppet landsbygd som ett 
samlingsnamn för gles- och landsbygdsområden. Frågan om en närmare definition av 
begreppet är dock inte löst.
   Det  finns,  som  jag  ser  det,  nackdelar  med  samtliga  definitioner  som  ovan 
presenterats – men var och en innehåller aspekter värda att beakta. Jag kommer därför 
att  använda  mig  av  en  eklektisk  definition  av  begreppet  landsbygd  som  tar  sin 
utgångspunkt i det vardagliga talet. 6 

Landsbygden börjar där tätorter med fler än 3000 invånare slutar, det vill säga där  
tätortens fysiska miljö upphör, och karakteriseras av en gleshet i såväl befolkning per  
km2 som i bebyggelse. De areella näringarna dominerar landsbygdens landskap, men  
inte nödvändigtvis sysselsättningen inom det geografiska området.

1.4.3 Landskapsbegreppet

I den skandinaviska och tyska traditionen har landskapet betecknat framvuxna områden, 
som i  regel  var  geografiskt  och  kulturellt  enhetliga.  I  och  med nedskrivandet  av  de 
svenska landskapslagarna, under medeltiden, fick dessa homogena områden en politisk 
betydelse (Thorell 2005, s. 24).

I den  anglosaxiska traditionen har landskapet istället betecknat en vy över ett inlands 
sceneri från en viss utsiktspunkt (ibid, s. 25).

Traditionellt sett har ordet landskap följaktligen betecknat antingen en administrativ 
provins  eller  ett  panorama (jfr.  Segrell  1995).  Den provinsiella  betydelsen  har  på 
senare tid förlorat sitt politiska innehåll i Sverige, men kvarstår som viktig för den 
lokala kulturella identiteten. Människor i allmänhet, inklusive jag själv, identifierar 
sig fortfarande som exempelvis östgötar eller gotlänningar. 
   Panoramabetydelsen, som är sprungen ur den anglosaxiska språkliga traditionen, 
lever emellertid kvar. Geografen Ulf Sporrong har beskrivit landskap som ”summan 
av  alla  detaljer  i  den  omgivande   miljön  som tillsammans  påverkar  våra  sinnen” 
(Antonsson 2003, s. 281). Denna landskapsuppfattning medför dock att det vi ser i 
och uppskattar hos ett landskap med nödvändighet är individuellt (jfr. Stenseke 2001 
och Segrell 1995). 

Om  man  uppfattar  landskapet  som  en  sinnesförnimmelse,  i  vilken  synen  har  störst 
påverkan, kommer landskapet att bli en subjektiv upplevelse och te sig olika från person 
till person (Eriksson 2000 citerad i Thorell 2005, s. 27). 

Denna  personliga  subjektivitet  i  förhållande  till  landskapet  kan  tänkas  bero  på 
individens  sociala  sammanhang,  klasstillhörighet,  yrke,  politiska  och  ideologiska 
ställningstaganden och huruvida man först och främst ”lever i och av landskapet eller 
upplever landskapet” (Segrell 1995, s. 38).
   Segrells åtskillnad av att å ena sidan leva i och av landskapet och att å andra sidan 
uppleva landskapet pekar i min mening på de två huvudlinjer som finns vad gäller 
synen  på  landskapet.  Ur  ett  landsbygdsperspektiv  mynnar  denna  skillnad  i 
landskapssyn ut i en tudelning av landskapsbegreppet, närmare bestämt i produktions-

6 Jag är väl medveten om att jag härmed situationsanpassar landsbygdsbegreppet, och därmed inte på 
något sätt underlättar jämförbarheten landsbygdsstudier emellan. 
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landskap  respektive  upplevelselandskap.  Där  det  förstnämnda landskapet  ofta,  och 
kanske  framförallt,  förespråkas  av  lant-  och  skogsbrukare samt  fiskare.  Synen  på 
landskapet och på vad landsbygd är och bör vara bottnar här i den grundläggande 
tanken  att  de  geografiska  ytorna  skall  vara  först  och  främst  produktiva  i  någon 
mening. 
   Förespråkare för upplevelselandskapet däremot, vill ofta på olika sätt bevara eller 
återställa  landskapet  för  att  uppnå  sceniskt  önskvärda  kvaliteter  -  en  vacker  vy 
bestående av sådant som vanligtvis förknippas med landsbygden, det vill säga betande 
djur,  odlade  åkrar  och  hävdade  hagmarker.  Denna  landskapssyn  representeras 
företrädesvis av säsongsboende stadsbor samt av de landsbygdsbor som inte arbetar 
på landsbygden - så kallade pendlare och/eller kontraurbaniter - och anknyter direkt 
till den anglosaxiska landskapstraditionen. 
   Skillnaden i  att  leva  i  och av landskapet  eller  uppleva detsamma bekräftas  av 
Kristina Thorell,  då hon talar  om upplevelse- kontra meningsdimensionerna av ett 
landskap (Thorell 2005, s. 55f). 

Upplevelsedimensionen representerar  en  ’ytlig’  sinnesförnimmelse  av  landskapets 
innehåll. Det rör sig i huvudsak om ett visuellt intryck av landskapets objekt och hur 
dessa komponeras samman till en scen (ibid).

Meningsdimensionen  däremot,  anknyter  till  en  djupare  relation  till  landskapet. 
Särskilt framträdande är detta bland jordbrukare, vilka 

genom sitt dagliga arbete med jorden omformar denna, och att det därför finns en tydlig 
förbindelse  mellan  deras  egna  handlingar  och  det  fysiska  odlingslandskapet  (Thorell 
2005, s. 53).

Det är följaktligen viktigt att vara medveten om att synen på landskapet innebär att vi 
uppfattar det olika. Sporrong, som citerades ovan, ger sin syn på landskapsbegreppet 
som geograf:

[s]ådana begrepp som natur,  naturlandskap och kulturlandskap spelar  en underordnad 
roll i det aktuella sammanhanget. De ger ofta felaktiga associationer och därför vill vi 
geografer gärna föra in det heltäckande begreppet landskap i sammanhanget” (Jansson 
2003, s. 10). 

Denna holistiska syn på landskapet bygger på geografen Torsten Hägerstrands idé om 
förloppslandskapet, det vill säga landskapet som en ständigt pågående förändrings-
process med påverkan på och av mänsklig kultur och naturliga skeenden.
   Det är dock, i  min mening, en omöjlighet att  samtidigt  beakta alla aspekter av 
landskapet,  men  den  holistiska  insikten  och  det  processuella  tänkandet  är  – 
tillsammans med förståelsen för att vi uppfattar landskapet olika - viktigt att ha med 
sig.

1.5 Uppsatsens disposition
Efter detta första och inledande kapitel av uppsatsen följer till att börja med ett avsnitt 
där de fyra fokusorterna – Tjällmo, Björsäter, Fornåsa och Horn – presenteras och 
mer ingående pekas ut i den Östgötska geografin. Detta kapitel är menat att skapa en 
uppfattning om situationen i de fyra orterna idag. Tanken är att detta skall utgöra en 
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bakgrund mot vilken landsbygdsbornas intervjusvar, i kapitel 6, kan ses.
   Härnäst följer i kapitel 3,4 och 5 en genomgång av de nationella och regionala 
styrdokument  som tillsammans  utgör  ramen för  Myndighetssveriges  syn  på lands-
bygdsutveckling. Kapitel 6 innehåller, som redan nämnts, intervjusvar från boende på 
landsbygden. Utöver detta presenteras också i avsnittet brukarperspektivet i form av 
fyra intervjuer med representanter för LRF-Östergötland.
   I kapitel 7 återfinns uppsatsens analys, där förväntningarna på framtiden och målen 
med landsbygdsutvecklingen illustreras och diskuteras.  Analysen består dels av en 
mer traditionell argumenterande och diskuterande analys, och dels av flertalet kartor 
som visar landsbygdsutvecklingen utifrån hur de olika aktörerna vill se den. Slutligen 
sammanfattas uppsatsen i kapitel 8.
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2 Ortsbeskrivningar

2.1 Tjällmo
Tjällmo ligger i periferin av den gamla östgötska järnbruksbygden, där bönder förr 
kunde tjäna  några extra  kronor  på att  mila  kol  och räcka järn.  Skogen dominerar 
landskapsbilden,  men öppnar  sig  och ger  plats  åt  ett  begränsat  åkerlandskap  runt 
omkring Tjällmo. 
   Tjällmo ligger  tämligen isolerat  från andra  samhällen,  väg  211-  med växlande 
hastighetsbegränsning mellan 70 och 90 km/h - som löper genom orten i nord-sydlig 
riktning är dess huvudsakliga kommunikationsled.  Denna leder  söderut till  arméns 
stridsskola  Kvarn  och  vidare  till  det  större,  och  mycket  expansiva,  samhället 
Borensberg drygt 2 mil bort. Norrut sammanstrålar väg 211 efter några mil med väg 
51 mot Örebro och Finspång. Tjällmos relativa geografiska avskildhet innebär att en 
lokal livsmedelsbutik och två restauranger kan drivas, liksom flertalet verkstäder, en 
maskinstation för skogs- och lantbruksmaskiner och ett ålderdomshem. Ett mindre, 
men i mina ögon stabilt,  näringsliv existerar således.  Vidare medför avstånden till 
närmsta större ort att låg- och mellanstadieskolan överlever och har ett relativt stabilt 
elevunderlag.
   Närmaste  större  arbetsmarknad för  Tjällmos  invånare  är  Motala,  centralorten  i 
kommunen, drygt 3 mil åt sydväst. östgötaregionens residensstad Linköping ligger 4,5 
mil  åt  sydöst  och  även  avståndet  till  Norrköping  överstiger  fyramilsstrecket. 
Arbetspendling från Tjällmo tar därmed mycket tid i anspråk, varför orten sannolikt 
framstår som mindre attraktiv för människor som söker bostad men inte arbete på 
landsbygden. 

2.2 Fornåsa
Fornåsa är beläget på den bördiga Östgötaslätten vilket innebär att åkrar fullständigt 
dominerar landskapet kring orten. Kommunikations- och pendlingsmöjligheterna är 
goda, såväl till Motala som till Linköping – vilka båda ligger dryga 2 mil bort i västlig 
respektive  östlig  riktning.  Betraktar  man  Motala  och Linköping som noder  skulle 
orterna Österstad, Fornåsa, Borensberg och Klockrike kunna ses som direkt länkade 
till dessa genom väg 36 och landsväg 1050.

14

Motala
Borensberg

Tjällmo

Linköping

20 km



Därmed  kan  Christallers  centralortsteori  anses  äga  riktighet  mitt  på  det  östgötska 
slättlandskapet. 
   De  goda  kommunikationsmöjligheterna  och  det  gynnsamma  geografiska  läget 
medför,  i  enlighet  med  Christallers  teori,  att  arbetspendlingen är  omfattande.  Det 
innebär  emellertid  också  att  det  lokala  näringslivet  i  mångt  och  mycket  blivit 
utkonkurrerat av det mer ekonomiskt gynnsamma klimatet i städerna. En kombinerad 
ICA-butik  och  bensinmack  samt  en  pizzeria,  ett  äldreboende  och  en  större 
loppmarknad återstår dock. 
   Liksom i Tjällmo är ortens låg- och mellanstadieskola i bruk, dock inte på grund av 
långa avstånd till andra orter utan snarare tack vare inflyttning och bofasthet, vilket 
jag tolkar som ett direkt resultat av pendlingsmöjligheterna. 

2.3 Björsäter   

Björsäter ligger i gränstrakten mellan Östgötaslätten och Södra skogsbygden, men jag 
har valt att räkna orten till det senare då det tämligen kuperade landskapet omkring 
Björsäter domineras av skog. 
   Innan gruvdriften lades ned var säkerligen närheten till Bersbo viktig för Björsäter, 
men nu vågar jag påstå att  Linköping och Åtvidaberg ersatt  gruvorten i betydelse. 
Geografiskt är Björsäter beläget cirka 2 mil norr om Åtvidaberg och närmare 3 mil 
sydöst om Linköping, vilket skapar en liknande situation som i fallet Tjällmo. Relativ 
isolering men ett starkare underlag för lokal service och dito näringsliv således. Bland 
annat lanthandel, måleri, byggföretag och ett äldreboende finns på orten, liksom en 
låg- och mellanstadieskola. Goda vägförbindelser, främst genom vägarna 35 och Nya 
åtvidsvägen, möjliggör en inte allt för tidskrävande arbetspendling till någon av de 
större orterna Åtvidaberg och Linköping. Ytterligare en alternativ arbetsmarknad för 
invånare  i  Björsäter  återfinns  i  Norrköping,  till  vilken  man  enkelt  kan  resa  med 
pendeltåg från Linghem drygt 2 mil åt nordväst. 
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2.4 Horn
Horn  ligger  nära  Östergötlands  södra  gräns,  i  änden  av  en  långsmal  vik  av  sjön 
Åsunden.  Landskapet  är  kuperat  och  domineras  av  skog  med  talrika  inslag  av 
småsjöar och mindre vattendrag, vilket, vågar jag påstå, är karakteristiskt för de flesta 
orterna i Kinda kommun. 
   Avståndet  till  kommunens  centralort  Kisa  är  något  längre  än  2  mil  och  till 
provinshuvudstaden Linköping drygt  7 mil.  Det är emellertid inte enbart östgötska 
tätorter som framstår som alternativa mål för arbetspendlig från Horn. Småländska 
Vimmerby och Västervik ligger också inom en radie av 5 mil från orten. Restiden till 
större arbetsmarknader är dock, oavsett vilken av tätorterna som väljs, tämligen lång. 
   Det geografiska läget invid Åsunden, från vilken det är möjligt att följa vattenvägen 
norrut till  Linköping och vidare ut i  Göta kanal,  gör Horn till  en intressant ort ur 
turismperspektiv.  Här  finns  i  mina  ögon  stor  potential  för  ett  säsongsbaserat 
näringsliv. Detta sammantaget med det i övrigt tämligen perifera geografiska läget 
gör att Horn torde ha jämförelsevis goda förutsättningar för ett lokalt serviceutbud.    
   Precis som i Tjällmo, Fornåsa och Björsäter  finns också i  Horn en fungerande 
livsmedelsbutik  samt  en  låg-  och  mellanstadieskola,  men  även  ett  taxiföretag,  ett 
äldreboende, en träindustri, café och restaurang och en lackverkstad ryms på orten.
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3 Landsbygdsprogram för Sverige år 
2007-2013

I Europarådets förordning nr 1698/2005 av den 20 september 20057, fastslås att varje 
medlemsland  i  EU  skall  upprätta  nationella  och/eller  regionala  landsbygds-
utvecklingsprogram (Europeiska unionens officiella tidning 21.10.2005, s. L 277/12). 
Det fastställs också att dessa skall vara uppbyggda på fyra axlar där axel 1 syftar till 
att  förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket,  axel 2 till att  förbättra 
miljön och landsbygden, axel 3 inriktar sig på att skapa livskvalitet och diversifierad 
ekonomi på landsbygden och slutligen,  axel 4,  som beskriver LEADER-metoden8, 
vilken landsbygdsutvecklingsprogrammen skall vara konstruerade utifrån (Europeiska 
unionens officiella tidning 21.10.2005, s. L 277/14, 18, 24, 25).
   I Sverige har Jordbruksverket fått i uppgift att utarbeta ett nationellt landsbygds-
program, vilket sedan utgör ramen för de regionala, läs länsvisa, tillämpningar som 
länsstyrelserna  i  sin  tur  författar.  I  skrivande  stund  är  det  nationella  programmet 
skickat till Bryssel för godkännande, varpå denna del av uppsatsen grundar sig på det 
förslag till  nytt  landsbygdsprogram  som  tillhandahålls  allmänheten  av  Jordbruks-
verket.  I  klargörande  syfte  bör  också  nämnas  att  Jordbruksverket  arbetar  utifrån 
Glesbygdsverkets definition av landsbygden.

3.1 Den nationella politikens mål

Den svenska  landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av 
livsmedel,  sysselsättning  på  landsbygden,  hänsyn  till  regionala  förutsättningar  och 
hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden skall värnas och den negativa miljö-
påverkan  minimeras.  Landsbygdspolitiken  har  i  Sverige  en  nära  koppling  till  miljö-
politiken och de nationella miljökvalitetsmålen (Landsbygdsprogram för Sverige 2007-
2013, s. 56).

Så lyder  den övergripande målformuleringen för Sveriges nya  landsbygdsprogram. 
Denna  konkretiseras  i  fyra  strategiska  inriktningar.  De  strategiska  inriktningarna 
följer EU:s ovan beskrivna direktiv och innebär följaktligen; 

1. fokus i hela programmet på åtgärder som främjar företagande, tillväxt och sysselsättning på 

7 ”om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU)”
8 LEADER är en förkortning av franskans Liasons Entre Actions de Développement de l’Economie 
Rurale, det vill säga Länkar mellan Åtgärder som syftar till att Utveckla Landsbygdens Ekonomi 
(LÅULE). LEADER-metoden går ut på att aktörer från de offentliga, privata och ideella sektorerna 
bildar en så kallad Lokal Aktionsgrupp (LAG-grupp) och tillsammans initierar utvecklingsprojekt på 
landsbygden. Projektet finansieras av EU och det enskilda medlemslandet. LEADER präglas av 
subsidiaritetsprincipen, vilket visat sig effektivt inom hela EU. Fram till årsskiftet 2006/07 gäller 
projektet LEADER+ i södra och mellersta Sverige.

17



landsbygden och som stärker lantbrukets och landsbygdsföretagens konkurrens-förmåga, 
ekonomiska  bärkraft  och  bidrag  till  omställningen  till  ett  hållbart  samhälle  och 
naturresursutnyttjande.

2. En  fortsatt  hög  miljöambition  i  programmet  …  där  naturresurserna  nyttjas  långsiktigt 
hållbart  och  att  miljömål  med  koppling  till  lantbruket  och  landskapets  natur-  och 
kulturvärden och miljöpåverkan uppfylls. Ett helhetsperspektiv på landsbygdens natur- och 
kulturmiljövärden som bas för utveckling och hållbar tillväxt på landsbygden.

3. Programmet skall främja en god utveckling av landsbygden som helhet. Detta förutsätter ett 
diversifierat näringsliv … och ett hållbart nyttjande av landsbygdens naturresurser, ett ökat 
fokus på landsbygdens resurser i form av attraktiva natur- och landskapsmiljöer för boende 
och för rekreation samt ett ökat fokus på lokal service och infrastruktur.

4. Planering och genomförande skall präglas av en helhetssyn på landsbygden.
(Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, s. 57).

Det  nämns  ingenting  i  texten  om vilken  eller  vilka  av  axlarna  som  kommer  att 
prioriteras  högst,  eller  huruvida  alla  fyra  prioriteras  lika.  Studerar  man emellertid 
budgeten för programmet som helhet klarnar bilden emellertid snart. Axel 2 tilldelas 
”minst” 75% av de budgeterande medlen9, axel 1 får 15% och axel 3 anslås resterande 
10% (Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, s. 77ff). Sverige kommer således 
att storsatsa på miljöåtgärder som ytterst syftar till att de nationella miljömålen med 
landsbygdsanknytning uppfylls.  Andra axelns särskilda prioriteringar/fokusområden 
är;

[a]tt  bibehålla  ett  öppet  och  aktivt  odlingslandskap  och  motverka  nedläggning  av 
jordbruk, i synnerhet med betesbaserad produktion i de mindre gynnade områdena ger 
förutsättningar  för  rik  biologisk  mångfald  och  för  möjligheten  att  bevara  värdefulla 
kulturmiljöer (Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, s. 58). 

För  att  det  öppna  och  varierande  landskapet  med  dess  mångfald  av  biologiska  och 
kulturhistoriska värden skall kunna bevaras och utvecklas måste lantbrukarna stödjas i 
sin  roll  som natur-  och  kulturmiljövårdsentreprenörer  och  producenter  av  kollektiva 
nyttigheter i syfte att uppnå miljömålen.

Minska jordbrukets negativa miljöpåverkan och öka resurseffektiviteten …
Att  återskapa  vattnets  väg  genom  landskapet  kan  både  vara  positivt  för  att  minska 
mängden växtnäring som slutligen når havet men också för  att  stärka den biologiska 
mångfalden.

Öka tillgången på biobränsle som ger en positiv miljö- och klimateffekt.
(Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, s. 58f)

9 Totalt uppgår budgeten till 6934 miljoner euro (Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, s. 192).
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Figur  1  förtydligar  hierarkin  och  förhållandet  mellan  de  olika  landsbygds-
utvecklingsdokumenten, målen i dessa, och den enskilde lantbrukaren.

Europarådets förordning 1698/2005

        Övergripande Mål
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013

Regionala tillämpningar för Östergötland         Konkreta mål

Enskilda lantbrukare         Åtgärder

Figur 1

3.2 Politikens effekter
Studerat genom geografiska glasögon innehåller såväl Europarådets förordning som 
Sveriges nationella landsbygdsprogram många mycket intressanta formuleringar. Till 
att börja med tycks Torsten Hägerstrands teori om förloppslandskapet ha letat sig in 
även i  de  politiska  korridorerna  i  och  med att  en helhetssyn  på  landsbygden  och 
landskapet så explicit betonas. Vidare är det i min mening anmärkningsvärt att notera 
hur pass snabbt Sverige har ändrat sin syn på jordbrukets primära roll. Efter andra 
världskriget, vilket Sverige genomlevde med hårt styrd livsmedelsransonering, blev 
det  uttalade  jordbruksmålet  att  öka  produktionen  så  att  landet  skulle  kunna  vara 
åtminstone till 80% självförsörjande vad gäller födoämnen (muntligen Göran Olsson, 
15/12 2006). 1990 frångick man emellertid detta och Sverige blev mer och mer en del 
av den globala marknadsekonomin och jordbrukets roll i samhället minskade (ibid). 
Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har synen på jordbruket förändrats och numera talar 
man  alltså  från  politikerhåll  om  att  lantbrukarnas  primära  roll  är  att  producera 
kollektiva  nyttigheter.  Politiken har  därmed,  i  min mening,  skiftat  från att  betona 
vikten  av  ett  levande  och  vitalt  produktionslandskap till  att  lägga  tonvikten  på 
upplevelselandskapet.

3.2.1 Kollektiva nyttigheter

Men vad innebär det att producera ”kollektiva nyttigheter”? Min tolkning är att en 
kollektiv nyttighet är någonting som gynnar och/eller kommer samhället i  stort till 
del.  Vägar  skulle  kunna  vara  ett  exempel  på  detta.  Likaså  torde,  i  min  mening, 
landsbygdens landskap kunna vara en kollektiv nyttighet, då även människor som inte 
är bosatta på landet bör kunna ha tillgång till det agrara landskapet. Lantbrukarnas 
uppgift skulle i så fall kunna tolkas som landskapsvårdande – de ansvarar med andra 
ord för att landskapet hålls öppet och tillgängligt samt i övrigt bibehåller och/eller 
utvecklar  de  kvaliteter,  exempelvis  biologisk  mångfald,  som samhället  identifierat 
som bevarandevärda. 
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   Ytterligare ett exempel på en kollektiv nyttighet som lantbrukare kan producera, är 
ekologiska  livsmedel  och  grödor  som  kan  användas  till  biobränsleframställning. 
Genom en sådan produktion bidrar jord- och skogsbruket till minskade miljögifter och 
till den omtalade omställningen till ett hållbart samhälle. 

3.2.2 Diversifierat näringsliv på landsbygden

Lantbrukare uppmanas i programmet att bli  mångsysslare samtidigt som deras roll 
som kultur- och naturmiljövårdsentreprenörer kraftigt betonas. Genom att bland annat 
hålla stallplatser, anordna jakt- och fiskeaktiviteter och på deltid ägna sig åt småskalig 
förädling av råvaror skall lantbrukarna öka den sammanlagda attraktionskraften för 
landsbygden. Skapas en sådan kan landsbygdsturismen mycket väl komma att bli den
bransch som har störst potential att utveckla landsbygden (jfr. Landsbygdsprogram för 
Sverige 2007-2013, s. 17). 

[L]andsbygden  har  stora  resurser  i  natur  och  landskap  och  socialt  kapital  som  kan 
utvecklas  som  grund  för  företagande  och  ökad  livskvalitet  (Landsbygdsprogram  för 
Sverige 2007-2013, s. 56).

Även satsningarna på att diversifiera landsbygdens näringsliv pekar, i min mening, 
således i riktning mot en upplevelsebaserad syn på landskapet. Receptet för framgång 
verkar  vara  ett  estetiskt  tilltalande  landskap,  förvaltat  av  lantbrukare,  där  goda 
möjligheter till aktiviteter och boende finns, och där man både som turist och boende 
skall kunna handla lokalt producerade produkter i begränsad upplaga.
   För att detta skall vara möjligt måste emellertid de landsbygdsbaserade företagen, 
oavsett om de drivs av lantbrukare eller av vanliga boende på landet, få konkurrens-
kraftiga villkor för att kunna ha en chans mot stadsbaserade företag. Ett sådant villkor 
som lyfts fram är satsningen på informations- och kommunikationsteknik (IKT). Man 
betonar dock från Jordbruksverkets sida att det är kommunerna som sköter denna del 
av  infrastrukturutvecklingen,  vilket  skapat  ”en  spännvidd  mellan  olika 
landsbygdsområden i fråga om teknik och tillgång” (Landsbygdsprogram för Sverige 
2007-2013,  s.  20).  Att  satsa  på  infrastrukturutveckling  för  transport  av  såväl 
människor som varor och information, kräver de facto att befolkningsunderlaget är 
stort  nog i  den aktuella  regionen för att  investeringarna ska löna sig.  Detta  är ett 
problem  i  många  landsbygdsområden  vilka  trots  allt  karaktäriseras  av  glesa 
befolknings- och bebyggelsestrukturer. 
   En diversifiering av näringslivet på landsbygden kräver således investeringar, vilket 
i sin tur kräver ett stabilt befolkningsunderlag – något som inte kan bibehållas eller 
skapas om förutsättningarna för goda kommunikationer inte finns. Häri ligger kärnan 
i  problematiken kring landsbygdsutvecklingen,  ett  moment 22 och en nedåtgående 
spiral som är svår att bryta.
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4 Genomförandestrategi för 
landsbygdsprogrammet 2007-2013

Östgötatillämpningen av det nya landsbygdsprogrammet blev officiellt 1/12 2006, då 
densamma skickades till Jordbruksverket för godkännande. Rapporten inleds med en 
nulägesbeskrivning och en analys  av Östergötlands styrkor,  svagheter,  möjligheter 
och hot enligt SWOT-modellen10. Bland Östergötland  styrkor lyfter rapporten fram 
goda produktionsförutsättningar  inom såväl  jord-  som skogsbruk,  höga natur-  och 
kulturvärden och närheten till  större tätorter, var man än befinner sig i länet, fram 
(Genomförandestrategi  för  landsbygdsprogrammet  2007-2013,  Länsstyrelsen  i 
Östergötland  2006:32,  s.  9).  Svagheterna består  bland  annat  i  centrering  av 
samhällsservice, ojämn infrastruktur, dålig lönsamhet i småskaligt jordbruk samt brist 
på riskkapital  (ibid).  Länsstyrelsen  ser  möjligheter inom Östergötland för en ökad 
diversifiering  av  landsbygdens  näringsliv,  satsningar  på  bioenergi,  att  utnyttja  de 
större tätorternas tillväxt, att erbjuda attraktiva boendemiljöer samt potential till ökad 
skogsproduktion (ibid).  Hoten mot framtidsvisionerna är bland annat den tilltagande 
igenväxningen av landskapet, värdefulla byggnaders förfall, allt högre fastighetspriser 
samt en försämrad kollektivtrafik (ibid).
   För att ytterligare förstärka Östergötlands styrkor och möjligheter samt motverka 
svagheterna  och  bekämpa  hoten  mot  länets  utveckling,  föreslår  länsstyrelsen  fyra 
fokusområden för insatser;

a) natur- och kulturvärden
b) innovationer och konkurrenskraft
c) lokal utveckling
d)  geografiska  områden  som  skärgården  och  eklandskapet  där  det  finns  en  hög 
koncentration av värdekärnor med behov av prioriterade insatser (Genomförandestrategi 
för landsbygdsprogrammet 2007-2013, Länsstyrelsen i Östergötland 2006:32, s. 15)

Dessa fokusområden knyter an till det nationella landsbygdsprogrammets fyra axlar, 
se ovan. Intressant att notera är att Östergötland väljer att budgetmässigt investera mer 
i axel 3, det vill säga diversifiering av landsbygdens näringsliv, än i axel 2 som det 
nationella  programmet  storsatsar  på  (jfr.  Genomförandestrategi  för  landsbygds-
programmet 2007-2013, Länsstyrelsen i Östergötland 2006:32, s. 25). Måhända finns 
här en skillnad i synsätt värd att notera. Medan det nationella Landsbygdsprogrammet 
lyfter  fram  miljömålen  som  de  mest  prioriterade,  och  diversifieringen  av 
landsbygdens näringsliv som ett delmål i arbetet för detta, framhåller Länsstyrelsen i 
Östergötland  diversifieringen  av  näringslivet  på  landsbygden  som  en  väg  att  nå 
miljömålen.  Även  om  målet  kan  sägas  vara  gemensamt  –  en  ekologiskt  och 
ekonomiskt  hållbar  landsbygd  -  så  är  ett  diversifierat  näringsliv  i  det  nationella 
Landsbygdsprogrammet följaktligen ett mål på vägen, medan det för Länsstyrelsen är 
vägen dit. 

10 SWOT står för Strength Weaknesses Opportunities and Threats,
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4.1 Diversifiering av näringslivet på Östergötlands 
landsbygd

Landsbygden  i  Östergötland  utgör  med  sina  möjligheter  till  rekreation  och 
landsbygdsturism en viktig resurs för kvinnor och mäns hälsa och välbefinnande … I 
Östergötland finns goda förutsättningar för att utveckla detta ytterligare genom lokala 
och  regionala  samverkanssatsningar  inom  t  ex  landskapsvård,  turism  och  annat 
småskaligt  näringsliv  (Genomförandestrategi  för  landsbygdsprogrammet  2007-2013, 
Länsstyrelsen i Östergötland 2006:32, s. 8).

Visionen  för  länets  landsbygd  är  vidare  att  den  skall  ”kännetecknas  av 
konkurrenskraftiga  företag  inom de  areella  näringarna”  (Genomförandestrategi  för 
landsbygdsprogrammet  2007-2013,  Länsstyrelsen  i  Östergötland  2006:32,  s.  14). 
Östergötlands natur-  och kulturmiljöer  skall  också ”bevaras och utvecklas som en 
resurs för turism, småföretagande och rekreation” (ibid).  
   För att uppnå detta är det huvudsakligen jord- och skogsbruksföretag samt företag 
med  kopplingar  till  de  areella  näringarna  som  länsstyrelsen  ämnar  satsa  på.  Två 
huvudsakliga inriktningar för stöden kan skönjas. För det första skall lantbrukare ges 
möjlighet att fortsätta sin verksamhet. För att detta skall vara möjligt kommer stöd att 
utgå för att öka produktionen inom företaget – investeringar i nya byggnader, inköp 
av maskiner, omställning av produktionen och dylikt (jfr. Genomförandestrategi för 
landsbygdsprogrammet  2007-2013,  Länsstyrelsen  i  Östergötland  2006:32,  s.  19ff). 
Lantbrukare skall också kunna söka stöd för landskapsvårdande insatser, såsom att 
hålla  landskapet  öppet  genom djurhållning,  hävd av ängs-  och slåttermarker  samt 
anläggande av våtmarker. Det kommer även att finnas möjligheter till stöd för start av 
kombinationsverksamhet,  förutsatt  att  stödet  gör  det  möjligt  att  fortsatt  bedriva 
lantbruk (Genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013, Länsstyrelsen 
i  Östergötland  2006:32,  s.  23).  För  det  andra  kommer  initiativ  till 
landsbygdsutveckling  i  en  bredare  mening  att  premieras.  Här  anses  turismen  och 
servicenäringarna11 ha  stor  tillväxtpotential  (jfr.  Genomförandestrategi  för 
landsbygdsprogrammet 2007-2013, Länsstyrelsen i Östergötland 2006:32, s. 24).
   Landsbygdens  landskap  skall  med  andra  ord  vara  fortsatt  öppet,  levande  och 
befolkat  och  genom detta  locka  fler  till  att  bosätta  sig  och/eller  turista  i  lantliga 
miljöer. Således betraktas lantbruket som en nyckelfaktor till landsbygdsutveckling. 
   En bransch som länsstyrelsen menar har stor tillväxtpotential är bioenergi. 
Satsningar på alternativa, och ekologiskt hållbara, bränslen skulle kunna göras av 
såväl lantbrukare som andra näringsidkare på landsbygden. Lantbrukare skulle både 
kunna odla grödor för biobränsleframställning och investera i anläggningar för att 
framställa biobränslen. Detta skulle diversifiera näringslivet på landsbygden samtidigt  
som lantbrukare genom att odla bioenergirelaterade grödor ges en möjlighet att 
fortsätta bedriva jord- och/eller skogsbruk. 

11 Östergötland har en totalbefolkning på 416 000 invånare, varav 118 000 bor på landsbygden enligt 
Glesbygdsverkets definition av gles- och landsbygder (Genomförandestrategi för 
landsbygdsprogrammet 2007-2013, Länsstyrelsen i Östergötland 2006:32, s. 5). Det innebär att mer än 
en fjärdedel av länets invånare bor på landsbygden. Det finns emellertid endast 40 lanthandlar kvar i 
Östergötland, vilket medför att de som inte bor i närheten av en sådan tvingas söka sig till närmaste 
tätort för att köpa livsmedel (Genomförandestrategi för landsbygdsprogrammet 2007-2013, 
Länsstyrelsen i Östergötland 2006:32, s. 8). Servicenäringen på landsbygden torde därmed, i mina 
ögon, kunna attrahera en stor kundkrets om nytänkande inom livsmedelshandeln tillåts, så att ny- eller 
återetableringar blir möjliga.
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5 Östgötaregionen 2020

Regionförbundet ÖSTSAM bildades år 2002 och består av samtliga 13 kommuner i 
Östergötland  samt  Landstinget.  ÖSTSAM  styrs  av  ett  fullmäktige  som  utgörs  av 
representanter  från  medlemskommunerna  och  Landstinget.  Ett  av  de  viktigaste 
uppgifterna som regionförbundet har består i att författa en regional utvecklingsplan 
(RUP),  vilket  är  ett  uppdrag  som ÖSTSAM övertagit  från  staten.  En RUP är  en 
politisk viljeförklaring och en visionsformulering som visar Riksdag och Regering på 
vilket sätt, och åt vilket håll en region vill utvecklas. 
   Den  liggande  RUP:en  för  Östergötland,  ”Östgötaregionen  2020”,  antogs  av 
regionförbundets fullmäktige i mars 2006. I målformuleringarna för programmet står 
att:

Östergötland 2020 är  en region som fungerar  som en sammanhållen stadsregion […] 
Tillväxten  i  regionens  centrala  delar  ger  förutsättningar  för  utveckling  i  omlandet. 
Östergötland 2020 är en region där landsbygden utvecklas positivt. Goda kommunika-
tioner  och  bra  vägar  ger  den  enskilde  möjligheter  att  välja  boende  och  arbete. 
Landsbygdens näringsliv stöds av modern teknik för kommunikation och informations-
hantering (Östgötaregionen 2020).

I de mer specifika målen för landsbygdsutvecklingen i Östergötland binder man sig 
till att arbeta för att:

- den  östgötska  landsbygdens  olika  delar  utvecklas  positivt  utifrån  de  lokala 
förutsättningarna och där landsbygdens utveckling gynnar hela Östergötland.

- landsbygdens tätorter utvecklas till attraktiva bostadsorter som lockar människor som 
värdesätter den mindre ortens fördelar.

- ett  lokalt  näringsliv  kan  bibehållas  och  utvecklas  i  hela  regionen  inkl 
skärgården.
- de grundläggande behoven av service,  offentlig såväl som kommersiell  är  tillgodo-

sedda vilket kunnat ske genom nya former – tekniskt och organisatoriskt – utvecklats 
för förmedling av service (Östgötaregionen 2020, s. 101).

5.1 Visionen för Östergötlands landsbygd

Regionförbundet betraktar inte den östgötska landsbygden som en homogen enhet, 
utan delar in densamma i tre huvudsakliga landsbygdstyper.  Landsbygden i de stora 
städernas  närhet betraktas  närmast  som  en  förlängning  av  staden  i  fråga,  och 
levnadsvillkoren här betraktas som snarlika dem i staden (jfr. Östgötaregionen 2020, 
s.  98).  Landsbygden  utmed  stråken utgörs  av  ”några  tydliga  stråk  med  högre 
folktäthet och som sträcker sig från Linköping och Norrköping och ut mot regionens 
geografiska periferi” (Östgötaregionen 2020, s. 99). Exempel på sådana stråk uppges 
vara sträckan mellan Norrköping och Valdemarsvik samt Linköping och Kisa (ibid). 
Här är möjligheterna till arbetspendling goda eller mycket goda, varför orterna utmed 
dessa stråk utgör attraktiva bostadsområden – ofta med en god och välfungerande 
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basservice.  Den  tredje  och  sista  landsbygdstypen  som  ÖSTSAM  identifierat  är 
landsbygden i regionens geografiska periferi. Denna återfinns nära länsgränsen mot 
Närke,  Sörmland  och  Småland  samt  i  den  östgötska  skärgården  (ibid). 
Regionförbundet  ser  dessa  delar  av  länet  som mycket  viktiga  ur  rekreations-  och 
naturupplevelsesynpunkt (Östgötaregionen 2020, s. 100). 
   Visionen med sikte på år 2020 är att landsbygden skall utvecklas genom att länets 
tätorter  –  huvudsakligen  Linköping  och  Norrköping,  men  även  de  mindre 
kommunernas centralorter  – skall  utgöra tillväxtcentra och/eller  stödjepunkter  som 
stimulerar och ger service till omlandet, läs landsbygden (jfr. Östgötaregionen 2020, 
s.  68  och  100).  Det  är  i  tätorterna,  små  som  stora,  –  noderna  i  förhållande  till 
omlandet  -  som  befolkningsunderlaget  bedöms  vara  tillräckligt  stort  för  att 
grundläggande service skall kunna tillhandahållas (Östgötaregionen 2020, s. 8). 
   Satsningen på de olika kommunala nyckelorterna grundar sig i en medvetenhet om 
att  en majoritet  av landsbygdsbefolkningen,  regionalt  såväl som nationellt,  idag är 
urban i den bemärkelsen att människor spenderar sin arbetsdag i någon större tätort 
(jfr. Östgötaregionen 2020, s. 98). Denna insikt medför att en övervägande del av de 
boende på landet dagligen eller i perioder arbetspendlar till noder där basservice finns, 
vilket innebär att även landsbygdsbefolkningen får del av ÖSTSAM:s satsningar, om 
än inte i den egna bygden. Att så uttalat satsa på tillväxt i tätorterna innebär dock att 
ytterligare befästa behovet av transportmedel, företrädelsevis bil, för att boende på 
landet överhuvudtaget skall vara möjligt. Ur hållbarhetssynpunkt är naturligtvis detta 
olyckligt. 
   Det  är  emellertid  inte  enbart  tätorterna  som  regionförbundet  ämnar  satsa  på. 
Näringslivet och servicen på landsbygden skall enligt de uppsatta målen i möjligaste 
mån  bibehållas  och  utvecklas,  genom  att  nytänkande  stimuleras.  Exempel  som 
ÖSTSAM ser på detta är kooperativa lösningar inom såväl vård- och omsorg som 
dagligvaruhandel (Östgötaregionen 2020, s. 98). Kooperationer och samarbeten ses 
också som möjliga lösningar för de mindre, och befolkningsfattiga,  kommunerna i 
norra och södra delen av länet. 12 

Kooperativa  lösningar  kan  vara  ett  sätt  att  klara  funktioner  som  annars  blir  för 
kostsamma  att  upprätthålla.  Det  kan  handla  om  att  i  en  framtid  delar  av  samhälls-
funktioner, som exempelvis vård och omsorg, där en förväntad arbetskraftsbrist i många 
landsbygdsområden kan innebära problem, samtidigt som kraven på verksamheten växer 
(ibid).

Exempel på kommunala kooperationer skulle kunna vara en delad poliskår, en dito 
räddningstjänst och delade vårdinrättningar. 
   Nytänkande är emellertid inte det enda som krävs för att trygga levbarheten på 
landsbygden.  För  att  en  positiv  befolkningsutveckling  skall  kunna  ske,  och  nya 
företag etablera sig, påpekar ÖSTSAM att ”[v]iktigt är också att hitta nya trafikformer 
med  sikte  på  att  tillgodose  landsbygdens  behov  av  transporter”  (Östgötaregionen 
2020, s. 81). Regionförbundet ser här skatter och priser som ett viktigt styrmedel så 
att  ”resurs-  och miljömässigt  hållbara  alternativ  gynnas”  och framhåller  vikten av 
kollektivtrafikutveckling  (jfr.  Östgötaregionen  2020,  s.  80).  Ett  avgörande  led  i 
infrastrukturutvecklingen är ur ÖSTSAM:s perspektiv det planerade nya dubbelspåret 
Ostlänken,  som  genom  höghastighetståg  skall  förbinda  Östergötland  med  såväl 
Stockholm som kontinenten.13 Tanken är att byggandet av två nya järnvägsspår skall 
avlasta  de redan befintliga,  vilket  öppnar  möjligheten  för  utökad regional  pendel-
12 Här avses Finspångs, Kinda, Åtvidabergs, Ydre, Boxholm och Ödeshögs kommuner.
13 Projektet beräknas kosta 15 miljarder kronor och ha en avskrivningstid på 100 år.
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tågstrafik. 
   Landsbygden i Östergötland skulle, enligt planerna, tjäna på detta genom dels fler 
tågavgångar men framförallt genom öppnandet av fler stationer på mindre orter. 
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6 Intervjuer

I  detta  kapitel  presenteras  de  intervjuer  som  gjorts  med  representanter  för 
lantbrukarna, det vill säga representanter för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), samt 
med  slumpvis  utvalda  individer  bosatta  i  någon  av  studiens  fyra  fokusorter. 
Intervjuerna presenteras nedan i sin helhet och i kronologisk ordning. Detta för att ge 
läsaren samma möjlighet som författaren att dra slutsatser utifrån materialet. Först, 
under  punkten 6.2,  redogörs  för  intervjuerna med LRF-representanter  och därefter 
följer intervjuerna med de boende.

6.1 Brukarperspektivet
Innan  några  intervjuer  studeras  närmare  är  det  emellertid  på  sin  plats  att  kort 
presentera  LRF  som  organisation  och  förklara  vilken  position  de  olika  LRF-
representanterna har i förhållande till varandra. 
   Lantbrukarnas Riksförbund är en intresse- och näringslivsorganisation som verkar 
för  att  deras  medlemmars  – huvudsakligen,  men inte  uteslutande,  lantbrukare  och 
andra markägare  – intressen skall  tas  tillvara  av politiker  och andra makthavare  i 
samhället.  Organisationen  arbetar  bland  annat  med  opinionsbildning,  utbildning, 
rådgivning och företagsutveckling. LRF sitter på mycket kompetens och sakkunskap 
och  är  dessutom  mycket  framgångsrika  i  att  föra  ut  sina  budskap,  varpå 
organisationen utgör en kraftfull lobbygrupp såväl nationellt som inom EU. 
   LRF finns över hela Sverige och arbetar i  allt  från lokalavdelningar,  kommun-
grupper och regioner till riksförbundsstyrelsen på den nationella nivån. Av de LRF-
representanter som intervjuats för denna uppsats är tre av fyra aktiva brukare medan 
den  fjärde,  Göran  Olsson,  är  heltidstjänsteman.  Detta,  menar  jag,  ger  ett  visst 
gräsrotsperspektiv samtidigt som en stark opinionsbildande kraft i landsbygdsfrågor 
kommer till tals.

6.1.1  Catarina  Arvidsson  LRF:s  kommungruppsordförande  i  Motala 
kommun.

- Vad innebär landsbygdsutveckling för LRF Östergötland?

Att  det  ska  vara  möjligt  att  försörja  sig  på  landsbygden.  Landsbygdsutveckling 
handlar om att företag ska kunna drivas och överleva på landsbygden. Det handlar om 
saker som bredband och goda kommunikationer. Lantbrukare är bara  en del, andra 
företagare måste också finnas. Post och affär borde finnas överallt.

- I Jordbruksverkets förslag till nytt landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 står  
det på flera ställen att lantbrukare ska inrikta sig mer på att vara ”producenter av  
kollektiva nyttigheter”, hur tolkar LRF Östergötland det?
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Jag tänker först och främst på bete och landskapsvård. Det är någonting positivt. Det 
är bra om lantbrukare inte bara kan få pengar per kilo kött utan också ersättning för att 
vi håller landskapet öppet. Det är bra att människor börjar uppskatta produkten av 
bönders arbete – även det som man inte kan konkurrera med på en marknad, men som 
ändå har  ett  värde.  Människor  börjar  inse  att  det  är  dags  att  gå  åter  till  naturen, 
naturen börjar  få ett  värde och bör bli  något  som alla  kan ta  del  av.  Det vi  som 
lantbrukare tar för givet är andra beredda att betala för. Kollektiva nyttigheter är till 
för landsbygdsbor – ja, för invånarna i Sverige först och främst. Tyvärr finns det ett 
motstånd inom LRF, främst bland de äldre lantbrukarna,  mot att  sälja  exempelvis 
upplevelser i skogen. Vi måste bli bättre på att ta och kräva betalt för våra tjänster!

-  Den  under  senare  hälften  av  1900-talet  allt  mer  uppenbara  urbaniseringen  av  
landsbygden har inneburit  att  numera endast en minoritet  av landsbygdsborna är  
sysselsatta inom de areella näringarna. Detta innebär enligt vissa forskare att den  
”nya” landsbygdsbon har urbana värderingar och därmed ser på landskapet på ett  
annat  sätt  än  brukare.  Har  LRF  Östergötland  märkt  om  majoriteten  av  de  
landsbygdsboendes syn på landskapet förändrats? På vilket sätt i så fall?  

Ja, landskapssynen har nog förändrats, det tror jag. De nya landsbygdsborna betraktar 
landskapet som sitt,  det är  deras hage, skog etc. Landsbygdsbor vill vara med och 
bestämma över landskapet – och protesterar mot förändringar. Man kan väl säga att 
den nya landsbygdsbon ser till upplevelseaspekten av landskapet medan brukare ser 
mest till produktion. Men det måste råda ömsesidig respekt oss emellan. Ägaren till 
det  som det berör  (marken) måste få  bestämma över sin egendom. Vad som sker 
utanför tomten kan inte den boende bestämma, det är privat egendom och upp till 
brukaren  att  bestämma  över.  Jag  tycker  att  nya  landsbygdsbor  måste  utbildas  i 
naturens  kretslopp  och  få  lära  sig  om  lantbruk.  Skolan  måste  utbilda  barn  och 
ungdomar – LRF kan utbilda lärare. Som bonde borde man knacka dörr – gå till sina 
grannar och informera om sin funktion och om skitspridning etc – som samrådsmöten 
i stan! Lantbrukare kan inte ta för givet att folk vet vad det innebär att vara bonde. Jag 
tycker att informationen måste komma från den som bedriver verksamheten, en dialog 
måste skapas.

- Vad tycker LRF Östergötland om det ökade trycket på lantbrukare att odla grödor  
som kan användas för biobränsleframställning?

Jag tycker att det är mycket bra! Om det är ökat tryck på lantbrukare? Jag tycker att 
det är tvärt om! Lantbrukare vill sälja mer än vad som köps! Många vill odla men 
köparna är få. Det finns ingen riktig marknad just nu, men jag tror på tillväxt inom 
biobränslen. Det är bra att det har blivit ett ökat tryck på vanliga människor att köra 
miljövänliga bilar. 
   Energiskog  som bioenergikälla  kommer  nog  att  gå  bakåt  tror  jag,  det  förstör 
åkermark för alltid så det är inte så många som vill odla det. Hampa tror jag däremot 
är  en  framtidsgröda,  hampa  och  helspannmål,  som  majs  tex  -  och  vall  också. 
Dessutom är nog förädling av råvaran en framtida bransch för brukare framförallt i 
kooperativa former – lantbrukare kan exempelvis sälja värmen direkt till boende. 

-  Hur  ser  LRF  Östergötland  på  lantbrukarnas  roll  som  landskapsformare  och 
landskapsförvaltare?

27



Synsättet börjar förändras hos både lantbrukare och allmänheten. Landskapet är ingen 
biprodukt och blir mer och mer en huvudprodukt. Lantbrukarna måste ta för sig så att 
inga  andra  aktörer  utnyttjar  tillfället.  Det  kan  säkert  komma  privata  firmor  som 
specialiserar sig på landskapsformande och tar arbetstillfällen från lantbrukare. LRF 
måste  agera  tydligare  så  att  brukarna  börjar  agera.  Landskapsformande  och 
landskapsvård faller utanför rationell produktion och kan inte alltid kombineras med 
detsamma. Ibland måste man göra antingen eller. Framförallt äldre lantbrukare har 
svårt att acceptera eller förstå vitsen med enbart landskapsformande insatser.

-  Hur vill LRF Östergötland utveckla lantbruket för att uppnå ett mer diversifierat  
näringsliv på landsbygden, vilket är ett av målen med den nya jordbrukspolitiken?

Som företagare måste man bestämma vilken sorts företag man vill driva. Man kan 
inte  driva  turismverksamhet  och  gård  samtidigt!  Jag  är  lite  rädd  för  synen  som 
myndigheterna  verkar  ha,  att  alla  lantbruksföretag  måste  vara  mångsysslare.  Jag 
tycker att är man bonde måste man syssla med det till 100%! Jag vill att LRF ska 
verka  för  att  det  skall  vara  ok  med  renodling  även  inom  lantbrukande  –  andra 
företagare  får  ju  renodla  sig,  typ  Volvo.  Sen  kan  man  ju  samarbeta  lantbrukare 
emellan, så att en bonde driver turistverksamhet och en annan i gården bredvid håller 
landskapet öppet.

-  Ser  LRF  Östergötland  en  motsättning  mellan  det  nationella  miljökvalitetsmålet  
”öppna landskap” och ökade satsningar på biobränsleproduktion?

Nej, de går hand i hand om man hoppar över energiskogen.

6.1.2 Rune Larsson LRF:s kommungruppsordförande i Kinda kommun

- Vad innebär landsbygdsutveckling för LRF Östergötland?

Landsbygdsutveckling kan vara att företag som finns bygger ut eller att nya företag 
etableras. Landsbygdsturism är också en form av utveckling, och en viktig gren för 
framtiden – även om långt ifrån alla tycker att det är bra. Turismen är en av de stora 
delarna som tar över, på gott och ont. Just i Kinda har turismen stor betydelse. Det blir 
lite liv och rörelse på landet – lite som det var förr.
   För mig är all ny företagsamhet utöver det som redan finns, eller att någon flyttar ut 
sin  verksamhet  på  landet,  utveckling.  Egentligen  är  ju  allt  som någon eller  några 
satsar på i en landsort utveckling…

- I Jordbruksverkets förslag till nytt landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 står  
det på flera ställen att lantbrukare ska inrikta sig mer på att vara ”producenter av  
kollektiva nyttigheter”, hur tolkar LRF Östergötland det?

Att på något sätt bibehålla och vårda det landskap vi har. Biologisk mångfald är tex 
viktigt att satsa på och vi måste vårda det vi har. Att hålla landskapet öppet bara för 
att ha det öppet kostar ju bara hela tiden, det måste ju finnas något mer – djur eller så, 
så att lantbrukarna kan få en inkomst.
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-  Den under  senare  hälften  av  1900-talet  allt  mer  uppenbara  urbaniseringen  av  
landsbygden har inneburit  att  numera endast en minoritet  av landsbygdsborna är  
sysselsatta inom de areella näringarna. Detta innebär enligt vissa forskare att den  
”nya” landsbygdsbon har urbana värderingar och därmed ser på landskapet på ett  
annat  sätt  än  brukare.  Har  LRF  Östergötland  märkt  om  majoriteten  av  de  
landsbygdsboendes syn på landskapet förändrats? På vilket sätt i så fall?  

Nu flyttar ju folk hit och bara bor, man vill fortfarande ha kvar det öppna landskapet 
men tänker inte på vad som krävs. När det kommer ut riktiga urstadsbor så har de 
många krav och åsikter kring landskapet. De förstår liksom inte hur det fungerar på 
landet. Jag anser att de får anpassa sig till den verklighet som är - köper de en gård får 
de ju göra som de vill med den, men annars… det kan ju bli lite konflikt mellan olika 
viljor.  De som flyttar ut kräver nog att landskapet ska vara öppet, det är ju därför de 
flyttar hit – men det kanske inte alltid är det bästa ur lantbrukarens synpunkt. Fast alla 
vill nog ha ett öppet landskap egentligen, tror jag.

- Vad tycker LRF Östergötland om det ökade trycket på lantbrukare att odla grödor  
som kan användas för biobränsleframställning?

Jag tycker att man borde kunna utnyttja den mark som idag ligger i träda för att odla 
energigrödor. Idag är det inte tillåtet enligt EU-reglerna, och det måste ändras. Som 
det är nu så får ju vi lantbrukare betalt för att inte odla spannmål, för att vi inom EU 
har ett överskott. Och då läggs marken i träda till ingen nytta. Men jag ser positivt på 
utvecklingen. Jag tror att det kommer mer biogrödor, det finns nog mycket pengar i 
det.

-  Hur  ser  LRF  Östergötland  på  lantbrukarnas  roll  som  landskapsformare  och 
landskapsförvaltare?

Jag ser mig själv som en förvaltare på något vis. Skulle man ta ut anställt folk från 
exempelvis kommunen för att hålla efter buskar skulle det kosta en förmögenhet. Vi 
får inte betalt nog för de insatser vi gör i landskapet, även om vi får vissa EU-stöd. 
Lantbrukare gör samhället en stor tjänst genom vårt arbete, men det får vi inte betalt 
nog för. Det går inte att leva på bara landskapsvård idag, man måste som lantbrukare 
ha något mer för att kunna leva.

-  Hur vill LRF Östergötland utveckla lantbruket för att uppnå ett mer diversifierat  
näringsliv på landsbygden, vilket är ett av målen med den nya 
jordbrukspolitiken?

Diversifiering innebär ju att man som lantbrukare måste göra mer än att bara satsa på 
mjölkkor  tex.  Många kan inte  längre  hålla  på med bara  det  ena  eller  det  andra  i 
längden. Kanske kan man satsa på en gårdsbutik eller en såg, eller på turismen. Jag 
tror att diversifiering är bra, för det bidrar ju till att man kan bo kvar här. Kanske 
borde man, alltså vi lantbrukare, hålla kurser och inspirera och informera varandra för 
att  hitta  nya  idéer.  Men  exempelvis  gårdsbutiker  måste  ju  ligga  nära  städer  och 
samhällen för att kunna sälja, annars går det ju inte. Det går ju inte att diversifiera 
utan lönsamhet.

-  Ser  LRF  Östergötland  en  motsättning  mellan  det  nationella  miljökvalitetsmålet  
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”öppna landskap” och ökade satsningar på biobränsleproduktion?

Det skulle kunna hända. Det finns ju en målsättning för hur stora arealer som ska vara 
öppna inom EU och om man går emot det och bryter  mot reglerna så måste man 
betala  tillbaka pengarna,  så  det  går  inte att  bara hoppa av.  Yngre lantbrukare  har 
kanske ett annat perspektiv på det hela, de kanske inte vill hålla landskapet öppet för 
de pengarna som vi äldre har gjort. De kanske vill plantera energiskog istället, men 
det hoppas jag inte. 
   Jag tror att marknadskrafterna kommer att styra väldigt mycket i framtiden. De unga 
har ju en helt annan ekonomisk utbildning än vi äldre och ser saker annorlunda. Jag 
kan inte utesluta att en konflikt kan uppstå.

 6.1.3 Anders Johansson ordförande i LRF Östergötland

- Vad innebär landsbygdsutveckling för LRF Östergötland?

Att våra medlemsföretag ständigt ska fundera över hur man ska använda de resurser i 
form  av  fastighet,  omgivningar,  och  humankapital  för  att  på  så  sätt  utveckla 
företagandet  så  att  man  kan  leva  på  det.  Det  som är  värdelöst  idag  kan  vara  en 
fantastisk tillgång imorgon. Vakenhet för samhällets förändring och konsumenternas 
skiftande behov är ledstjärnan.

- I Jordbruksverkets förslag till nytt landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 står  
det på flera ställen att lantbrukare ska inrikta sig mer på att vara ”producenter av  
kollektiva nyttigheter”, hur tolkar LRF Östergötland det?

Genom  den  påbörjade  avreglering  av  livsmedelssektorn  och  WTO:s  överens-
kommelser  är  produktionen  utsatt  för  allt  hårdare  tryck  från  marknadskrafterna.  I 
denna marknadsmiljö blir åtgärder inte utförda om de inte är lönsamma. Man kan väl 
enklast  exemplifiera  dessa åtgärder med aktiviteter  som leder till  att  de nationella 
miljömål som berör jord- och skogsbruket (gröna näringarna) uppfylls. Utan ett aktivt 
jord- och skogsbruk kommer värden som öppet odlingslandskap, biologisk mångfald 
att utarmas eftersom det i världsmarknadspriserna på råvaror från gröna näringarna 
inte ingår kostnader för att ta hänsyn till bl.a. dessa värden. Gröna näringarna i Europa 
levererar  dessa  värden  mot  ersättningar  genom  EU:s  jordbrukspolitik.  Detta  är 
kollektiva nyttigheter.

-  Den  under  senare  hälften  av  1900-talet  allt  mer  uppenbara  urbaniseringen  av  
landsbygden har inneburit  att  numera endast en minoritet  av landsbygdsborna är  
sysselsatta inom de areella näringarna. Detta innebär enligt vissa forskare att den  
”nya” landsbygdsbon har urbana värderingar och därmed ser på landskapet på ett  
annat  sätt  än  brukare.  Har  LRF  Östergötland  märkt  om  majoriteten  av  de  
landsbygdsboendes syn på landskapet förändrats? På vilket sätt i så fall?

Det är en sanning med modifikation att endast en minoritet av landsbygdsborna är 
sysselsatta  inom  de  areella  näringarna.  Lantbruksföretagen  är  idag  betydligt  mer 
beroende  av  servicefunktioner  av  hantverksmässig  karaktär.  Förr  utfördes  allt  på 
gårdarna av intern arbetskraft. Idag är det ett koppel av människor sysselsatta med att 
serva de alltmer högteknologiska lantbruksföretagen.

30



Vi upplever att allt fler blir medvetna om detta förhållande. Man är allt mer ”rädda” 
om varandra och är på väg att inse att landsbygdens folk måste hålla ihop för att göra 
sin bygd attraktiv och levande. Med målmedvetenhet kan LRF bidra till att förstärka 
denna positiva attitydförflyttning.

- Vad tycker LRF Östergötland om det ökade trycket på lantbrukare att odla grödor  
som kan användas för biobränsleframställning?

Genom EU:s frikoppling av stöden från specifik produktion är lantbrukarna nu på god 
väg  att  tänka  om.  Det  spelar  ingen  roll  vad  man  producerar  –  målet  är  högsta 
lönsamhet och i det perspektivet är det egalt vad man odlar.

-  Hur  ser  LRF  Östergötland  på  lantbrukarnas  roll  som  landskapsformare  och 
landskapsförvaltare?

Det  finns  ingen  annan  än  bonden  och  hans  företag  som så  kostnadseffektivt  kan 
leverera landskapsvård och förvaltning. Att låta andra yrkeskategorier växa fram som 
skulle ta den rollen skulle bli betydligt dyrare. Det sägs att kostnaden för att sköta 
Sveriges stadsnära parker och grönområden årligen kostar 20 mdr kr. Och då är det en 
bråkdel av den brukade jordbruksarealen. Man kan med andra ord säga att genom EU-
ersättningarna på totalt ca 10-11 mdr sköter Sveriges bönder ett åtagande som skulle 
kosta mångdubbelt mer om vi bara skulle producera livsmedel på de mest effektiva 
jordarna och sköta resten av landskapet som parkförvaltare. Varenda skattekrona är 
mycket effektivt utnyttjad om man vill att Sverige ska se ut som det gör nu även i 
framtiden.  

- Hur vill LRF Östergötland utveckla lantbruket för att uppnå ett mer diversifierat  
näringsliv på landsbygden, vilket är ett av målen med den nya jordbrukspolitiken?

Vi – Sveriges och Östergötlands bönder är på god väg att släppa den konservativa 
synen att jordbruksfastigheten bara kan leverera matråvara. Man kan gott säga att den 
Svenska jordbrukspolitiken före EU-inträdet inte beställde annat än matproduktion.
Man kan gott säga att ju tokigare en idé eller produkt är desto lättare är den att sälja 
och ju mer kan man ta betalt.  Varje  enskild företagare måste vara lyhörd för vad 
omgivningen  vill  köpa.  Det  är  väl  mest  frågan  om  livlig  fantasi  och  det  finns 
egentligen inga gränser för vad man kan åstadkomma med jorden och skogen som 
utgångspunkt.
   Alltså – LRF Östergötland varken ska eller vill staka ut vägen åt något specifikt håll 
eller produktion. Däremot är det vår roll att på olika sätt locka fram kreativiteten hos 
våra medlemmar. Entreprenörskap börjar bli ett slitet uttryck som alla använder i tid 
och otid men det speglar bra vad som krävs för att utveckla landsbygden.
Ytterligare en framgångsfaktor är att jantelagen totalt portförbjuds. Och dessutom en 
öppenhet för ”oheliga” allianser och samarbete på landsbygden.

-  Ser  LRF  Östergötland  en  motsättning  mellan  det  nationella  miljökvalitetsmålet  
”öppna landskap” och ökade satsningar på biobränsleproduktion?

Ja, det är inte omöjligt att så kan bli fallet. Trots allt så är biomassaproduktionen i 
form av träd rätt effektiv på vissa marker. Men återigen – vill samhället ha öppna 
landskap så får man vara beredd att betala för det. Över livsmedelspriserna eller via 
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skattsedeln. Man får vad man betalar för. Restriktioner och lagar är en destruktiv väg 
som inte främjar tillväxt. Ekonomisk ersättning ger betydligt kraftfullare utdelning för 
samhället.  En  krona  till  bonden  som  ersättning  kommer  alltid  tillbaka  i  form  av 
skatter, investeringar, löner och konsumtion.

6.1.4 Göran Olsson regionchef för LRF Östergötland

- Vad innebär landsbygdsutveckling för LRF Östergötland?

Allt som utvecklar landsbygden helt enkelt. Allt från satsning på starka företag som 
kan  hålla  igång  landsbygden  till  infrastruktur,  bra  vägar  och  kommunikationer  – 
bredband är viktigt. Naturligtvis också grundläggande service.  Goda förutsättningar 
för att bo, leva och verka på landsbygden helt enkelt.

-  I Jordbruksverkets förslag till nytt landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 står  
det på flera ställen att lantbrukare ska inrikta sig mer på att vara ”producenter av  
kollektiva nyttigheter”, hur tolkar LRF Östergötland det?

En klassisk  definition  är  ju  att  det  är  någonting  som någon  producerar  som inte 
minskar något för någon annan. Ett öppet landskap, en öppen miljö är exempel på det.
Basen för lantbrukare måste dock fortsatt vara att producera för en marknad, inte att 
producera kollektiva nyttigheter – det är ingen produktionsgren som jag ser det.

-  Den under  senare  hälften  av  1900-talet  allt  mer  uppenbara  urbaniseringen  av  
landsbygden har inneburit  att  numera endast en minoritet  av landsbygdsborna är  
sysselsatta inom de areella näringarna. Detta innebär enligt vissa forskare att den  
”nya” landsbygdsbon har urbana värderingar och därmed ser på landskapet på ett  
annat  sätt  än  brukare.  Har  LRF  Östergötland  märkt  om  majoriteten  av  de  
landsbygdsboendes syn på landskapet förändrats? På vilket sätt i så fall?  

I samhället tar vi inte längre ett öppet landskap och ett odlingslandskap för självklara. 
Däremot finns det nu en stor medvetenhet om att öppna landskap och odlingslandskap 
är värdefulla som kollektiva nyttigheter. Jag tror faktiskt att man alltid uppskattat det 
öppna landskapet, men att det idag inte längre är självklart – man har börjat inse att 
det inte uppstår av sig självt. Vill man ha ett öppet landskap måste också samhället 
visa det, och framförallt vara berett att betala vad det kostar.

- Vad tycker LRF Östergötland om det ökade trycket på lantbrukare att odla grödor  
som kan användas för biobränsleframställning?

Jag tror faktiskt inte att man ser det som ett tryck, utan snarare som en möjlighet. Det 
är en alternativ försäljningskanal kan man säga. Som sagt, idag tror jag inte att någon 
upplever det som ett tryck och en press utan som en möjlighet till produktion. Sedan 
finns det personer som tror på att det i en framtid kommer att finnas regleringar för att 
lantbrukare måste odla biogrödor och också ålägganden om att odla mat, men jag tror 
inte  på  det.  Regleringar  av  olika  slag  är  inte  rätt  väg  att  gå.  Jag  tror  att 
marknadskrafterna  kommer  att  klara  av  att  balansera  biobränsleproduktionen  och 
livsmedelsproduktionen.
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-  Hur  ser  LRF  Östergötland  på  lantbrukarnas  roll  som  landskapsformare  och 
landskapsförvaltare?

Det är helt avgörande för landskapet att det finns lantbrukare, utan ett aktivt brukande 
och hävdande så kommer det att växa igen. 
   Man kan ju teoretiskt tänka sig någon slags parkskötsel av landskapet, men det är 
inte ett troligt scenario med tanke på hur stora arealer det rör sig om. Det är inte heller 
samhällsekonomiskt försvarbart att låta parkförvaltare sköta landskapet mot löner som 
sammantaget kommer upp i mångdubbelt mer än vad lantbrukarna får i ersättning för 
samma arbete idag.

-  Hur vill LRF Östergötland utveckla lantbruket för att uppnå ett mer diversifierat  
näringsliv på landsbygden, vilket är ett av målen med den nya jordbrukspolitiken?

Vi jobbar aktivt med att på olika sätt stötta våra medlemmar i sitt företagande, för att 
de  skall  kunna  utveckla  sina  företag.  Det  kan  vara  att  specialisera  sig,  hitta  nya 
försäljningskanaler,  diversifiera  sig  och  satsa  på  landsbygdsturism  och  småskalig 
livsmedelsförädling.  Grön  rehabilitering,  med  lantbruket  som  bas,  är  också  en 
möjlighet.  Vi  satsar  på  både  diversifiering  och specialisering  och det  finns  ingen 
inbördes hierarki mellan dessa båda vägar. Det finns dock en skillnad mellan äldre 
och yngre lantbrukare i de här frågorna. Yngre lantbrukare ser sig själva som vilka 
företagare  som helst  och  är  ständigt  beredda  att  utveckla  sitt  företagande  oavsett 
vilken  inriktning  det  innebär.  Äldre  lantbrukare  är  mer  konservativa  och  mer 
traditionellt inriktade på produktion av livsmedel för en marknad.

-  Ser  LRF  Östergötland  en  motsättning  mellan  det  nationella  miljökvalitetsmålet  
”öppna landskap” och ökade satsningar på biobränsleproduktion?

Nej,  det  tror  jag  inte  alls.  Nästan  tvärt  om  faktiskt.  Den  ökande  efterfrågan  på 
biobränslen öppnar möjligheter att odla på mer perifer eller åsidosatt mark, som idag 
ligger i träda eller som växer igen. Och om man ser på de fem senaste åren så är det ju 
inte energiskog som satsas mest på i biobränslesammanhang – snarare vete och raps. 
Det finns så pass många intressanta grödor på biobränslemarknaden idag, så jag tror 
inte  att  energiskog kommer  att  bli  ett  problem.  Min uppfattning är  att  landskapet 
kommer att vara fortsatt öppet – även med en ökad produktion för biobränslen. 

6.1.5 Sammanfattning

Att satsa på företagsutveckling, infrastruktur och kommunikationer är således den väg 
mot landsbygdsutveckling som representanterna för Lantbrukarnas Riksförbund vill 
se. Man välkomnar satsningar på och av lantbrukare, men menar att andra lantliga 
företagare är minst lika viktiga för utvecklingen på landsbygden. 
   Frågan om lantbrukarnas  roll  som producenter  av  kollektiva  nyttigheter  tolkas 
tämligen unisont som att lantbrukarkollektivet gör samhället i stort en enorm tjänst 
genom att hålla landskapet öppet. Man ser positivt på att många, även makthavare, 
fått upp ögonen för landskapets värden, men påpekar samtidigt att den ersättning som 
lantbrukarna får inte på något sätt står i proportion till det arbete som utförs. Några av 
de  intervjuade  varnar  i  och  med  detta  för  att  yngre,  mer  ekonomiskt  rationella, 
brukare kan komma att fatta beslut som innebär att landskapet växer igen – på ett 
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naturligt eller planterat sätt. Det är helt avgörande för det öppna landskapet att det 
bedrivs ett aktivt lantbruk, konstaterar man. Detta är någonting som LRF påtalar för 
politiker – samhället  får helt  enkelt vad man betalar  för.  När en yngre generation 
brukare nu börjar etablera sig som lantbruksföretagare bör inte samhället längre ta det 
öppna landskapet för givet. Är det emellertid så att man från politikerhåll menar att ett 
öppet odlingslandskap är önskvärt även i framtiden, måste samhället vara berett att 
betala vad det kostar. 
   Vad  gäller  LRF:s  syn på  diversifiering  av  lantbrukets,  och  för  den delen hela 
landsbygdens,  näringsliv råder till  viss del delade meningar.  En av de intervjuade, 
Catarina Arvidsson, menar att LRF inte är tillräckligt tydliga i sin syn på vad som är 
att  föredra;  diversifiering  av  lantbruket  eller  specialisering14 av  detsamma.  Själv 
menar Catarina att man som lantbrukare måste få ägna sig åt traditionellt brukande till 
100% utan att, som hon upplever det idag, ha krav på diversifiering uppifrån. Rune 
Larsson menar å sin sida att diversifiering förmodligen är ett måste för i det framtida 
lantbruket.  Både Anders Johansson och Göran Olsson menar dock att  LRF måste 
stötta  lantbrukarna  oavsett om  man  väljer  att  diversifiera  eller  specialisera 
verksamheten.  Här  råder  eventuellt  en  schism  mellan  den  traditionella  synen  på 
lantbrukaren  som  producent  av  livsmedelsråvaror  och  en  vision  om  framtidens 
mångsysslande brukare. 
   I  mer  konkreta  termer  skulle  diversifieringen  av  landsbygdens  näringsliv  i 
specialiseringsfallet bestå i att lantbrukaren köper in tjänster från utomstående företag, 
exempelvis  verkstäder  eller  datafirmor,  vilket  kan  ge  arbetsmöjligheter  på 
landsbygden. Ett nätverk av landsbygdsbaserade underhållsfirmor skulle med andra 
ord  kunna  uppstå  kring  ett  större  och  hårt  specialiserat  lantbruksföretag.  Den 
mångsysslande lantbrukaren erbjuder å sin sida diversifiering genom att försörja sig 
på flera, mindre, näringar som sammantaget skapar ett större utbud av service, tjänster 
och produkter på landsbygden vilket ökar dess attraktivitet.     
   En framtida försörjningskanal  för lantbrukarna ser  LRF i  grödor som odlas för 
framställande  av  biobränslen.  Här  finns  redan  nu  en  stor  outnyttjad  resurs,  som 
samhället kan konsumera och som kan öka i volym då efterfrågan ökar. Man upplever 
inte  något  samhälleligt  tryck  på  att  odla  biogrödor,  utan  ser  det  snarare  som  en 
välkommen möjlighet  och en eventuell  framtidsinriktning för lantbruket.  Huruvida 
dessa framtidsgrödor kommer att bidra till  ett fortsatt öppet landskap eller tvärtom 
motverka detsamma, råder det delade meningar om. Hälften av de intervjuade tror 
inte  att  det  ligger  någon  motsättning  i  det  nationella  miljökvalitetsmålet  öppna 
landskap och den ökade satsningen på biobränslerelaterade grödor, medan den andra 
hälften inte kan utesluta att så kan bli fallet.

6.2 Boendeperspektivet
För att få ytterligare ett gräsrotsperspektiv på landsbygdsutveckling har 27 slumpvis 

14 Med specialisering av lantbruket menas här att produktionen inom lantbruksföretaget i fråga 
fokuserar på en eller ett fåtal produktionsgrenar och därmed renodlar gårdens produktionsinriktning. 
Exempel på specialiseringar kan vara att enbart satsa på mjölkkor, får, spannmål eller skogsbruk. Ofta 
innebär en specialisering att stora investeringar görs för att öka effektiviteten och produktionen samt 
stärka lantbruksföretagets konkurrenskraft.
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utvalda personer intervjuats, 12 män och 15 kvinnor. Den gemensamma nämnaren för 
de intervjuade är deras val av boende – nämligen på landsbygden. 
   Att försöka få människor att ställa upp på en telefonintervju, om än kort, bedömde 
jag  som  tidsmässigt  ineffektivt.  Inte  heller  såg  jag  att  knacka  dörr  i  de  fyra 
fokusorterna som något alternativ. Istället valde jag att under tre timmar, alltid mellan 
klockan 13 och 16, en vanlig vardag postera mig i orternas livsmedelsbutiker. Valet 
av  plats  motiveras  i  min  mening  av  att  livsmedelsbutiker  utgör  en  naturlig 
samlingsplats för alla ortens människor, oavsett yrke, ålder eller kön – i synnerhet om 
orten i fråga endast har en livsmedelsbutik, vilket är fallet i alla aktuella orter.
   Nedan presenteras resultatet uppdelat på ort och i kronologisk ordning. Varje siffra 
utgör en individ förutom där annat anges. 

6.2.1 Horn, 5/12 2006

Intervjuerna skedde i Horns ICA-närabutik ”Vahlströms”. Av de intervjuade var 5 
män och 3 kvinnor, samtliga föll inom åldersspannet 30-70 år.  

- Vad tycker du präglar landskapet kring Horn?

1.  Skog.  Skogsmarker,  lantbruk,  lite  slätt.  Klassisk  jordbruksbygd.  Mysigt  och 
hemtrevligt.

2. Sjöar. Massor med sjöar och vatten.

3. Åsunden.

4. Ganska kuperat landskap egentligen. Mycket vackert med sjöar och åar.

5. Den vackra naturen, framförallt sjöarna.

6. Jordbruksbygd. Det präglar fortfarande bygden tycker jag.

7.  Ålderdomligt  landskap.  Isolerat,  präglas  av  stor  och  djup  isolering  kopplat  till 
historiska skäl. Stad-landsperspektivet är djupt rotat i Sverige.

8. Fin natur. Åsunden.

- Vilka arbetsmöjligheter finns idag på orten?

1. Jobba i butik, köra buss. Dåligt med arbetstillfällen överlag i Horn.

2. Dåligt. Finns nog inget annat jobb för mig än här i lanthandeln.

3. Några.

4. Ont om arbetsplatser. Många är tvungna att arbeta i Vimmerby eller Linköping.
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5. Obefintliga… är själv ganska oberoende av arbetsmöjligheter här.

6.  Det  är  ganska  få  egentligen…  det  finns  inga  större  företag,  utan  många 
småföretagare vilket är bra – men det blir ju inte så många arbetstillfällen.

7. Det allra viktigaste tror jag är att satsa på idéutvecklingsområdet. Utveckling Kinda 
är ett projekt som verkar i den riktningen. 

8. Belteon och Hornlack. Några småföretag.

- Vad tycker du behövs för att utveckla landsbygden, så att människor ska kunna bo  
kvar och/eller flytta hit?

1. En industri behövs, så att människor kan flytta  hit. Fastighetsvärdena stiger om 
arbetstillfällen finns på orten.

2. Jobb. Företag måste flytta hit.

3. Vi måste få behålla de jobb som finns. Behålla skolor och affär.

4. Det är viktigt att det finns service av olika slag. Skolorna måste finnas kvar, det är 
avgörande. Arbetsmöjligheter måste till!

5. Arbetstillfällen så att folk kan bo här. Sevicemöjligheter och skolor. 

6. Framförallt  behövs större tillverkningsindustrier.  Kommunen har varit  lite dålig, 
det finns många tomter avstyckade med de marknadsförs dåligt. Många vill flytta hit, 
men de vet inte om att det går att bygga nytt! Mer marknadsföring av orten!

7. En fungerande skola. Sjukhus och närvård samt affärer. Det är de tre pelarna för att 
folk ska kunna bo kvar. Detta måste dock kopplas till fler aktörer, vi måste hitta ett 
koncept  som gör  att  alla  kan  samlas  för  att  utveckla  landsbygden.  Motsättningen 
mellan  natur  och  kultur  måste  överbryggas!  Kulturen  måste  prioriteras.  Väldigt 
många fler föreningar och organisationer måste engageras så att vi får en bred bas. 

8. Jobb. 

- Vilka är det i din mening som bör/skall arbeta för att uppnå detta? 

1. Politikerna i kommunen, näringslivet, företagarna i Horn. Östergötlands företagare. 
EU-projekt kan hjälpa till.

2. Kommunalgubbarna.

3. De folkvalda. Kommunpolitiker.

4. De som bor här i Horn måste vara aktiva. Det finns möjligheter om man sluter sig 
samman. 
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5. De som är folkvalda. 

6. Kommunen naturligtvis, men också de boende. Det finns ett råd som heter Horn-
Hycklinges  framtid  som kanske  kan göra  något.  Övriga  företag måste  kämpa  för 
ortens överlevnad.

7. Det måste arbetas på ett brett sätt. Vi behöver många fler och nya jobb som inte är 
definierade ännu, tex inom tjänstesektorn. Vi måste välkomna även de väldigt små 
företagen.

8. Kommunen. 

- Hur skulle du vilja att det såg ut här år 2013, det vill säga om drygt 6 år? Hur ser  
landskapet ut? Vilken är situationen för det lokala näringslivet? För servicen? 

1. Landskapet är oförändrat. Lanthandeln är kvar och förhoppningsvis så är hotellet 
igång  och  spelbutiken  också.  Kanske  någon mer  etablering  och någon mer  affär. 
Kanske något större företag har flyttat hit… en tillverkningsindustri tex vore bra.

2. Landskapet är detsamma. Sämre näringsliv. Lanthandeln hoppas jag är kvar!

3. Landskapet är detsamma. Förhoppningsvis är det som det är nu. 

4.  Jag hoppas att  man hunnit  vända den negativa trenden så att  befolkningen kan 
hållas på samma nivå som nu. Utan en stadig befolkning blir det svårt. Miljövänlig 
odling måste satsas på även inom skogsindustrin. Lanthandeln finns kvar. 

5. Båthamnen hoppas jag är kvar!  Jag vet inte hur det blir med näringslivet… det är 
ju några som kämpar, men jag vet inte…

6. Landskapet har inte förändrats speciellt. Förhoppningsvis har någonting hänt med 
näringslivet, jag hoppas och tror på mer samverkan mellan de små företagarna. Jag 
hoppas att småföretagen går ihop och arbetar tillsammans. Samverkan tror jag på. Jag 
tror inte på fler företag, utan snarare på färre men kanske lite större – men inte riktigt 
stora företag. Det är ju ditåt utvecklingen i stort är på väg…

7. Jag hoppas att landskapet ska ha förändrats mycket! Skogen växer idag för mycket 
– landskapet måste vara öppnare. Landskapets skönhetsvärden måste lyftas fram för 
att alla ska trivas i landskapet. Jag kan inte tänka mig något viktigare än att fråga 
människor hur de vill ha det i landskapet i framtiden. 
   Näringslivets utveckling beror på hur vi löser de retoriska frågorna… olika röster 
måste kunna få höras i utvecklingsfrågan. Ett medborgarperspektiv måste fram för att 
tex företagare ska kunna få veta vad medborgarna vill. 

8. Landskapet är nog detsamma. Som det ser ut nu så kan jag inte tänka mig att det 
finns fler jobb i framtiden…
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6.2.2 Björsäter, 8/12 2006.

I  Björsäter  intervjuades  5  personer  som  handlade  i  ortens  Tempobutik.  4  av  5 
individer var kvinnor och de intervjuades ålder varierade mellan 30 och 80 år.

- Vad tycker du präglar landskapet kring Björsäter?

1. Mycket sjöar och skog.

2. Skog framförallt, naturen. Frisk luft.

3. Ovanligt vackert och omväxlande. Sjöar och skog och beten om varandra.

4. Skog och mycket kuperad terräng. Som jag vill att landskapet ska vara egentligen, 
det är inte platt och skogen står kvar. En fin natur helt enkelt.

5. Sjöar finns det gott om.

- Vilka arbetsmöjligheter finns idag på orten?

1. Värdelöst. Finns ingenting för mig i alla fall.

2. Jag har dessvärre blivit av med mitt jobb här ute, så jag får pendla till Åtvidaberg 
nu. Det är inte roligt.

3. De är väl i  princip obefintligt  här med arbetstillfällen,  och även i Åtvidaberg – 
tyvärr.

4. Det är lite sämre med det, de flesta åker ju till Linköping eller Åtvidaberg.

5. Ja, jag arbetar ju här… men det är ju inte gott om arbetsmöjligheter i övrigt.

- Vad tycker du behövs för att utveckla landsbygden, så att människor ska kunna bo  
kvar och/eller flytta hit?

1. Mer stöd från kommunen, de drar ner på allt… mer pengar, kurser.

2. Jag tycker nog att det erbjuds en hel del här ändå. Det finns ett aktivt föreningsliv 
och kyrkan är aktiv också. Men bättre kommunikationer vore ju toppen!

3. Det som är viktigt är ju att affären är kvar och skolan är kvar. Och att det blir lite 
bättre förbindelser med framförallt Linköping.

4. Kommunikationer! Det finns inga bussar, eller det går alldeles för få just nu. Och 
sen är det klart, kanske lite mer service – affären här ju jättebra. Affärer är ju A och O 
i ett samhälle. Kommunikationer så att det är lättare att ta sig hit och härifrån tror jag 
på.
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5. Ansvaret ligger ju egentligen på dem som bor här… men det är ju inte lätt.

- Vilka är det i din mening som bör/skall arbeta för att uppnå detta? 

1. De boende kan gott arbeta för det, men de måste ha stöd från kommunen – annars 
blir det så tungrott, man orkar inte kämpa.

2. Kommunen framförallt, och folket häromkring. 

3. Byalaget här gör ju vad de kan, men annars så måste det ju vara våra politiker. När 
det  gäller  affären  här  gäller  det  ju  var  mans  köptrohet.  Det  är  kortsiktigt  att  inte 
handla här i lanthandeln.

4. Här har vi ju ett väldigt engagerat byalag – men det är klart att det måste ju vara 
politikerna som gör mest. Det måste ju skjutas till  pengar och så, ytterst  är det ju 
politikerna som måste jobba för landsbygden – inte bara för städerna och de större 
samhällena.

5. Affären måste vara mycket billigare än vad den är nu. Grossisterna måste sälja 
varorna till handlarna billigare, så att vi får billiga varor även här.

- Hur skulle du vilja att det såg ut här år 2013, det vill säga om drygt 6 år? Hur ser  
landskapet ut? Vilken är situationen för det lokala näringslivet? För servicen? 

1. Landskapet är nog oförändrat. Jag hoppas att  skolan och affären är kvar.  Man 
skulle kunna önska att det kunde komma fler småföretag. 

2. Jag tror att samhället har växt, fler barnfamiljer har flyttat hit. Jag hoppas definitivt 
att det finns fler småbutiker – blomaffär, skoaffär och så. Lite mindre butiker som 
man kan gå in och handla presenter i så att man slipper åka till Åtvidaberg för att göra 
det. Du skulle bara veta hur mycket butiker det fanns här förr i tiden…!

3.  Det  är  svårt  att  säga…  så  länge  lantbrukarna  håller  på  är  ju  naturen  öppen. 
Förhoppningsvis blir det inte för mycket granskog på tio år… 
   Lokalt tror jag inte att det händer så mycket med näringslivet, däremot får man ju 
hoppas på Åtvidaberg. 

4.  Jag  kan inte  tänka  mig att  landskapet  kommer  att  ha förändrat  sig  så  mycket. 
Miljöförstöringar kommer säkert att ändra en hel del, dessvärre. Men annars har jag 
svårt att tänka mig just några förändringar. 
   Jag hoppas att  näringslivet  är bättre,  att  affären är kvar och så. Det måste nog 
byggas och bli större samhället, det måste komma hit mer folk för att det ska vara 
attraktivt för företag att flytta hit. 

5.  Jag  vet  inte,  svårt  att  säga.  Det  kan  antingen  ha  blivit  fler  eller  färre  här  på 
landsbygden och i så fall förändras det ju. 
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6.2.3 Fornåsa, 13/12 2006

I Fornåsas ICA-närabutik intervjuades totalt 8 personer. Av dessa var 5 kvinnor och 3 
män i varierande åldrar mellan 25 och 80 år.

- Vad tycker du präglar landskapet kring Fornåsa?

1. Ja, det är ju slättland. Blåsigt är det för jämnan.

2. Stora åkrar, mycket gärden. Stor öppen mark. Det är ju ganska dött…

3. Det är ju ett öppet landskap.

4. Tja, det är ju mycket åkrar och ett öppet landskap.

5. Åkerbygd.

6. Det är ju mycket åker och mycket platt.

7. Platt är det. Men frisk luft och så får man ju.

8. Det är ju mest gärden här, det är ju det som präglar naturen. Bördigt är det nog 
också.

- Vilka arbetsmöjligheter finns idag på orten?

1. De är ju ganska minimala får man nog lov att säga. Det finns ju max fem näringar 
eller så här. 

2. Jag vet inte riktigt… skolan finns ju.

3. Just här finns det ju inte så mycket, utan det blir ju Motala man får åka till.

4. Det finns mycket service här, macken, pizzeria, skola och daghem.

5. Förutom affären är det ganska dåligt med det…

6. Ingen aning. Jag tror att de flesta jobbar i stan.

7. Det finns väl inga, inte vad jag vet i alla fall.

8. Det är dåligt med det, men det är väldigt bra pendelavstånd till Mjölby, Motala, 
Linköping och så. Annars är det väl bara affären här. 

- Vad tycker du behövs för att utveckla landsbygden, så att människor ska kunna bo  
kvar och/eller flytta hit?
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1. Det var ju lättare förut när det var bättre bussförbindelser. Kommunikationerna har 
ju försämrats. Det behöver ju inte vara stora bussar som sätts in, utan man kan ju 
utöka den här  beställningstrafiken  som redan finns  idag.  Kanske  kunde man som 
boende på landsbygden få något slags skatteavdrag på bränsle för att kunna resa om 
man inte från kommunhåll vill bygga ut de allmänna kommunikationerna.

2.  Det krävs ju fler jobb och mera vanliga verkstäder  och kanske lite  fler mindre 
butiker för att få mer stad hit om man säger. Får man ut det hit så kommer ju även 
folket.

3. Det är väl bristen på jobb som gör det. Jag tycker att landsbygden ska utvecklas och 
inte bara städerna.

4. Ja, vad ska man säga… att det flyttar ut fler ungdomar med familjer behövs ju så att 
samhället ökar. Egentligen tycker jag nog att allt man kan begära finns här ute. Vi har 
ju fotbollen och hockeyrink och så.

5. Någon industri eller så behövs nog. Ja, jobb helt enkelt.

6. Förbindelserna, bussförbindelserna, måste bli bättre.

7.  Lite  mer  bussar.  Nu  går  det  väl  skapligt  ändå,  men  lite  senare  bussar  för 
ungdomarna vore bra.

8. Jag tycker nog faktiskt att det finns ganska mycket här. Pizzerian och affären har ju 
utvecklats mycket på sistone. Loppisen lockar ju faktiskt hit lite folk som gynnar de 
andra näringarna, affären och pizzerian tex.

- Vilka är det i din mening som bör/skall arbeta för att uppnå detta? 

1. Kommunerna i sig bryr ju inte sig så mycket om landsbygden, så de är nog inte de 
rätta. Jag kan tänka mig att hembygdsföreningarna kan arbeta för att utveckla bygden. 
Men då är ju problemet att de flesta i hembygdsföreningarna är pensionärer och då ser 
de ju inte samma behov som en som jobbar gör. Jag tror att det måste vara ideellt 
drivet på något sätt.

2. Det är väl i så fall kommunen. De bör ju se över vad de tycker kan passa in här ute. 
Egna företagare som har egna idéer och så måste ju ta för sig också.

3. Det är väl både kommun och regering som får samarbeta om det för att det skall 
kunna bli någonting. Kanske även de som bor här borde tala om att det faktiskt går 
bra att bo på landet.

4. Det är ju kommunen som ska se till att det flyter.

5. Jag vet faktiskt inte… jag kan inte svara på det du.

6. Allihop. Politikerna framförallt, på alla nivåer.
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7. Bussföretagen och kommunen måste jobba tillsammans.

8. Vi kan ju inte få hit mer just nu, jag tycker nog att det funkar jättebra som det är. 
Det  finns  bra  folk  här,  tex  i  hembygdsföreningen,  idrottsföreningen,  inom 
Betelkyrkan och så. Vi saknar liksom ingenting! Är det något så är det ju bara att åka 
till Linköping eller Motala.

- Hur skulle du vilja att det såg ut här år 2013, det vill säga om drygt 6 år? Hur ser  
landskapet ut? Vilken är situationen för det lokala näringslivet? För servicen? 

1. Landskapet tror jag inte har hänt så mycket med. Det är ju mycket miljöförstöringar 
och så, men det har ju inte hänt så mycket. Eventuellt kan det ha blivit mer igenväxt 
för  att  bönderna  inte  har  möjlighet  att  hålla  efter  landskapet  längre.  Jag  tror  att 
kulturbeten och så kommer att försvinna, tyvärr.
   Förhoppningsvis så har det ju hänt en del med näringslivet. På de senaste åren har 
det ju gått ganska bra här. Jag tror på att några flera småföretag eller så har kommit 
till, kanske massage eller så. Små egenföretagare med någon eller några anställda. En 
bilverkstad tror jag också skulle kunna finnas. Kanske har loppisen utvecklats så att 
det finns tex ett fik där, annars tror jag inte att det händer så mycket här på de här 
småorterna… det är nästan för smått här. 

2. Landskapet har det nog inte hänt så mycket med, ingen större förändring i alla fall.
Men jag tror att näringslivet har förändrats. Jag har ju bott härifrån ett tag och kommit 
tillbaka, så jag märker ju att det har kommit mycket nytt folk. Och om det kommer 
ännu fler så kan det ju bli riktig ruljans på det hela… 

3. Jag hoppas att landskapet förändras men jag vet inte riktigt hur. Det är nog ganska 
mycket som behövs för att det ska förändras. 
   Jag tror inte att det händer någonting med näringslivet, även om det är något man 
vill när man bott på landet i hela sitt liv. Något som absolut måste få vara kvar är ju 
affären, annars är det ju nästan omöjligt att bo här.

4. Ja, det tror jag. Kommunen har ju letat efter bränsle här ute och jag har hört att en 
bonde ska sätta igång med biogastillverkning.
   Man får ju hoppas att det byggs mer här ute så att fler bostäder finns. Det kan ju ge 
arbetstillfällen. 

5. Det hoppas jag att det har gjort. Jag hoppas att det har kommit en industri hit.

6. Jag tror att landskapet är oförändrat. 
Näringslivet är nog också detsamma, är jag rädd.

7. Landskapet har nog inte förändrats mycket… kanske något mer hus eller så, men 
annars vet jag inte.
   Näringslivet tror jag inte att det blir något med, kanske tvärt om tyvärr.

8. Jag tror att Fornåsa kommer att ha blivit mer utbyggt. Att det finns mer hus här.
   Om det kommer mer folk så kanske näringslivet också utvecklas, men det beror ju 
på vad det är för folk som flyttar in. Det kan ju också bli så att folk flyttar härifrån, 
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och det vore ju tråkigt…

6.2.4 Tjällmo, 15/12 2006

Intervjuerna i Tjällmo utfördes i ortens ICA-butik. De intervjuade varierade i ålder 
mellan  cirka  20  och  60  år,  varav  tre  var  kvinnor  och  tre  män.  Av  samtliga  sex 
intervjuade svarade emellertid fyra individer som man och hustru, vilket gör att de 
redovisas som en individ. Detta är naturligtvis inte idealiskt rent intervjutekniskt, men 
då situationen uppstod valde jag att fullfölja intervjuerna hellre än att inte utföra dem 
alls - vilket var alternativet i båda fallen. 

- Vad tycker du präglar landskapet kring Tjällmo?

1. Skog och åkrar.

2. Det är ett vackert landskap vi har här. Och så är det positivt att bo på landsbygden 
med nära till naturen.

3. Bondesamhälle, även om inte så många idag är bönder. Många här har ändå liksom 
rötterna i lantbruket.

4. Mycket bondgårdar. Dålig kollektivtrafik.

- Vilka arbetsmöjligheter finns idag på orten?

1. Det är sådär med jobb här. Det är väl skolan, ålderdomshemmet och affären så vitt 
jag vet.

2. Det är ju inte så mycket,  de flesta pendlar ju. Det finns två stora företag här – 
Lämneå bruk och grävmaskinsfirman, det är väl det tror jag.

3. Det finns arbetsmöjligheter om man är villig att pendla, men här i Tjällmo finns det 
ju inte så många arbetstillfällen. Men det finns många möjligheter, tycker jag nog.

4. Det finns ibland öppningar på ålderdomshemmet

- Vad tycker du behövs för att utveckla landsbygden, så att människor ska kunna bo  
kvar och/eller flytta hit?

1. Mer utbud för ungdomar – någonstans att vara och något att göra.

2. Mer servicemöjligheter. Fler affärer, mera jobb här i Tjällmo. Gärna någon form av 
industri som kan locka folk. En idrottshall med simbassäng är att önska. Och så tycker 
jag att vi måste få en belyst cykelväg till vår nuvarande idrottshall innan det sker en 
dödsolycka!
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3.  Att  servicen  finns  kvar.  Barnomsorg,  skola,  affär,  lantbrevbärare  behövs.  Men 
skola och affär är nog viktigast av allt.

4. Kollektivtrafiken behöver gå tätare. Bredband behöver komma även till oss som 
bor ute i skogen.

- Vilka är det i din mening som bör/skall arbeta för att uppnå detta? 

1. Föräldrarna behöver engagera sig mer.

2. Kommunalpolitikerna måste ta för sig. Idag har vi dåligt stöd från kommunen, det 
känns som om Tjällmo lever på något slags undantag i kommunen – som att vi är i 
underläge mot tex Borensberg.

3. Samhällsrådet i Tjällmo måste bearbeta sina politiker. Men inte vilka politiker som 
helst - man ringer ju gärna till politiker som kommer från lantliga platser som förstår 
hur det är att leva här. Det är nästan en förutsättning för framtiden att vi fortsatt har ett 
samhällsråd, som jag ser det.

4.  Connex  och  Östgötatrafiken  måste  ju  jobba  tillsammans  när  det  gäller 
kollektivtrafiken. Telia och andra telebolag får utveckla bredbandsbiten. Sen tycker 
jag faktiskt att hembygdsföreningen här är bra på att göra Tjällmo mer intressant, just 
turismmässigt. 

- Hur skulle du vilja att det såg ut här år 2013, det vill säga om drygt 6 år? Hur ser  
landskapet ut? Vilken är situationen för det lokala näringslivet? För servicen? 

1.  Nej,  landskapet  är  nog  i  princip  detsamma.  Men  jag  hoppas  att  det  har  hänt 
någonting för ungdomarna…

2. Vi hoppas att landskapet har förändrats – med en industri, en cykelväg och så.
Vi ser positivt på näringslivsutvecklingen. Det måste man göra.

3. Landskapet är nog detsamma. Eller, risken är nog stor att landskapet växer igen i 
och med att det blir färre bönder hela tiden… kanske blir det så.
   Näringslivet tror jag inte utvecklas inom den tiden, men jag hoppas allt vi har nu får 
vara kvar.

4.  Förhoppningsvis  har  inte  landskapet  förändrats.  Men  näringslivet  kommer 
säkerligen bara att bli sämre och sämre.

6.2.5 Sammanfattning

Utifrån vad som framkommit i Horn, Björsäter, Fornåsa och Tjällmo är det tydligt att 
de avgränsningar som Länsstyrelsen i Östergötland använder sig av för att  dela in 
länet  i  landskapstyper  stämmer  väl  överens  med  hur  de  boende  uppfattar  ”sitt” 
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landskap. I norra och södra skogsbygderna uppfattar de intervjuade landskapet som 
kuperat, dominerat av skog och med talrika inslag av sjöar och mindre vattendrag, 
medan slättborna beskriver sitt landskap som platt och öppet med stora åkerarealer. 
Länsstyrelsens objektiva definitioner av de olika landskapstyperna stämmer således 
väl överens med de boendes subjektiva uppfattning om landskapet. De boende ger 
generellt  sett  en  positiv  bild  av  sitt  landskap  och  beskriver  det  bland  annat  som 
vackert, hemtrevligt och fint. 
   Vad gäller uppfattningen om arbetsmöjligheter på orten är inställningen desto mer 
pessimistisk. Det är värdelöst, dåligt, sådär, obefintligt och sämre med det. Utifrån 
detta är det inte konstigt att en majoritet av de intervjuade pekar på behovet av jobb 
på  orten  som en av  de  viktigaste  faktorerna  för  framtida  utveckling.  Behovet  av 
kommunikationer  till  närliggande  tätorter  och  städer  är  också  stort,  och  enligt  de 
boendes  utsagor  långt  ifrån  tillfredsställt  idag.  En  bättre  och  mer  utbyggd 
kollektivtrafik  tillsammans  med  skolor  och  service,  främst  i  form  av  livsmedels-
affärer, ser man således - tillsammans med behovet av arbetsmöjligheter på orten - 
som de viktigaste faktorerna för att åstadkomma utveckling på landsbygden.
   Det råder dessutom relativ samstämmighet om vilka det är som bör arbeta för att 
realisera  dessa  förutsättningar  för  landsbygdsutveckling.  De  folkvalda  politikerna, 
först och främst på kommunal nivå, ”kommunalgubbarna” som någon uttrycker det, 
utpekas som ytterst ansvariga. Endast ett fåtal av de intervjuade menar att det också är 
de boendes ansvar att utveckla den egna orten.  
   Inför  framtiden  är  en  majoritet  av  de  intervjuade  skeptiska  till  om landskapet 
kommer att förändras. 16 av 27 tillfrågade är direkt negativa till förändringar eller tror 
att landskapet kommer att vara detsamma i framtiden. 8 av 27 hoppas däremot på 
förändringar, i form av fler bostadshus, en eller flera industrier, fler affärer samt ett 
mer öppet landskap. 3 av 27 är osäkra på framtiden och vill inte uttala sig. Utsikterna 
för det lokala näringslivet råder det också delade meningar kring. Av de intervjuade 
tror 9 av 27 att situationen har förbättrats i framtiden och lika många menar att läget 
kommer att vara oförändrat. Totalt 5 av 27 anser att det lokala näringslivet på orten 
kommer att vara sämre i framtiden, medan 4 av 27 är osäkra på utgången. 
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7 Analys

Utgångspunkten för denna uppsats är, som bekant, att all utveckling får konsekvenser 
för  landskapet.  Efter  ovan  gjorda  genomgång  av  de  olika  sätten  att  betrakta 
landsbygdsutveckling kan det konstateras att ordet utveckling innebär olika saker för 
olika aktörer. Vilka som bör driva utvecklingen, hur den än definieras, råder det också 
delade meningar om. På EU-nivå såväl som på nationell- och myndighetsnivå betonas 
vikten av att den enskilde individen som boende på landsbygden genom LEADER-
metoden  aktivt  tar  del  i  utvecklingen  av  den  egna  bygden.  De  intervjuer  med 
landsbygdsbor som genomförts i och med denna uppsats visar dock tydligt att detta 
synsätt  inte delas av de boende. Man vill  istället  att  de folkvalda politikerna skall 
driva landsbygdsutvecklingen. Båda parter vill med andra ord att någon annan skall 
utföra jobbet. 
   Bakom  EU:s,  statens  och  myndigheternas  agerande  står,  som  jag  tolkar  det, 
realpolitiska skäl som stavas kostnadseffektivitet. Det är helt enkelt billigare att låta 
människor  i  ett  lokalsamhälle  arbeta  ideellt  för  att  åstadkomma  förändring  och 
utveckling  än  att  betala  tjänstemän  på  olika  nivåer  för  att  utföra  samma  arbete. 
Samtidigt  är  det  naturligtvis  så att  det  ur demokratisynpunkt  är mycket  bättre om 
utvecklingen på en ort drivs av människorna som lever och verkar där, än om besluten 
fattas på högre nivåer av individer utan förankring i den aktuella bygden. Frågan är 
dock  om detta  är  en  dröm som levereras  uppifrån,  av  EU,  riksdag och  regering, 
länsstyrelser och kommuner, eller om det är ett önskemål som framförs underifrån – 
som kommer  från ”folket”?  Även om de  indikationer  som jag  har  fått  genom att 
intervjua boende på landsbygden långt ifrån är statistiskt säkerställda ”fakta”, så är 
problematiken värd att tas på allvar. För kanske är inställningen att någon annan skall 
göra jobbet, källan till de skilda uppfattningarna om hur landsbygden bör utvecklas? 
   Men vilken utveckling vill  då de olika aktörerna se på landsbygden,  och vilka 
konsekvenser kan detta få för landskapet? Gunnar Brusewitz och Lars Emmelin har 
konstruerat en modell som belyser hur olika ett landskap kan utvecklas beroende på 
vilken väg som väljs (Brusewitz, Emmelin 1985, s. 51).
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Från  EU,  riksdag  och  regering,  länsstyrelserna  och  kommunerna  förmedlas 
inställningen  att  det  framtida  agrara  landskapet  skall  präglas  av  hållbarhet.  Detta 
innebär en betoning av de nationella miljökvalitetsmålen samt åtgärder för att bevara 
och  återställa  landskapstyper  och  biotoper  som  anses  vara  extra  värdefulla. 
Öppenheten i landskapet, arvet från tidigare lantbrukande generationer, skall förvaltas 
så att nutidens och framtidens människor skall kunna uppleva detsamma. Landskapets 
tillgänglighet skall öka genom satsningar på infrastruktur och information.
   Hållbarhetsmålet  för  landsbygden  sträcker  sig  dock  längre  än  till  ”bara”  den 
ekologiska aspekten, varpå sociala och ekonomiska faktorer också skall förbättras för 
att öka intresset för och möjligheterna att leva och verka utanför tätorter och städer. I 
fokus för alla satsningar på landsbygden – oavsett om de har ekologiska, sociala eller 
ekonomiska förtecken – är de areella näringarna.  Lantbrukare skall  genom riktade 
bidrag uppmuntras till  ett fortsatt aktivt brukande som mer än gärna kan innehålla 
satsningar på landsbygdsturism i olika former. Genom att hålla landskapet öppet och 
öka  attraktionskraften  hos  detsamma  hoppas  man  locka  fler  människor  till 
landsbygden  – såväl  turister  och/eller  säsongsboende  som inflyttare.  Lantbrukarna 
uppmuntras att bli mångsysslare och genom detta diversifiera landsbygdens näringsliv 
och därmed, återigen,  öka attraktionskraften hos landsbygden.  Tanken är,  som jag 
tolkar det, att skapa en positiv entreprenörsanda som smittar av sig på landsbygds-
baserade näringsidkare utanför de areella näringarna. Det långsiktiga målet torde vara 
att öka befolkningen på landsbygden så att underlaget för investeringar i infrastruktur 
och  service  blir  mer  ekonomiskt  rationella  eller  försvarbara  än  idag.  Samtidigt 
signalerar  bland  annat  ÖSTSAM:s  ambition  att  ytterligare  koncentrera  vård-  och 
serviceutbudet till  Östergötlands tätorter  att  landsbygden de facto utgör samhällets 
periferi,  och därmed inte är  ekonomiskt  intressant att  satsa  på.  Landsbygden skall 
alltså  leva,  men det  är  till  tätorterna  som många av  investeringarna  koncentreras. 
Dikotomin är uppenbar. 
   Representanter  för  lantbrukarna  i  Östergötland  delar  till  viss  del  Myndighets-
sveriges syn på landsbygdsutveckling.  Satsningen på lantbruksföretag är uppenbart 
välkommen i LRF-kretsar, samtidigt som man till viss del oroas av den ändrade synen 
på lantbrukaren. Mångsysslande för mångsysslandets skull ses som en onödighet, till 
och  med en dumhet.  Lantbruksföretag  måste,  precis  som vilka  andra företag som 
helst,  vara  lönsamma  för  att  kunna  drivas  vidare.  Häri  ligger  också  kärnan  till 
skillnaden  i  landskapssyn  mellan LRF  och  staten,  myndigheter  etc.  Den  yngre 
generation brukare som efterhand kommer att ta över lantbruksföretagen har i många 
fall en gedigen företagsekonomisk utbildning bakom sig, varpå miljökvalitetsmål och 
ekonomisk  rationalitet  eventuellt  kan  hamna  i  konflikt  med  varandra.  Ett  öppet 
och/eller tillgängligt landskap är måhända inte ekonomiskt hållbart för den enskilda 
brukaren. 
  LRF förutspår att marknadskrafterna kommer att få allt större inflytande även över 
de areella näringarna i framtiden. Detta innebär att det öppna, levande, tillgängliga 
och attraktiva landskapet på något sätt måste värderas. Det är, enligt min uppfattning, 
svårt att hävda någontings affektionsvärde som ett faktiskt pris i en realekonomisk 
värld. Landskapet måste med andra ord få en prislapp om det skall ha en chans att 
överleva  i  en  konkurrensutsatt  verklighet.  LRF-representanterna  menar  i  samband 
med detta att samhället får vad det betalar för. Vill man ha öppna landskap måste 
staten, på ett  eller annat sätt,  ersätta lantbrukarna som företagare för det arbete de 
utför och för den eventuella ekonomiska vinst de går miste om genom att exempelvis 
hävda betesmarker istället för att plantera gran. Landskapet och vården av detsamma 
måste erkännas som en kollektiv nyttighet som kommer samhället i stort till del. Utan 
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ett väl utarbetat och genomtänkt ersättningssystem för vården av landskapet riskerar 
EU:s, riksdagen och regeringens, länsstyrelsernas och kommunernas målsättningar för 
landsbygdsutvecklingen  att  gå  om  intet.  Utan  ersättningssystem  saknas  förut-
sättningarna för att bedriva ett aktivt och lönsamt lantbruk, varpå förhoppningarna om 
en  diversifierad  ekonomi  på  landsbygden  sannolikt  inte  kan  infrias.  Och  om 
lantbrukarna drastiskt reduceras minskar sannolikheten att framtidens agrara landskap 
kommer att vara öppet, vilket minskar landsbygdens attraktivitet som plats för boende 
– något som i sin tur kan leda till avfolkning och minskade ekonomiska incitament för 
investeringar. Detta är naturligtvis en långt dragen dystopi, men essensen av det hela 
torde stå klar. Det kommer att kosta samhället att uppnå miljökvalitetsmålen, kanske 
mer än vad man tidigare insett, och frågan är helt enkelt om gemene man är beredd att 
betala för kalaset. Jag håller dock med den LRF-representant som sade att ”alla vill 
nog ha ett öppet landskap, egentligen”.
   Den landsbygdsutveckling som LRF vill se inriktar sig följaktligen på att skapa 
förutsättningar för ökat företagande på landet, främst – men inte uteslutande – inom 
de areella näringarna. Man vill se ett med fördel öppet, men framförallt levande och 
aktivt  brukat  odlingslandskap.  Landsbygdsturism  och  samhälleliga  satsningar  på 
biobränslen  välkomnas  storligen  och  anses  ha  potential  att  skapa  tillväxt  på 
landsbygden. 
   I egenskap av brukare och representanter för sådana betonar LRF att boende på 
landsbygden utan koppling till lantbruket gärna får ha åsikter om landskapet, men att 
de måste respektera och förstå att ett landskap består av privatägd mark. Som sådan 
har ”vanliga landsbygdsbor” inte mer rätt  att  besluta om landskapsförändringar än 
lantbrukare har rätt till inflytande över grannens tomt. Frågan är hur pass stark denna 
positionering är i förhållande till Myndighetssveriges krav på och målsättningar för 
landskapet? Vilka krav kan man egentligen ställa på en privatägd kollektiv nyttighet? 
Skall staten eller EU kunna stoppa enskilda brukare från att förändra ett landskap om 
förändringen  strider  mot  exempelvis  de  nationella  miljökvalitetsmålen?  Svaren  är, 
som jag ser det, långt ifrån givna. 
   Lantbruket, själva yrkesutövandet vill säga, innebär att marken på olika sätt brukas 
och omformas. Detta är en oundviklig del av lantbrukandet så som det fram till dags 
datum definierats. Som ett exempel på detta vill jag påstå att odlingslandskapet som 
vi ser idag huvudsakligen är en produkt av de senaste 60 åren. Ett landskap kan med 
andra ord förändras relativt snabbt, vilket gör att situationen blir tämligen underlig när 
krav på hur ett  landskap  bör se ut  framförs från såväl Myndighetssverige som de 
boende på landsbygden. Man vill bevara landskap som de ser ut idag, eller återskapa 
historiska värden och kvaliteter i desamma. Detta trots att landskap, på ett eller annat 
sätt, alltid är stadda i förändring. 
   Med detta är emellertid inte sagt att jag inte anser att många landskapselement och 
kulturminnen  är  värda  att  bevara  för  eftervärlden,  det  är  de  tveklöst.  Kollektiva 
nyttigheter bör vara just kollektiva och därmed vara allmänt tillgängliga. Situationen 
är dock, som redan påpekats, ganska absurd, då man de facto riktar kraven på hur 
landskapet  ifråga  bör  se  ut  och  förvaltas  mot  privatägd mark.  Å andra  sidan  ger 
bidrag och/eller subventioner från EU och staten till lantbrukare viss legitimitet till 
krav på motprestationer.  Frågan är  om bidragen står  i  proportion till  storleken på 
kraven? Förmodligen inte om man frågar LRF, men det är ju ett tämligen givet svar.
   Vad  gäller  landsbygdsbor  utan  närmare  koppling  till  de  areella  näringarna  än 
svampplockning och skogspromenader så är bilden av framtidens landsbygd mindre 
tydlig än hos övriga aktörer. Detta är egentligen föga förvånande, då landsbygdsbor i 
allmänhet kanske inte har mer gemensamt med varandra än just  valet av plats för 
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boende. Tankarna och visionerna om framtidens landsbygd och landskap är därför 
ofta individuella, vilket ibland gör det svårt att se några gemensamma nämnare bland 
intervjusvaren.  En  majoritet  av  de  intervjuade  uttrycker  dock,  på  olika  sätt,  en 
förhoppning och en tro att landskapet kommer att vara oförändrat i framtiden. Detta 
kan naturligtvis tolkas på olika sätt. För det första skulle det kunna vara ett uttryck för 
konservatism – saker och ting är bra som de är. För det andra skulle det kunna vara ett 
bevis på okunskap eller brist på insikt om hur landskapen av idag har formats och hur 
de förvaltas. En tredje tolkningsmöjlighet är att landsbygdens landskap är en del av 
identiteten  hos  de  boende  i  en  bygd,  varför  allt  för  drastiska  eller  plötsliga 
förändringar  inte är  välkomna. Det  finns  säkert  fler  tolkningsmöjligheter  än dessa 
men oavsett vilken anledning man ser som viktigast bakom inställningen, så kvarstår 
det faktum att en majoritet av landsbygdsborna inte vill se förändringar i landskapet. 
Att de i juridisk mening har föga rätt att ställa några som helst krav på den privatägda 
mark som utgör landskapet verkar inte upplevas som ett problem.
    Landsbygdsutveckling verkar för landsbygdsbor handla om i huvudsak fyra saker; 
arbetstillfällen på orten, skolor, serviceutbud och kommunikationer. Man vill se fler 
industrier  och mindre  företag,  fler  barnfamiljer,  fler  affärer  samt bättre  och tätare 
kommunikationer. Att allt detta innebär förändringar för landskapet verkar få inse.
   Så hur kommer framtidens landsbygd att se ut? Frågan är fortfarande, såhär 49 sidor 
senare,  väldigt  öppen.  Det  agrara  landskapet  kommer  att  påverkas  av  samhälls-
utvecklingen, därom råder inga tvivel. Men hur det kommer att förändras är oklart. I 
ett  försök  att  illustrera  hur  olika  landsbygdens  landskap  kan  komma  att  te  sig  i 
framtiden  följer  här  8  kartor,  vilka  inspirerats  av  Brusewitz  och  Emmelins 
landskapsförändringsmodell och Ulf Sporrongs fotografier i boken ”Odlingslandskap 
och landskapsbild”. 
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Dessa kartor ger en bild av hur olika aktörers uppfattning om och förväntningar på 
framtidens landsbygd kan komma att påverka det agrara landskapet. Ingen av de ovan 
presenterade  kartorna  kommer  sannolikt  att  överrensstämma  med  verkligheten  i 
framtiden,  men  tillsammans kan de ge en bild av hur landsbygdens landskap kan 
komma  att  utvecklas.  Detta  skulle  således  kunna  betraktas  som  en  landskaps-
konsekvensanalys15 - ett led i den nödvändiga planeringen inför framtiden. 
   En landskapskonsekvensanalys kan utgöra underlag för diskussioner kring huruvida 
planerade  åtgärder,  investeringar  eller  dylikt  skapar  önskade  eller  oönskade, 
godtagbara eller förkastliga, förändringar i landskapet. I och med den i mina ögon allt 
tydligare betoningen av landskapens upplevelsevärden, torde sådana analyser vara till 
stor hjälp och nytta genom att på förhand ge en bild av förändringar i landskapet. Om 
miljökvalitetsmålen  skall  uppnås  och  landskapet  därmed  skall  hållas  öppet, 
tillgängligt och attraktivt – utöver att genomgående präglas av ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet -  måste varje förändring av och ingrepp i landskapet beaktas 
noga. 
   Hur utvecklingen av Tjällmo, Björsäter, Fornåsa och Horn, och landskapet omkring 
orterna, mer specifikt kommer att te sig är inte denna uppsats syfte att spekulera i. 
Orterna i sig är i detta sammanhang inte intressanta, fokus ligger på landskapstyperna 
slättland och skogsmarker som omger dem. Vad som här omnämns som landsbygden 
inkluderar naturligtvis också uppsatsens fyra fokusorter. 
   Som jag ser det handlar landsbygdsutveckling till syvende og sidst om att bibehålla 
och/eller bygga upp ett hållbart befolkningsunderlag. Med hållbart menar jag dels att 
landsbygdens  befolkning  får  en  jämnare  ålders-  och  könsfördelning  och  dels  att 
avfolkningstrenden  bryts.  Om detta  går  att  uppnå  är  investeringar  i  infrastruktur, 
informations-  och  kommunikationsteknik  (IKT),  vård  och  service  mer  samhälls-

15 Vilket i min mening till viss del motsvarar de miljökonsekvensanalyser – dock med mer fokus på 
landskapsbilden -  som bland andra kommuner utför inför nybyggnationer, infrastrukturförändringar 
etcetera redan idag.
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ekonomiskt rationella. Det är emellertid också min tro att  ett hållbart befolknings-
underlag  på  många  platser  i  Landsbygdssverige  är  svårt  att  åstadkomma  utan 
investeringar. Landsbygdsutvecklingens moment 22, såsom jag beskrivit det i avsnitt 
3.1.1.2 ovan, gör sig återigen påmint. 
   Min uppfattning är att för att en positiv landsbygdsutveckling skall kunna äga rum 
måste  investeringar  våga göras.  Kapitalägare  måste  våga  satsa  riskkapital  i 
landsbygdsbaserade företag och samhället, främst i form av kommuner, måste våga 
investera i projekt som kan bidra till en långsiktigt positiv utveckling.16 Kanske har 
LRF  och  Myndighetssverige  i  detta  sammanhang  en  stor  poäng  i  att  betona 
lantbruksföretagens  vikt  för  landsbygdsutvecklingen.  Det  torde  vara  lättare  för 
investerare  av  olika  slag  att  satsa  på  redan  befintliga  företag  än  att  skapa 
förutsättningar  för  nyetableringar  som man inte  kan veta  om de kommer  eller  ej. 
Genom att  göra  så  kan eventuellt  också  spin-off-effekter  uppnås  och  fler  företag 
uppstå runt ett eller flera större lantbruksenheter. Detta i sin tur kan leda till ett mer 
hållbart, och definitivt starkare, ekonomiskt klimat på landsbygden. 
   De boende på landsbygden har naturligtvis också ett ansvar att verka för att den 
egna bygden utvecklas positivt. LEADER-projekt är ett sätt, andra erbjuds vanligen 
genom förenings- och/eller församlingslivet. Att på olika sätt göra sin vilja och sin 
vision hörd är i min mening åtminstone ett steg på vägen mot en hållbar landsbygds-
utveckling. Att tro och/eller kräva att någon annan skall göra jobbet är ingen hållbar 
inställning. 

16 Exempel på samhälleliga investeringar skulle i detta fall kunna vara bättre vägar, tätare 
kollektivtrafikavgångar samt att skapa förutsättningar för att människor i alla olika åldrar och med 
olika levnadsvillkor skall kunna leva på landsbygden hela livet. I detta ingår bland annat att våga låta 
mindre orters skola/skolor och daghem vara kvar samt att satsa på lokala servicebostäder och en 
utbyggd hemtjänst. I min mening åligger det också kommunerna att marknadsföra även mindre orter 
som alternativ för boende. 
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8 Sammanfattning

Landsbygdsutveckling i alla dess former utgör fokus för denna uppsats. Hur vill man 
från politiker- och myndighetshåll att landsbygden i Östergötland skall se ut om 20 
år? Och vad säger de som bor på landsbygden – betraktar man framtiden på samma 
sätt? Studien begränsar sig geografiskt till fyra fokusorter i tre olika kommuner som 
representerar likaledes tre landskapstyper, nämligen den östgötska slätten samt norra 
respektive  södra  skogsbygden.  Fokusorterna  är  Fornåsa  och  Tjällmo  i  Motala 
kommun, Horn i Kinda kommun och Björsäter i Åtvidabergs kommun. Det är inte 
orterna i sig som är intressanta i sammanhanget,  utan snarare landskapen omkring 
dem och invånarna i respektive orts syn på desamma.
   Oavsett  vilken  typ  av  framtidsvision  de  tre  aktörerna–  Myndighetssverige, 
lantbrukarna  och  landsbygdsborna  –  vill  se  så  kommer  utvecklingen  de  facto  att 
påverka  landsbygdens  landskap.   Syftet  med denna uppsats  är  därmed att  studera 
landsbygdsutveckling ur ett landskapsperspektiv. 
   Dessa aktörers syn på landsbygdsutveckling studeras på olika sätt. Genom att läsa 
styrdokument från såväl EU, riksdag och regering, myndigheter och länsstyrelser så 
ringas den offentliga inställningen till, och visionerna för, landsbygdsutvecklingen in. 
Lantbrukarnas  perspektiv  fångas  genom  intervjuer  med  representanter  för 
Lantbrukarnas  riksförbund,  LRF,  på  såväl  kommunal  som  regional  nivå.  Även 
boendeperspektivet  fångas  genom  intervjuer.  Dock  i  detta  fall  genom  anonyma 
kortintervjuer med totalt 27 personer i fokusorternas respektive lanthandlar. 
   Kapitel  3,  4  och  5  behandlar  olika  myndighetsdokument  från  2006,  vilka  till-
sammans utgör den officiella hållningen i landsbygdsrelaterade frågor i Östergötland. 
Landsbygdsprogramet för Sverige år 2007-2013 är det av de studerade dokumenten 
med störst dignitet. Här fastställs de nationella ramarna för landsbygdsutvecklingen 
under de närmaste 6 åren i  Sverige.  Intressant att  notera är skillnaderna i  budget-
mässiga prioriteringar mellan de olika dokumenten. I Landsbygdsprogram för Sverige 
år  2007-2013  fastslås  att  störst  satsningar  skall  göras  på  att  uppnå  de  nationella 
miljökvalitetsmålen  med  landsbygdsanknytning.  I  den  regionala  tillämpningen  av 
programmet,  Genomförandestrategi  för  landsbygdsprogrammet  2007-2013,  menar 
Länsstyrelsen i Östergötland dock att  högsta budgetmässiga prioritet  skall  vara att 
diversifiera  landsbygdens  näringsliv.  Båda  dokumenten,  liksom  Regionförbundet 
ÖSTSAM, är emellertid fullt eniga om att det öppna landskapet genom olika åtgärder 
skall  bevaras  och/eller  återställas.  Man  menar  också  att  landsbygdens  landskap 
generellt sett har stora kvaliteter som kan och bör utnyttjas till landsbygdens fördel, 
genom att tillgängliggöra detsamma för en bredare allmänhet. Vikten av de kollektiva 
nyttigheterna på landsbygden, varav landskapet är den största, betonas kraftigt. För att 
förvalta, återskapa och tillgängliggöra landskapen och dess natur- och kulturvärden 
behövs emellertid kunniga entreprenörer. Här kommer lantbrukarna in i bilden. 
   Jord- och skogsbruk innebär per definition att förändra och forma landskapen. De 
öppna landskap som Myndighetssverige  vill  bevara  och återskapa  är  resultatet  av 
tusentals år av aktivt brukande – även om det odlingslandskap som dominerar idag 
huvudsakligen är en produkt av de senaste 60 åren. Brukarna har genom att göra sitt 
arbete förvaltat de kollektiva nyttigheterna åt samhället  utan att  allmänheten insett 
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detta.  Det  är  först  på  senare  tid,  i  takt  med  avfolkningen  och  igenväxningen  av 
landsbygden, som ögonen har öppnats hos de bredare folklagren. Myndighetssverige 
menar nu att brukarna har en framtidsbransch i landskapsvård och landskapsrelaterade 
verksamheter som turism. Här finns det, menar man, en möjlighet för lantbrukare att 
fortsätta med gårdsdriften istället för att tvingas avveckla och/eller söka annat arbete. 
   Brukarna menar å sin sida att tiderna har förändrats och att villkoren för att bedriva 
ett aktivt lantbruk är mycket snävare och mer marknadsstyrda idag. Lantbruksföretag 
måste, som vilka andra företag som helst, vara lönsamma för att kunna drivas vidare. 
Därmed  kan  inte  landskapsvård  och  –förvaltning  längre  göras  gratis  eller  betalas 
genom produkterna från respektive gård. LRF menar å det bestämdaste att samhället 
får, och kommer att få, vad det betalar för vad gäller öppna landskap. 
   Därmed måste landskapen värdesättas på ett sätt som är översättligt till ekonomiska 
termer.  Genom  detta  kan  sedan  ersättningsnivåer  för  landskapsförvaltning  och 
landskapsvård  beräknas.  Problemet  om  vem eller  vilka  som  skall  betala  kvarstår 
emellertid.  Frågan  är  om  gemene  man  inser  landskapens  värde  eller  värdesätter 
desamma högt  nog för att  vilja  vara med och betala  via  exempelvis  skattemedel? 
Detta leder oss in på den tredje, och i uppsatsen sista, aktören, nämligen de boende.   
   Intervjusvaren visar tydligt, om än inte på ett statistiskt säkerställt sätt, att lands-
bygdsbor i gemen inte vill se större landskapsförändringar. Man önskar, hoppas och 
tror däremot att den egna orten skall utvecklas i framtiden. Bättre kommunikationer, 
fler  arbetsmöjligheter  på  orten,  fler  affärer,  mer  servicemöjligheter  och  bevarade 
skolor verkar vara de viktigaste utvecklingsfrågorna här. Att även dessa former av 
utveckling kommer att påverka landskapet är det ingen av de intervjuade som närmare 
reflekterar över. 
   Att landsbygden på olika sätt bör utvecklas råder följaktligen enighet om mellan 
aktörerna.  Problem uppstår  emellertid  kring  frågan om vem eller  vilka  som skall 
arbeta för att utvecklingen, i dess olika former, realiseras och – som tidigare nämnts – 
kring hur densamma skall betalas. Myndighetssverige menar att de boende måste vara 
drivande och utföra stor del av utvecklingsarbetet på ideell basis. De boende menar, 
enligt intervjusvaren, å sin sida att det först och främst är de folkvalda politikerna, 
huvudsakligen på kommunal  nivå, som skall  arbeta för att  landsbygden utvecklas. 
Med andra ord råder oenighet om hur utvecklingen bör se ut och om vem eller vilka 
som skall göra jobbet. 
   Ett  tämligen  konkret  sätt  att  utvärdera  om den  önskade  utvecklingen  får  lika 
önskade,  eller  oanade,  konsekvenser  för  landsbygdens  landskap  är  att  göra  en 
landskapskonsekvensanalys.  Genom  att  översätta  utvecklingsvisionerna  till  kartor 
och/eller  landskapsbilder  blir  dess  konsekvenser  för  landskapet  tydliga,  vilket 
underlättar vidare analys och diskussioner. 
   Ytterst bottnar all landsbygdsutveckling i att ett stabilt befolkningsunderlag måste 
bibehållas  eller  återupprättas.  Investeringar  av  olika  slag  måste  våga  göras  på 
landsbygden, såväl av samhället som av privatpersoner och företagare. Attityden att 
någon annan skall göra jobbet – och med andra ord utveckla landsbygden – är inte en 
hållbar inställning i längden. 
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