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KORTFATTAD SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur de statliga föreställningarna om en 

fungerande service ser ut och sätta dem i relation till den faktiska utvecklingen på 

landsbygden, och även att undersöka alternativa lösningar till hur servicen på landsbygden 

kan bedrivas. Studien har fokuserat på svenska landsbygder generellt och för att söka svar på 

syftet har statliga myndigheters rapporter och dokument granskats där insikt har erhållits om 

hur servicen, något normativt bör vara. Genom metoder som kvalitativ textanalys av dessa 

rapporter, teoretiska ingångspunkter om landsbygdens nya ruralitet och tillgänglighet samt 

intervjuer med olika aktörer, dels om nytänkande servicelösningar och dels om landsbygdens 

servicesituation, sätts politik och praktik mot varandra. Det har visat sig att den politiska 

föreställningen om hur servicen bör vara ej till fullo överensstämmer med verkligheten. För 

att planera för en fungerande service på landsbygden krävs ett nytänkande med lösningar som 

beaktar dagens samhälle och det lokala, flexibilitet och innovationsrikedom.  

 

 

 

Nyckelord: Landsbygd, service, nedläggning, innovation, alternativa lösningar. 
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1. INLEDNING   
Den svenska landsbygden har genomgått en förändringsprocess under såväl det senaste seklet 

som de närmaste decennierna. Landsbygderna har ändrat form, från att ha varit majoriteten av 

befolkningens bostadsplatser och även dess arbetsmarknad, till att istället karakteriseras av 

befolkningsminskning, utflyttning, nedläggning av service samt bristande tillgänglighet. År 

2006 var enbart 23,6 % av befolkningen bosatta i gles- och landsbygder, något som kan 

förklara den fortsatta negativa utvecklingen i dessa områden.
1
 Aspekter som fragmenteringen 

av lokala arbetsmarknader med lantbruk, den ökade arbetspendlingen, utflyttning av främst 

unga och kvinnor är starka krafter som varit med och bidragit till att även förändringar inom 

servicen skett på landsbygden. Butiker och service, såväl kommersiell som kommunal har 

drabbats av nedskärningar, behov av samordning och samarbete och i många fall har det på 

landsbygderna runt om i Sverige tvingats fram en nedläggning av viktig service.
2
 De senaste 

åren har dock nya trender uppmärksammats på flera håll. Visserligen minskar befolkningen 

totalt sett, men det förekommer även i ett flertal områden att befolkningen ökar, till stor del på 

grund av positiva inflyttningsmönster, med andra ord finns det undantag till den annars dystra 

bilden.
3
 

 

Det råder en samhällelig föreställning om att en god servicenivå leder till en levande 

landsbygd och att service faktiskt är en förutsättning för att landsbygden ska ”överleva”. Men 

är det verkligen så att landsbygden dör om servicen reduceras och försvinner? Program, stöd, 

strategier, åtgärder och insatser på serviceområdet har under de senaste decennierna varit 

omfattande med syfte att bromsa den negativa utvecklingen. Ändå har politikens goda 

intentioner visat sig att inte fungera i verkligheten. Trenden går åt motsatt håll och servicen 

fortsätter ändå att försvinna och tillgängligheten försämras. Samtidigt utkommer rapporter 

som nämner att landsbygdsforskningen är splittrad och att planerare ej närmar sig 

landsbygdsproblematiken av anledningen att de inte vet hur de ska förhålla sig till den. År 

efter år utkommer ändå mängder med rapporter, undersökningar och dokument om 

landsbygden och även servicens utveckling där. Allt finns väl dokumenterat. Det som enligt 

mig dock är bristfälligt är förekomsten av nya ingångspunkter, nya perspektiv och annorlunda 

sätt att närma sig ämnet. Denna studie ämnar därför att ur ett planeringsperspektiv se på och 

utmana föreställningen om hur servicen ska vara och undersöka nya lösningar, innovationer 

och idéer.  

 

1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur de statliga föreställningarna om en fungerande service 

ser ut och sätta dem i relation till den faktiska utvecklingen på landsbygden, och även att 

undersöka alternativa lösningar till hur servicen på landsbygden kan bedrivas.  
 

För att underlätta besvarandet av syftet har ett antal frågeställningar använts som lyder:  

Hur ser staten och politiken på hur servicen ska fungera? Hur har servicesituationen på 

landsbygden utvecklats? Vilka är de största problemen? Hur har problemen lösts?  

 

 

                                                           

 
1
 Glesbygdsverket 2007, sid. 35 

2
 Gunnarsdotter 2005, sid. 14 – 16 

3
 Glesbygdsverket 2007, sid. 44 



5 

 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 
Service är ett stort begrepp som kan undersökas ur en rad olika perspektiv. I denna uppsats är 

det servicens utveckling och funktion på landsbygden som har varit i fokus och ämnet har då 

inte berörts utifrån andra synvinklar. Service på landsbygden med olika stödfunktioner, 

genomförandestrategier, program och åtgärder är från nationell nivå uppdelat i ett hierarkiskt 

system där många ämnesområden integreras med varandra i olika typer av program. 

Uppsatsen har inte beaktat samtliga av dessa, utan istället har de som ansetts vara mest 

relevanta för studiens syfte valts att beaktas och diskuteras.   

 

Även andra begrepp som exempelvis landsbygd, rural och urban genomsyrar uppsatsen varvid 

jag har valt att i avsnitt två nämna några centrala begrepp där valda definitioner nämns, då 

dessa annars kan förhållas till på olika sätt. Uppsatsen ämnar även studera landsbygder 

generellt och ser i första hand på generella trender och mönster, men beaktar även att det finns 

undantag. Men fokus ligger på att studera det generella snarare än det unika.  

 

Tidsmässigt har avgränsningar fått göras till att främst undersöka situationen på landsbygden 

idag, men ibland med tillbakablick på 1990-talet och hela 2000-talet. Historiskt berörs 

landsbygden enbart kortfattat för att sätta in läsaren i ämnet. 

  

1.3 CENTRALA BEGREPP 

Genom uppsatsen återkommer ett antal begrepp och formuleringar som här beskrivs 

kortfattat. De definitioner som används är inte allmängiltiga eller universellt rådande, men 

behandlas i denna uppsats utifrån hur de förklaras här.  

 

Landsbygd/glesbygd 

Att definiera begreppen landsbygd och glesbygd är svårt, speciellt med tanke på att olika 

typer av myndigheter använder sig av olika definitioner. Exempelvis finns ingen definition av 

landsbygd hos SCB, Statistiska Centralbyrån, utan de gör enbart avgränsningar av vad som 

anses vara tätort och icke-tätort. Glesbygdsverket å andra sidan gör en uppdelning på tätort, 

tätortsnära landsbygd och glesbygd samt en kompletterande indelning av skogslänens inland, 

skogslänen övrigt, storstadsregionerna och övriga Sverige. Även Jordbruksverket har en egen 

indelning där definitionerna råder tätortsområden, tätortsnära landsbygd, tätort i glesbygd 

samt övrig glesbygd. Varje myndighet kategoriserar sedan indelningarna i antingen 

invånarantal eller avstånd med bil (till olika funktioner).
4
 Utöver dessa myndigheters 

definitioner förekommer även ett flertal övriga som dock ej beskrivs här. I uppsatsen 

definieras landsbygd och glesbygd som allt som inte är tätort. Dock diskuteras inte 

skärgårdsöarna, så dessa bör ej beaktas vid genomläsning. Någon större skillnad har heller 

inte tillskrivits landsbygd eller glesbygd utan begreppen används tämligen lika.    

 

Rural/ruralt område 

Landsbygd, glesbygd och rural eller ruralt område används mestadels synonymt i uppsatsen. 

Detta på grund av att landsbygder ofta förknippas med ruralitet och tvärtom. Det är till stor 

del diskussionerna i de vetenskapliga artiklarna som legat till grund för denna användning, 

samt den traditionella uppdelningen av urbant – ruralt respektive stad – land.  

 

 

                                                           

 
4
 Glesbygdsverket 2008:b, sid. 7 – 11 
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Kommersiell service 

Med kommersiell service avses i första hand dagligvaror och drivmedel.
5
 Till dessa hör 

exempelvis lanthandlar, ICA-butiker, bensinstationer och klädaffärer. 

 

Kommunal service 

Kommunal service är detsamma som offentlig service, med andra ord servicefunktioner som 

tillhandahålls av såväl statliga som kommunala aktörer.
6
 Till dessa hör exempelvis 

Systembolaget, Apoteket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Tillgänglighet 

Även tillgänglighet är svårt att definiera då detta kan handla om såväl fysisk som virtuell 

tillgänglighet; tillgänglighet i form av exempelvis kollektivtrafik till servicefunktioner eller 

själva tillgängligheten, förekomsten, av service. Tillgänglighet till Internet för möjlighet till 

en virtuell tillgänglighet och så vidare. I uppsatsen betyder tillgänglighet i princip allt som 

nämnts ovan. För att ytterligare beskriva svårigheterna att definiera tillgänglighetens 

komplexa natur är tanken om att en god tillgänglighet inte behöver betyda att alla individer 

ändå har god tillgång till service. Ur ett djupare perspektiv fås insikten om att även aspekter 

som genus, ålder och etnicitet kan begränsa tillgången till service. Exempelvis har kvinnor 

inte lika ofta tillgång till bil som män, och äldre individer eller funktionshindrade individer 

har ej samma möjlighet till rörelse, och har då svårare att överbrygga avstånd eller använda 

sig av ny teknik.
7
 

 

1.4 METOD & DESIGN 
De metoder som används i uppsatsen är främst av kvalitativ karaktär. För att skapa mig en 

förförståelse om ämnet samlades inledningsvis sekundärdata in, det vill säga data som 

konstruerats av någon annan och i ett annat syfte.
8
 Delar av denna sekundärdata användes 

sedan för att  placera primärdata, min egen empiriska undersökning, i en kontext.
9
 Insamlade 

rapporter och dokument analyserades sedan med en så kallad kvalitativ textanalys och blev 

därmed en del av mitt empiriska material. Denna metod syftade till att lyfta fram det som för 

denna studie anses vara av största betydelse, till tolkning och analys. Det finns många sätt att 

genomföra en textanalys på, jag använde mig av en metod som författarna Göran Bergström 

och Kristina Boréus kallar för idé- och ideologianalys. Idéer kan ofta vara föreställningar om 

hur en verklighet ser ut och genom att tillämpa denna metod analyserade jag först 

förekomsten av idéer om service i statliga myndigheters dokument. Sedan genomfördes en 

ideologikritisk analys kring det jag fått fram. Texterna och dokumenten sattes efter detta in i 

ett socialt sammanhang, det vill säga föreställningen om hur service ”ska” vara i de politiska 

och statliga dokumenten placerades i kontexten av hur situationen ser ut i verkligheten 

avseende befolkning, tillgänglighet, service och andra faktorer som styr utvecklingen på 

landsbygden.
10

 

 

Även kvantitativ sekundärdata i form av statistik användes till viss del, för att kunna förklara 

hur situationen och utvecklingen generellt ser ut på de svenska landsbygderna. Statistik i form 

av färdiga kategoriseringar och uppdelningar ger en bra överblick inom många områden, som 

                                                           

 
5
 Glesbygdsverket 2004, sid. 15 

6
 Ibid 

7
 Ibid, sid. 22 

8
 Cloke et al 2004, sid. 36 

9
 Clark 2005, sid. 59 

10
 Bergström & Boréus 2005, sid. 149 – 150 & 166 – 167 
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kvantitativt beskriver olika samhälleliga processer. Exempelvis rörde sig detta om kommuner 

eller orter med problem att upprätthålla service, där antalet butiker minskat, tillgängligheten 

till olika serviceformer eller där olika servicefunktioner har fått samordnas. Undersökningen 

av sekundärdata och statistik samt den kvalitativa textanalysen påvisade hur den generella 

bilden inom service ser ut på den svenska landsbygden. Det som framkom av detta 

analyserades, tolkades och jämfördes sedan i relation till vad som sägs inom forskning. Det 

jämfördes även med olika vetenskapliga artiklar, teorier samt med de resultat som framkom 

från intervjuerna. 

 

För att ytterligare belysa de traditionella föreställningarna om hur service ”ska” vara, i 

relation till hur den egentligen är och hur den har kommit att utvecklas på landsbygden 

behandlas två konkreta exempel hämtade från Södermanlands län samt Dalarnas län. Dessa 

exempel bidrar därmed till att designen blir en typ av fallstudiebaserad forskning om 

alternativa lösningar till annars traditionella serviceformer. Urvalet till själva fallstudiedelen 

genomfördes med ett så kallat kontextorienterat urvalsförfarande. Med andra ord valdes två 

fall ut som redan på förhand uppfattades ha de egenskaper som är i fokus för studien. Dessa 

två fall analyserades sedan inom samma kontext, varifrån slutsatser sedan drogs.
11

   

 

Utöver, för fallstudien, relevant sekundärdata i form av dokument och rapporter genomfördes 

även intervjuer med betydelsefulla aktörer. Att använda sig av såväl existerande dokument 

som intervjuer i fallstudien ger mer tyngd och trovärdighet åt studien som helhet. Det 

underlättade även datainsamlingen eftersom frågor som uppsatsen vill ha besvarade kunde 

ställas direkt, utan att behöva söka efter ibland svåråtkomliga svar.
12

  

 

Att intervjuer har valts som metod för delar av den empiriska undersökningen beror på att jag 

anser det vara det lämpligaste valet för min studie. Då jag redan före intervjuernas 

genomförande var orienterad och insatt i ämnet som helhet, syftade intervjuerna främst till att 

ge fördjupade kunskaper. Dessa kan kallas för tematiska fördjupningsintervjuer då frågorna 

var relativt smala och detaljerade, men samtidigt gav utrymme för möjlighet till utvecklande 

svar.
13

 Dessa intervjuer gav då även möjlighet att få fram oväntad information eftersom dessa 

typer av servicelösningar är relativt nya och ej välundersökta fenomen. Sådan fakta skulle inte 

ha varit möjlig att erhålla via exempelvis en enkätundersökning som oftast består av 

välstrukturerade frågor med ett begränsat antal svarsalternativ. Det är även svårt att följa upp 

specifika frågor från enkätundersökningar.
14

 Till följd av de geografiska avstånden användes 

inte heller observationer som en metod. Avstånden är även anledningen till att intervjuerna 

genomfördes per telefon. Detta skulle kunna ses som negativt om antalet frågor skulle vara 

stort, men då detta inte handlade om breda, orienterade intervjuer sattes en tidsram på 15 – 30 

minuter för varje intervju, något som ansågs överkomligt för intervjupersonerna.
15

   

 

Intervjuerna var av respondentkaraktär eftersom jag var intresserad av att undersöka ett antal 

aktörers uppfattningar, tankar och åsikter om alternativa serviceformer som är i fokus för 

fallstudien. Vissa intervjuer genomfördes även med syftet att få ett bredare perspektiv kring 

servicens utveckling på landsbygden och dess framtid.
16

 Samtliga intervjuer spelades in med 

en bandspelare efter att detta godkänts av intervjupersonerna. Detta för att intervjusvaren i 
                                                           

 
11

 Esaiasson et al 2004, sid. 137 – 138 
12

 Gummesson 2004, sid. 128 
13

 Borén et al 2006, sid. 5 – 6  
14

 Valentine 2005, sid. 110 – 111 
15

 Esaiasson et al 2004, sid. 216 
16

 Ibid, sid. 253 – 256 
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uppsatsen ska kunna återges korrekt och inte vara missvisande. Inspelningen har även gett 

mig möjlighet att i efterhand kunna lyssna igenom svaren ett flertal gånger och därmed har jag 

kunnat undvika att gå miste om värdefull information, som eventuellt inte skulle ha hunnit 

nedtecknas.
17

 Att spela in samtliga intervjuer bidrar även till att ge uppsatsen hög reliabilitet 

då slarvfel, hörfel och andra missförstånd har undvikits.
18

 

 

Uppsatsen som helhet är såväl teorikonsumerande som teoriutvecklande. Till skillnad från 

teoriprövande studier där teorin är i fokus, karakteriseras istället teorikonsumerande studier av 

en fokusering på själva fallet i studien, och teorin används då i syfte att hjälpa till att förklara 

fenomenet.
19

 Denna uppsats design lyfter fram själva problemet och fenomenet primärt och 

sedan används bland annat teorier för att kunna förklara och diskutera detta, vilket 

överensstämmer med förklaringen av teorikonsumerande studier. Då jag även har valt att se 

på landsbygdens serviceproblematik ur ett planeringsperspektiv genom att undersöka nya, 

alternativa lösningar ämnar jag även utifrån själva avhandlingsdelen samt empiridelen att 

generera slutsatser som kan sägas vara teoriutvecklande. Att studien såväl är 

teorikonsumerande som teoriutvecklande beror på att när ”ny” teori genereras är det ändå 

nödvändigt att jämföra den med redan befintlig teori, för att kunna dra relevanta slutsatser.
20

   

 

1.5 KÄLLOR & KÄLLKRITIK  
Själva grundmaterialet för studien som belyser landsbygdens utveckling, problematik och 

möjligheter, olika samhälleliga mönster och trender, statistik et cetera har främst insamlats 

från statliga myndigheter och verk. Jag har samlat information som har belyst studiens ämne i 

form av statliga officiella rapporter, årsböcker, undersökningar, utredningar, strategier och 

propositioner som utgivits av Glesbygdsverket, Konsumentverket, Formas, SmåKom, 

Landsbygdskommittén, Regeringen, Boverket och Länsstyrelser. Dessa officiella dokument, 

såväl i text- som statistikform är goda källor för denna typ av undersökning. Dock innebär 

inte deras officiella och statliga status att de ska ses som helt tillförlitliga och korrekta källor 

av just den anledningen att de är officiella och statliga. Denna typ av källor är precis som all 

annan relevant litteratur och dokumentation skapad för ett visst ändamål.
21

 Av denna 

anledning studerades dessa med samma kritiska förhållningssätt som andra källor i uppsatsen. 

Detta var även en av anledningarna till att en kvalitativ textanalys genomfördes, som 

diskuterades i metoddelen.   

 

Landsbygdens utveckling i termer av service har flera sidor och inriktningar, något som de 

statliga materialen delvis tar fasta på. Bland det insamlade materialet är det specifikt de 

myndigheter som närmast står landsbygdsforskningen till hands; Glesbygdsverket, 

Konsumentverket och Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande), som betonar och belyser denna utveckling som tagit form i förhållande 

till processer som sker i samhället, influerade av såväl nationella, regionala som globala 

faktorer. Inom vissa diskurser har detta blivit känt som ”landsbygdens nya ruralitet” som 

bland annat tar fasta på hur nya former av kommunikation och rörlighet har börjat 

karakterisera landsbygder runt om i Sverige. Denna teori om landsbygdens nya ruralitet 

används som ett komplement i studien, i syfte att få ytterligare ett perspektiv på 

serviceutvecklingen. Studien diskuterar även tillgänglighet ur ett teoretiskt perspektiv. Här 
                                                           

 
17

 Valentine 2005, sid. 123 – 124 
18

 Esaiasson et al 2004, sid. 67 
19

 Ibid, sid. 40 – 41 
20

 Gummesson 2004, sid. 123 
21

 Cloke et al 2004, sid. 41 – 42 
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används Malcolm J. Moseleys teori om tillgänglighet på landsbygden som är 30 år gammal. 

Visserligen hade mer aktuellt material kunnat användas, men valet av denna litteratur beror 

ändå på att jag anser att det är samma frågor som är aktuella idag. Det råder i princip samma 

problem som vid tillfället då boken skrevs och detta ansågs intressant att lyfta fram.  

De vetenskapliga artiklarna jag har använt mig av kommer från ett flertal framstående 

tidskrifter, bland annat: Sociologia ruralis, Progress in planning, Journal of transport 

geography, Environment and planning samt International journal of operations & production 

management. Dessa artiklar diskuteras och jämförs med situationen i Sverige för att få 

ytterligare bredd och perspektiv på studiens ämne och även med anledning att sätta in studien 

i ett större forskningssammanhang. Avseende generaliserbarhet är förhoppningen då att detta 

breda perspektiv samt att den fördjupade fallstudiens resultat ger studien möjlighet att uttala 

sig om planeringslösningar som kan appliceras på landsbygder generellt, såväl i Sverige som 

internationellt. Att två separata län valdes för att konkret belysa hur landsbygdens problem 

med att upprätthålla traditionella former av service har lösts genom alternativa lösningar 

förstärker graden av generaliserbarhet. Såväl det breda perspektivet som att två separata län, 

inom samma kontext, med olika typer av lösningar på olika problem lyfts fram bidrar till att 

studien får en god extern validitet. De resultat som framgår av studien är därmed till stor del 

generella och kan appliceras på andra liknande fall som har samma typer av problem.
22

 

 

Valet av intervjupersoner skedde genom olika principer. Avseende intervjupersonerna i 

Södermanlands och Dalarnas län hade jag då först bestämt ämne, det vill säga 

arbetsförmedlingsförsöket i Dalarna respektive Länstrafiken i Södermanland. Efter kontakt 

med Länstrafiken i Södermanland hänvisades jag till Gunnar Gullbrand som är områdeschef 

för Länstrafiken i länet då han ansågs vara mest insatt i landsbygdsfrågor och 

kollektivtrafiken där. Även Bengt Welin, kommunchef i Älvdalen intervjuade jag efter 

rekommendation av många anställda inom Dalarnas olika kommuner. För att skapa mig en 

bredare bild av servicens utveckling på landsbygden generellt beslöt jag mig för att ta kontakt 

med Glesbygdsverket där Peter Malmsten, utredare med speciellt ansvar för servicefrågor 

som följer och bevakar tillgången till både kommersiell och offentlig service intervjuades. 

Även Erik Westholm som arbetar som professor i kulturgeografi med inriktning mot regional 

utveckling på Högskolan i Dalarna samt som forskningsledare på institutet för framtidsstudier 

intervjuades. Westholm är även väl insatt i landsbygdsfrågor då han bland annat varit statlig 

enmansutredare kring landsbygdspolitik och har skrivit en nationell forskningsstrategi för 

landsbygden. Jag ansåg det vara av stor vikt att såväl få Glesbygdsverkets syn på servicens 

utveckling, då de är en statlig myndighet, som att få en ”oberoende” forskares perspektiv på 

detta. Genom dessa intervjuer har därmed olika perspektiv kunnat erhållas och ensidighet har 

kunnat undvikas.  

 

1.6 DISPOSITION 
Inledningsvis diskuteras uppsatsens vetenskapliga anknytning och teori för att sätta in läsaren 

i ämnet. Kapitel två syftar även till att sätta in själva uppsatsen i ett större sammanhang och se 

på hur servicen på landsbygden utvecklats internationellt. Vidare följer kapitel tre där de 

svenska landsbygdernas servicesituation diskuteras utifrån politiska och praktiska exempel. 

Här beskrivs politikens syn på hur servicen på landsbygden ska vara i relation till hur den 

faktiskt är. I kapitel fyra beskrivs en del nya perspektiv kring servicen på landsbygden och hur 

olika insatser inom området söker förbättra tillgången till och upprätthållandet av service. Här 

lyfts även två konkreta exempel fram där något innovativa lösningar har genomförts. Därefter 
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knyts uppsatsen ihop i kapitel 5 där resultaten diskuteras och slutsatser dras i förhållande till 

teori, politik och praktik.   
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2. VETENSKAPLIG ANKNYTNING & TEORI  
Inom den vetenskapliga internationella forskningsvärlden finns många diskurser om 

landsbygden och olika typer av perspektiv kring dess utveckling. Det förekommer såväl 

renodlade diskurser och teorier om att landsbygden (enbart) är rural och särskild och dess 

hantering kräver särbehandling, som att det urbana och rurala närmar sig och att land och stad 

då ska behandlas lika, det vill säga ej isolerat från varandra. Detta är något som även benämns 

som den urbana – rurala dikotomin. Utöver dessa två så kallade extremer finns naturligtvis 

även andra typer av diskurser och perspektiv som belyser andra frågor som är centrala för 

landsbygden. Generellt råder det, åtminstone inom västvärlden, liknande trender och mönster 

på landsbygderna vilket gör att diskussionerna och problemen i de internationella 

vetenskapliga tidskrifterna till stor del kan appliceras på en generell nivå. Västvärldens 

landsbygder har i princip genomgått liknande processer och samhällsförändringar som gett 

upphov till en åldrande befolkning, utflyttningar, nedläggningar av service och dålig 

tillgänglighet.
23

 Detta bidrar till att de generella diskurserna och diskussionerna om 

landsbygdernas egenskaper kan appliceras, jämföras och användas. De vetenskapliga 

artiklarna som ligger till grund för detta avsnitt behandlar därmed europeiska landsbygder 

vilka genomgått liknande processer och samhällsförändringar. Dock bör hänsyn tas till att 

generella trender och mönster ändå inte i samtliga fall visar sig på samma sätt överallt, utan 

att även olikheter och processer kan resultera i andra typer av utvecklingar och riktningar.   

 

2.1 FORSKNINGENS SYN PÅ LANDSBYGDENS SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET  
Genomgående i de artiklar som behandlats för den här uppsatsen anses såväl själva 

tillgängligheten transportmässigt sett, som tillgängligheten till service vara de två generellt 

stora problemen på landsbygden. Den något normativa politiska idén om att service ska vara 

tillgängligt för alla medlemmar i ett samhälle är inte något som enbart är typiskt för Sverige, 

utan detta är rådande i de flesta västerländska länderna.  

 

Att ha en acceptabel nivå av service med god kvalitet, tillgänglighet samt effektivitet ses i 

Storbritannien vara en nationell skyldighet, något som bland annat beskrivs i artikeln ”What 

can rural agencies do to address the additional costs of rural services? A typology of rural 

service innovation”. Detta måste mötas på olika sätt till följd av urbana och rurala områdens 

olikheter i termer av bland annat befolkningsstruktur och populationsantal. Författarna 

poängterar att de problem som uppstår i rurala områden, med att upprätthålla och erbjuda 

medborgare en god service, inte är något nytt fenomen. Trots detta saknas från nationell nivå 

specifika kriterier och lösningar för rurala kontexters tillvägagångssätt. Resultatet har blivit att 

områden ofta har fått acceptera en lägre servicekvalitet och servicenivå, som i princip strider 

mot det nationella åtagandet. Det förekommer dock även innovativa lösningar men kunskap 

om dessa samt dess möjligheter att influera och inspirera andra områden är begränsad. För att 

överkomma problem som rör tillgänglighet till följd av stora avstånd och låg population måste 

service lösas i relation till dess lokala kontext. Eftersom landsbygder ofta är synonyma med 

högre servicekostnader bör skräddarsydda och annorlunda lösningar tillämpas i högre grad, 

istället för att acceptera en lägre servicekvalitet.
24
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Även Farrington och Farrington diskuterar i artikeln ”Rural accessibility, social inclusion and 

social justice: towards conceptualisation” Storbritanniens politiska satsning på 

tillgängligheten till service i en rural kontext. Att erbjuda den rurala befolkningen en god 

tillgänglighet är en form av social rättvisa, vilken bör integreras i politik och 

tillgänglighetsplanering för att uppnå en god välfärd. Dock poängteras här att tillgänglighet 

inte enbart behöver vara rumslig, det vill säga fysisk. Det rurala transportproblemet är enbart 

en del av det större tillgänglighetsproblemet som karakteriserar landsbygderna, och detta kan 

överbryggas med andra metoder än just mobila. Författarna poängterar att hänsyn bör tas till 

att vad människor bör ha och vad de behöver förändras över tid och rum, och inte är 

någonting statiskt. Frågor som rör värderingar, kultur, sociala och ekonomiska aspekter bör 

tas hänsyn till då även dessa åsikter och normer ändras. Fokus ligger även på att det finns ett 

behov av att olika samhälleliga sektorer på lokal och regional nivå bör samverka för att uppnå 

viktiga tillgänglighetsmål.
25

  

 

Att den politiska viljan och i många fall lagstiftningen, uppmärksammar service- och 

tillgänglighetsfrågor på landsbygden är viktigt. Dock har det blivit allt svårare att få rural 

politik och praktik att stämma överens. Wiebren Johannes Boonstra diskuterar med avstamp i 

tysk ruralpolitik den klyfta som uppstått mellan politik och praktik. Boonstra menar att denna 

klyfta är ett resultat av två samhälleliga processer, vilka kan skådas i många länder i 

västvärlden. Den första processen rör vad författaren kallar för värderingsskillnader, det vill 

säga att det finns olika meningar och värderingar bland grupper och intressenter i samhället 

om landsbygden, det rurala och dess utveckling. Ursprungligen har en uppifrån och ned 

politik varit rådande, men till följd av ändrade värderingar som skapats av samhälleliga 

processer, har relationen mellan traditionella institutioner och människor förändrats. Detta i 

sin tur har gett upphov till den andra orsaken, en avpolitiseringsprocess. Politiken har inom 

många ämnesområden, även det som rör det rurala, sedan några decennier tillbaka 

karakteriserats av en decentralisering. Genom att involvera flera grupper och intressenter i 

planering, beslut och implementering har avsikten varit att regionalt och lokalt skräddarsydda 

lösningar ska tillämpas på generella problem. Decentraliseringen har dock även en baksida, 

nämligen att det politiska ansvarstagandet från statens håll har övergivits till förmån för 

marknaden. Resultatet har blivit att den politik som bedrivs är abstrakt och inte representativ 

för de faktiska värderingar som finns i och om det rurala samhället. Klyftan mellan politik och 

praktik har förstärkts istället för att, vad som var meningen, göra samhället bättre.
26

  

 

Den förändringsprocess som skett i samhället, vilken bidragit till att landsbygden och det 

rurala kan betraktas utifrån olika perspektiv visar sig i mycket forskning som söker utmana de 

traditionella diskurserna och tankesätten om ämnet. Detta diskuteras bland annat av Jaap 

Frouws i artikeln ”The contested redefinition of the countryside. An analysis of rural 

discourses in the Netherlands” och av Mai Camilla Munkejord i ”Challenging discourses on 

rurality: women and men in-migrants’ constructions of the good life in a rural town in 

northern Norway”. Frouws fokuserar på så kallade socio-politiska diskurser och söker utifrån 

olika kontexter förklara hur uppfattningar om landsbygd och ruralitet konstrueras. Författaren 

särskiljer tre olika typer av diskurser som utgår från separata perspektiv: jordbruk, ekonomi 

och kultur; eller med hans egna ord ”the agri-ruralist discourse”, ”the utilitarian discourse” 

och ”the hedonist discourse”. Förespråkare av de olika diskurserna försöker via 

intressegrupper, föreningar, politik eller dylikt främja sina egna intressen, och föreställningen 

om vad som bör göras överensstämmer ofta inte mellan de olika diskurserna. Exempelvis 
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menar Frouws att de allmänna debatterna i Nederländerna främst är av hedonistisk, det vill 

säga kulturell karaktär. Allmänheten vill behålla den ”ideala” rurala landsbygden. Däremot är 

trenderna inom rurala områden i praktiken mer generellt överensstämmande med den utilitära 

diskursen. Det vill säga att det är de ekonomiska aspekterna som styr. Den ”ideala” 

landsbygden finns inte, och till följd av att ekonomiska faktorer är ojämnt fördelade ger detta 

även utslag geografiskt. Vissa områden gynnas medan andra områden ses som förlorare, 

vilket blir en något orättvis samhällsutveckling men som i princip stämmer överens med 

dagens utveckling.
27

 Munkejord i sin tur fokuserar istället mer specifikt på diskurser som rör 

ruralitet och utmanar dominerande diskurser som är baserade på en rural – urban dikotomi. 

Författaren belyser hur många landsbygder karakteriseras av en (i viss mån marginell) urban 

inflyttning samt generell påverkan av urbana faktorer som sätter sin prägel på vad som 

traditionellt betraktats som renodlat rurala landsbygder. Kritik riktas mot hur de traditionella 

diskurserna tenderar att definiera platser som antingen rurala eller urbana. Den rurala – urbana 

dikotomin och separeringen bör frångås och istället måste faktorerna studeras som relaterade 

fenomen. Författaren menar att det goda livet på landsbygden konstrueras som en 

kombination av dessa faktorer och därför finns ett behov av alternativa diskurser som ej är 

låsta vid denna dikotomi.
28

 

  

Det är därmed ett nytänkande som karakteriserar mycket av diskurserna och forskningen 

kring landsbygden idag. Även själva servicen och hur vi kan tänka kring service i en rural 

kontext har influerats av de nya riktningarna. Virtuella former av service med ingen eller 

begränsad mänsklig kontakt är ett relativt nytt sätt att erbjuda service på, vilket kan lösa 

många utmaningar som servicen på landsbygden står inför. Christopher Voss diskuterar detta i 

artikeln “Rethinking paradigms of service – service in a virtual environment”, likaså 

poängterar Costopoulou och Anagnostou i artikeln ”Introducing advanced telematic services 

in rural areas” denna tekniks möjligheter. Voss närmar sig ämnet utifrån tankar om servicen 

och dess kvalitet, då alltfler tjänster och service nu erbjuds i en virtuell miljö. Han 

argumenterar för att då service i allt större omfattning ”levereras” via webben, måste vi ändra 

våra antaganden om hur service ska hanteras. Många områden inom service är i behov av ett 

nytänkande, dock finns starka indikationer på att det finns en tröghet inom företag och så 

kallade levererare av service till denna typ av nyutvecklingsmöjligheter.
29

 Även Costopoulou 

och Anagnostou betonar att denna typ av service kan vara en så kallad möjliggörare för den 

rurala utvecklingen. Service som annars är svår att upprätthålla på landsbygden får nu en 

chans att överleva med hjälp av informations- och telekommunikationsteknologi. Trots 

insikten om att detta verktyg kan vara användbart i rurala områden och underlätta samhällelig 

och annan service, förbättra livskvaliteten och den ekonomiska utvecklingen konstaterar även 

Costopoulou och Anagnostou att det än så länge finns en tröghet. Verksamheter i rurala 

samhällen har generellt varit relativt sena med att använda sig av dessa typer av service.
30

 

 

Framtiden för informations- och kommunikationsteknologi ser däremot ljus ut. Utvecklingar 

och framsteg inom så kallad advanced telematic service har gett upphov till möjligheten att 

såväl kundanpassa som kontextanpassa servicen till landsbygden. Costopoulou och 

Anagnostou menar att införandet av denna typ av service kommer att effektivisera och 

underlätta organiseringen av service. Boenden i rurala områden kommer att få ett bättre 

socialt och kulturellt liv, vilket kan realiseras på olika sätt. De betonar att möjligheterna med 
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telekommunikations- och informationsteknologin är stora, däremot kan deras införande 

förhindras och begränsas till följd av dess stora kostnader. Fördelarna med denna teknologi 

måste dock ses på lång sikt då dess fördelar kan överbygga långa avstånd, geografiska 

begränsningar, avbefolkning och istället vända negativa trender. Teknologins framsteg borde 

också göra det möjligt att inom en snar framtid kunna erbjuda rurala områden mindre 

kostsamma utrustningar.
31

  

 

Ytterligare nytänkande servicelösningar för landsbygden som är i fokus är flexibla 

transportlösningar och kollektivtrafik. Landsbygdens tillgänglighetsproblem förklaras ofta av, 

både avseende service och tillgänglighet, de urbana arbetsmarknaderna, de ökande disponibla 

inkomsterna samt ökandet av bilägandet. Det stora bilägandet i rurala områden har kraftigt 

bidragit till den negativa trend som många landsbygder hamnat i. Att boende som arbetar i 

urbana områden även gör sina inköp där bidrar till en reducering av den lokala verksamheten 

på landsbygden, vilket i sin tur minskar efterfrågan på kollektivtrafik då färre människor rör 

sig i det rurala området. Boende på landsbygder tar ofta bilen till utanförliggande större 

köpcentrum eller gallerior då priserna är lägre än i den lokala butiken, vilket också ger en 

negativ effekt. Kollektivtrafiksförsörjningen tvingas därmed ofta reducera antalet bussturer 

och/eller öka avgifterna per resa.  Bilen framstår ofta som det bästa alternativet för 

landsbygdens befolkning. Jenny Brake och John Nelson beskriver ett försök att vända denna 

negativa trend genom innovativa lösningar som genomförts i kollektivtrafiken i Storbritannien 

de senaste fem åren. Att bussturer ofta går på fasta tider med förbestämda turer bidrar till att 

de resande blir begränsade i tid och rum, samt att det inte bidrar till hållbar utveckling om 

bussarna är halvtomma. För att lösa detta har kollektivtrafiken på landsbygden, bland annat i 

Storbritannien, utvecklat Intelligent Transport Systems (ITS) som resulterat i mer flexibla 

transportlösningar.
32

   

 

Den flexibla kollektivtrafiken har resulterat i former som bland annat ”dial-a-ride” där 

boende i glest befolkade områden har möjlighet att på förhand boka plats på en så kallad 

semi-fast busstur. Har inga bokningar gjorts kör helt enkelt ingen buss den turen. Detta ger 

möjlighet att erbjuda en större servicefrekvens, det vill säga att det kan köras fler turer, än om 

bussturerna hade varit helt fasta. Ännu en lösning som genomförts är att allmänhet som har 

långa avstånd kan använda sig av taxi som kollektivtrafik. Denna tjänst fungerar på två sätt; 

vissa fordon kan enbart förbokas och andra kan plocka upp resenärer i specifika 

taxibusskurer. Trots lösningarnas positiva egenskaper kritiserar författarna dess tendenser att 

fungera isolerat från varandra vilket bidrar till överlappningar. Ett mer effektivt användande 

vore att också integrera servicen och täcka större områden. Exempelvis skulle skolskjutser, 

färdtjänst och annan social service (matleveranser) kunna samordnas. Kollektivtrafikens 

största nackdel är dess kostnad och den kräver större områdesplanering, samarbete och 

effektivisering för att kunna överleva på landsbygden.
33

 

 

Landsbygdens framtid är svår att få grepp om till följd av dess olika diskurser och perspektiv. 

Moseley och Owen poängterar dock en viktig aspekt om varför det är viktigt att diskutera 

framtida scenarier:  

 

What is, and is not, likely to have changed by then [2015] is the subject of future 

sections of this paper; but it might be useful to suggest now that while the social, 

                                                           

 
31

 Costopoulou & Anagnostou 2002 
32

 Brake & Nelson 2007 
33

 Ibid 



15 

 

 

economic, cultural and technological context of rural service provision might be 

significantly different eight to 10 years on, the basic physical structure of rural 

England will have changed only marginally. In particular, the broad geographical 

pattern of settlements and the physical infrastructure connecting them will surely be 

much as present, though particular towns and villages might have changed 

radically.
34

 

 

Då mål upprättats om att boende i rurala England ska få en bättre och mer rättvis tillgång till 

service, måste det ovan nämnda citatet tas i beaktande. Kontexten kan förändras men de 

fysiska strukturerna är kvar, därför måste sannolika förändringar diskuteras för att arbeta 

långsiktigt och hållbart med servicen på landsbygden. Även Moseley och Owen beskriver 

flexibla kollektiv- och trafiklösningar samt informations- och telekommunikationsteknologins 

framsteg som viktiga drivkrafter för servicens utveckling och bestånd.
35

  

 

2.2 RURALITET & TILLGÄNGLIGHET 
Den ovan nämnda genomgången av ett flertal vetenskapliga artiklar har hjälpt till att 

teoretisera de problem och utmaningar som finns på landsbygderna. Det finns många 

relevanta teorier som ytterligare kan appliceras och användas för att analysera och förstå 

servicens utveckling på landsbygden. Eftersom uppsatsen till viss del är en 

teorikonsumerande studie, det vill säga att teorierna ska hjälpa till att förklara fenomenet, som 

i detta fall är något utmanande och nytänkande, har två inriktningar valts att diskuteras mer 

ingående. Det finns ett nytt sätt att se och tänka kring landsbygden, de traditionella 

föreställningarna och normerna om såväl landsbygden som dess service stämmer inte helt 

överens med verkligheten. Detta avsnitt fokuserar därför på relationen stad och land, 

landsbygdens nya ruralitet samt det svårdefinierbara begreppet tillgänglighet. 

 

2.2.1 RELATIONEN STAD – LAND & DEN NYA RURALITETEN 

Landsbygdens nya ruralitet eller den nya ruraliteten kan egentligen ses som en teori eller ett 

samlat begrepp som söker förklara de förändringar som har skett och sker på landsbygden och 

hur utvecklingen kan komma att se ut. Innebörden av den nya ruraliteten är att det krävs ett 

nytt ställningstagande till de nya strukturerna på landsbygden.  

 

Inom den nya ruraliteten finns en insikt om att gränserna mellan stad och land är på väg att 

suddas ut och/eller förändras. Även här skiljer sig dock åsikterna åt. Ett sätt ett se på 

relationen är att det rurala och urbana är olika, men beroende av varandra. Den rurala 

landsbygden och det urbana kompletterar varandra och båda har viktiga egenskaper som är 

nödvändiga lokalt, regionalt och nationellt.
36

 Ett annat sätt är att fundera över vad 

definitionerna av begreppen landsbygd, tätort och stad egentligen innebär parallellt med ruralt 

och urbant, för att förklara varför denna uppdelning inte är lämplig. Områden som landsbygd 

och tätort definieras ofta utefter befolkningsmängd och avstånd vilket vi sedan ger 

benämningarna rural och urban eller stad och land. Detta förknippas ofta med respektive 

livsstilar, som idag dock inte längre gäller. Till följd av omfattande strukturomvandlingar och 

samhällsförändringar har bebyggelse-, befolknings- och flyttmönstret på landsbygden börjat 

ändra form. Det finns inte längre en specifik landsbygd som är rural, utan det finns olika typer 

av landsbygder med olika innehåll, form och funktion. Vissa landsbygder har negativa 
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trender, medan andra karakteriseras av inflyttning, befolkningsstabilisering och tillväxt. Det 

behöver idag inte heller finnas någon större skillnad i livsstil om människor bor på 

landsbygden eller i staden. Till följd av innovationer och nya lösningar kan rural, urban, 

landsbygds- och stadsbefolkning i princip få samma möjligheter att tillgå funktioner i 

samhället som kultur, media, information et cetera.
37

  

 

Visst är land och stad ändå olika på vissa sätt. Landsbygden har en större gleshet, mindre 

andel befolkning, utbud av varor, tjänster och service och så vidare. I denna mening kan man 

tala om landsbygdens särskildhet
38

, med dess specifika förhållanden. Däremot är det inom 

andra områden, exempelvis livsstil, som uppdelningen stad och land, urbant och ruralt, inte 

längre är lämplig, trots att det finns en föreställning om detta.   

 

Boverket beskriver den nya ruraliteten som en typ av rural gentrifiering; 

 

 …den nya ruraliteten kan ses som en typ av urbanisering där urbana livsstilar och 

näringar alltmer vinner insteg på landsbygden samt där boende har hög prioritet…
39

  

 

Med andra ord kan den nya ruraliteten karakteriseras av faktorer som inte behöver förknippas 

med lantbruk, som ruralitet och landsbygd tidigare associerats med. Boverket menar dock att 

det främst är de tätortsnära landsbygderna som influeras av denna nya ruralitet, men att det 

speciellt i Västeuropa enbart är en marginell skillnad mellan glesbygd och storstad i detta 

avseende. I andra länder i Europa och USA är klyftan mellan urbaniserad och rural betydligt 

större.
40

   

 

Kärnan i denna teori utgår från att det är något nytt; ett nytt ställningstagande, en ny 

utveckling, ett nytt sätt att lösa problem eller nya möjligheter på landsbygden. Med andra ord 

finns det ett nytt sätt att förhålla sig till landsbygden och dess egenskaper. Exempelvis har de 

förändringar som skett inom jordbruket bidragit till att de areella näringarna och lantbruket 

förändrats, och på många håll istället inriktats mer på turism och rekreation. Utöver dessa 

förändringar påverkas även landsbygden av framsteg och utveckling inom tele- och 

kommunikationsindustrin. Idag handlar tillgänglighet inte enbart om fysisk rörlighet, utan 

även om virtuell tillgänglighet och rörlighet, något som datorer och mobiltelefoner skapat. 

Servicen för samhällets individer blir mer lättillgänglig och kan nås oavsett var man befinner 

sig, och kan komma att utvecklas oerhört inom många områden. Allt vad den nya ruraliteten 

innebär har även gett upphov till nya trender inom befolkningsstrukturen. Det är inte enbart en 

åldrande befolkning som bor på landsbygden; det finns i vissa områden stabil inflyttning med 

olika typer av samhällsgrupper.
41

 Det handlar därmed om att se på landsbygden utifrån ett 

dagsperspektiv, medräkna såväl samhälleliga som globala förändringar och processer, vad de 

kan leda till, möjliga nya lösningar och metoder, för att förstå att landsbygden har en ny 

ruralitet som kräver nya synsätt.   
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2.2.2 TILLÄNGLIGHET SOM EN RURAL UTMANING  

År 1979 utkom boken Accessibility: the rural challenge av Malcolm J. Moseley som 

beskriver tillgänglighetsproblematiken på landsbygden. Trots att det idag har gått 30 år är 

bokens titel och innehåll fortfarande aktuellt och kan sägas vara en av landsbygdens största 

utmaningar. En central insikt är att tillgängligheten och dess problem på landsbygden 

förvärras och till viss del även beror på problem inom andra områden. Få eller obefintliga 

arbetstillfällen, avbefolkning, isolering och försummelse av sårbara grupper såsom gamla, 

kvinnor och barn, kombinerat med de oproportionerligt höga kostnaderna att erbjuda service 

relaterar till tillgänglighet. Moseley anser att det är politikens otillräckliga och felinriktade 

policys som är grunden till problemen.
42

 

 

En anledning till att det riktas stor kritik mot tillgängligheten och serviceutbudet på 

landsbygden beror enligt Moseley på människors förväntningar och krav på, speciellt, den 

offentliga servicen. I efterkrigstidens samhälle har gränserna mellan det rurala och urbana 

börjat suddas ut till följd av migration, utbildning, massmedia et cetera. De ökade 

förväntningarna på vad boende på landsbygden anser sig vara berättigade till rent 

servicemässigt, är större än den faktiska minskningen av servicen. När boende på 

landsbygden allt mer blir ”urbana”, blir det ändå svårt för staten och de offentliga och 

kommunala verksamheterna att lokaliseras där, till stor del på grund av ekonomiska faktorer. 

Centralisering av verksamheter är karakteristiskt för denna tid och gäller i princip inom 

samtliga områden. Serviceutbud såsom affärer tenderar att bli färre, större och lokaliserade till 

centralare delar; samma mönster gäller även för exempelvis skolor. Skalekonomier, det vill 

säga stordriftsfördelar och samordning, är en förklaring till fenomenet, men även individers 

ändrade beteendemönster. Det ökade bilägandet har bidragit till större rörlighet i en majoritet 

av hushållen och i princip eliminerat det klassiska shoppingmönstret. Dagens moderna, 

effektiva människor ägnar sig åt ”multi-tasking” där samtliga inköp görs under samma resa. 

Ofta sker detta i storstäder eller tätorter där service är samlat på ett ställe och priserna kan 

hålla en lägre nivå än i småstäder och byar. Resultatet av bilismens ökade användning blir att 

landsbygden drabbas av sämre serviceutbud och kollektivtrafik.
43

 

 

Tillgången till service och tillgängligheten är frågor som till större del måste integreras i 

politiken, Moseley menar att det finns fyra aspekter som kan förbättras och arbetas utefter 

följande: 

 

1. Underlätta människors rörlighet med exempelvis efterfrågestyrd transport, ”multipurpose” 

transport (transport som har flera uppgifter), minibussar et cetera. 

 

2. Göra själva servicen rörlig. Idag finns det visserligen mobila affärer och bibliotek, men i 

kontexten av dagens shoppingmönster och efterfrågan anses de ofta vara otillräckliga. Detta 

då en mobil butik har begränsningar avseende såväl tid och rum, eftersom den ska resa till 

flera destinationer under en begränsad tid och samtidigt ej har kapacitet till stort 

lagringsutrymme. Detta kombinerat med ökade drivmedelskostnader leder ofta till att priserna 

kan vara betydligt högre än i större fasta butiker. En rörlig service skulle istället kunna inneha 

andra saker. 
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3. Uppmuntra människor att leva närmare servicen. Att i rurala områden göra områden nära 

service mer attraktiva för att locka människor att bosätta sig där underlättar upprätthållandet 

av samhällets serviceutbud. 

 

4. Att erbjuda servicen på en mer tillgänglig plats. Se till att det finns god tillgänglighet till 

platsen och beakta lokalisering av den, exempelvis genom att upprätta små gallerior på 

landsbygden. 

 

Dessa fyra arbetsområden för bättre tillgänglighet är menade att komplettera varandra och 

hänsyn bör tas till att en lösning inte behöver fungera överallt. Varje landsbygds specifika 

karaktär till följd av sociala, ekonomiska, kulturella, politiska och geografiska förhållanden 

bidrar till att skapa olika kontexter. Därmed krävs även att lösningarna skräddarsys för att 

passa in, de generella riktlinjerna måste anpassas för ett lyckat resultat med förbättrad 

tillgänglighet.
44
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3. SERVICE & TILLGÄNGLIGHET PÅ LANDSBYGDEN 
Denna del i uppsatsen beskriver kortfattat den svenska landsbygdens utveckling ur ett service- 

och tillgänglighetsperspektiv. Idag finns en rad olika stöd, åtgärder, bidrag et cetera som är 

ämnade att underlätta, bibehålla och stärka servicen och tillgängligheten på landsbygden, 

dock beskrivs inte dessa utförligt då de ej är av relevans för uppsatsen. Här tas även den 

nationella synen på service upp, det vill säga hur servicen bör vara, bland annat enligt 

politiska mål. Sedan följer en beskrivning om hur situationen faktiskt är ute på landsbygderna 

med vad som traditionellt brukar benämnas som landsbygdens problem; hur fungerar 

egentligen servicen och tillgängligheten och hur pass omfattande befolkningsminskningen är. 
  

3.1 BAKGRUND  
Sedan industrialismens genombrott har olika samhällsförändringar ägt rum vilka påverkat och 

satt avtryck på landsbygdens form och funktion. Utvecklingen av det moderna samhället har 

bidragit till stora förändringar och skillnader på landsbygden avseende befolkning, 

arbetsmarknad, tillgänglighet, service och samhällelig organisation och struktur. Jordbruket 

och landsbygden har i princip alltid varit föremål för olika typer av politiska åtgärder, både 

historiskt och idag, vilket har format en del av utvecklingen. Sammanfattningsvis var det 

bland annat en kombination av moderniseringen av tekniker, rationaliseringen och 

effektiviseringen av jordbruket som resulterade i mindre och färre lokala arbetsmarknader 

som i sin tur bidrog till att befolkningen i dessa områden minskade. Effekten av denna 

samhällsomvandling var att benämningen landsbygd från 1970-talet och framåt inte längre 

enbart associerades med lantbruk. Att lösa de problem som finns inneboende i vår tids 

moderna landsbygder är något politiker har strävat efter, bland annat med hjälp av 

regionalpolitiska mål sedan 1965.
45

  

 

Det är framförallt dagligvarubutiker, den kommersiella servicen, som har hotats av 

nedläggning runt om i gles- och landsbygderna sedan 1960-talet och setts som ett av 

landsbygdernas problem. År 1973 infördes av denna anledning ett statligt stöd till den 

kommersiella servicen, som såväl då som idag utbetalats om det finns ett tillräckligt behov av 

servicen i området. Den samhällsomvandling som skett fortsatte trots stöden att påverka 

servicen negativt. Stöden bidrog enbart till att fördröja nedläggningar av service fram till 

1990-talet, och efter detta har exempelvis 280 orter förlorat sin sista butik mellan åren 1996 – 

2000.
46

 Även den offentliga servicen har drabbats av nedskärningar och generellt haft en 

negativ utveckling på landsbygderna. Istället finns tendenser mot en centralisering inom den 

offentliga servicen, med andra ord flyttar servicen bort från landsbygderna till större centrala 

orter.
47

  

 

Det postmoderna samhälle vi idag lever i, som karakteriseras av mångfald och olikheter kan 

också utläsas i landsbygdernas utseenden, innehåll och egenskaper. Det finns inte en specifik 

typ av landsbygd. Däremot råder det en föreställning om att alla Sveriges landsbygder är på 

väg att dö ut, med problem som befolkningsminskning, bidragsberoende, dålig tillgänglighet, 

avsaknad av kommersiell och kommunal service et cetera. Visserligen är detta en vanligt 

förekommande problematik i många landsbygder, men det är inte en fullt sanningsenlig bild 

av verkligheten. Aktuell forskning i Sverige har belyst denna fråga där utvecklingen ofta är 
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positiv i tätorts- och stadsnära landsbygder, men negativ ju större avstånden är. Med andra ord 

finns det ett behov av att anpassa politiken, perspektivet och utbudet för att upprätthålla 

service och tillgänglighet inom olika typer av landsbygder.
48

 

 

3.2 POLITIK & PRAKTIK 
Den svåraste utmaningen inom många områden är att förena och hitta en balans mellan 

politikens vilja och praktikens utfall och möjligheter. Många gånger tenderar dock goda 

intentioner att inte fungera i realiteten, utan det uppstår ett gap mellan teori och praktik, något 

som även till stora delar karakteriserar utvecklingen när det gäller servicen och 

tillgängligheten på landsbygden.  

 

3.2.1 EN GOD TILLGÅNG TILL SERVICE  

Sedan befolkningens traditionella levnadsmönster på landsbygden förändrades har politiska 

åtgärder satts in för att jämna ut och kompensera landsomfattande skillnader. Det kommunala 

utjämningssystemet har varit av stor betydelse för landsbygdens utveckling, likaså andra olika 

typer av stöd och bidrag. Under åren är det olika frågor som har prioriterats. Numera är det 

såväl utifrån riktlinjer från EU, som från nationellt håll som betoningen ligger på att arbeta för 

en hållbar utveckling på landsbygden utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.
49

 

Det är inom ramen för den nationella regionala utvecklingspolitiken som stöd för kommersiell 

service ges, i syfte att upprätthålla viktig service.
50

 Den svenska regeringen och politiken tar 

fasta på att en god service och tillgänglighet är lika med en god välfärd, och därmed en god 

social hållbar utveckling. Betydelsen av såväl själva tillgängligheten som tillgången till 

service och kommunikationer är viktiga frågor som genomsyrar många politiska rapporter, 

utredningar och strategier. Detta betonas bland annat i Regeringens proposition ”En politik för 

tillväxt och livskraft i hela landet” i kapitlet om en god servicenivå: 

 

Tillgången till offentlig och kommersiell service är av central betydelse för att skapa 

goda utvecklingsmöjligheter i alla delar av landet. De flesta åtgärder som presenteras 

syftar till att främja en god kommersiell och statlig servicenivå i glesbygds-, 

landsbygds- och skärgårdsområden.
51

 

 

En god servicenivå i alla delar av landet är en av förutsättningarna för en hållbar 

regional utveckling… Den enskilde medborgarens tillgång till primära 

servicefunktioner är en viktig del av välfärdssamhället… det är av stor vikt att lokal 

service, såsom skola, sjukvård och affärer kan bibehållas.
52

  

 

Även i Regeringens skrivelse ”Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – 

Uppföljningsrapport 2007” går att läsa att:  

 

Tillgång till samhällsservice och väl fungerande kommunikationer i hela landet är 

viktigt. Ett gott utbud i hela landet skapar ökade valmöjligheter för människor att bo, 

arbeta, utbilda sig och skapa en aktiv fritid.
53
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Även dokument och rapporter från statliga myndigheter som exempelvis Glesbygdsverket och 

Konsumentverket, samt många forskare och allmänhet ställer sig bakom denna insikt om att 

en nära tillgänglighet till service är synonymt med förutsättningarna för en god välfärd och en 

god levnadsstandard. 

 

Det finns många politiska strategier, program et cetera som inom deras specifika mål även 

strävar efter att se till att ”alla människor och företag har tillgång till kommersiell och 

offentlig service i tillräcklig omfattning”.
54

 Två centrala sådana är Landsbygdsprogram för 

Sverige 2007 – 2013 och En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 

och sysselsättning 2007 – 2013. Båda dessa är stora, omfattande program/strategier med 

många mål och syften, men berör också service och tillgänglighet på landsbygden. I 

Landsbygdsprogrammet finns uttryckt att en god utveckling av landsbygderna förutsätter 

goda kommunikationer och en tillräcklig servicenivå. Dock har befolkningsminskningar runt 

om i Sveriges landsbygder resulterat i ett alldeles för lågt befolkningsunderlag för att detta ska 

vara tillfredsställande överallt. En av landsbygdens största svagheter anses vara dess  

 

Glesa strukturer, stora avstånd och förändringar i service och infrastruktur [vilket] 

innebär sämre utvecklingsförutsättningar för invånare och företag i 

landsbygdsområden…55 

 

Ett av Landsbygdsprogrammets syften är därför att sätta fokus på infrastruktur och lokal 

service genom att främja och uppmuntra lokalt engagemang. Detta ska uppnås bland annat 

genom partnerskap, samordning och dylikt. Målet är att upprätta en landsbygdstruktur där 

allmänheten har en god tillgång till service och en god infrastruktur med 

bredbandsmöjligheter. Av stor vikt är även att bibehålla eller öka antalet landsbygdsbor för att 

främja en hållbar utveckling för samhället. Inom Landsbygdsprogrammets strategi finns en 

rad insatser som arbetats och arbetas med runt om i Sveriges landsbygder. Bland annat är 

Länsstyrelsen och Konsumentverket myndigheter som ansvarar för detta.
56

 

 

Strategin för regional konkurrenskraft betonar att 

 

Alla delar av landet skall bidra till Sveriges tillväxt och hållbara utveckling. Den 

regionala utvecklingspolitiken är inriktad mot att skapa tillväxt, en hållbar utveckling 

och en god servicenivå för kvinnor och män i alla delar av landet.
57

 

 

Strategin hänvisar till att det i första hand är landsbygdsprogrammet som har fokus på viktiga 

arbetsområden vilka kan kräva extra insatser och stöd, som exempelvis servicen. Dock pekar 

rapporten även på vikten av tillgänglighet för ökade servicemöjligheter som i sin tur ökar den 

regionala konkurrenskraften och hållbarheten. Två viktiga insatsområden är projekten 

Regionförstoring samt Ett utvecklat informationssamhälle. Här betonas att god tillgänglighet 

inte enbart handlar om fysisk tillgänglighet. Utbyggnad av väg- och järnvägsnät är viktigt 

inom ramen för regionförstoring, då detta möjliggör exempelvis ett samspel mellan tågtrafik 

och annan transport. Men även virtuell tillgänglighet är viktig i dagens informationssamhälle, 

och därmed möjligheten till god bredbandstillgång.
58
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I relation till detta är det dock viktigt att uppmärksamma att tillgänglighet i termer av 

kollektivtrafik inte räknas som en serviceåtgärd.
59

 Det finns heller inte några direktiv om vad 

för kollektivtrafik som ska utföras eller vad för nivåer av trafik som varje län ska uppnå. Det 

finns enbart riktlinjer som pekar på att kollektivtrafik ska finnas i varje län samt vem som är 

ansvarig för det.
60

   

 

3.2.2 DAGENS SITUATION   

Glesbygdsverket är den myndighet som arbetat med att studera landsbygden och dess 

utveckling där frågor som service, tillgänglighet, transporter, boende, befolkning et cetera 

varit i fokus. Fokus har därmed legat på välfärd och dess utveckling och förändring.
61

 I 

Glesbygdsverkets årsbok från 2008 går att läsa att: 

 

En god tillgång till kommersiell och offentlig service är nödvändig för tillväxt och 

utveckling i gles- och landsbygder. Utvecklingen har dock på de flesta områden 

under lång tid visat på en försämrad tillgång och tillgänglighet till de flesta 

serviceformer.
62

 

 

Denna paradox är genomgående i de flesta program, strategier och utredningar kring servicen 

på landsbygden. Anledningarna till att utvecklingen går åt motsatt håll än vad som 

förespråkas förklaras av ett flertal faktorer; befolkningsminskning, ökat bilanvändande, 

strukturomvandlingar, människors val av exempelvis handel i stormarknader och köpcentra 

utanför landsbygden och dylikt.
63

  

 

Dagligvarubutiker 

Störst fokus i media och olika typer av rapporter har dagligvarubutikerna. Som det tidigare i 

uppsatsen redan konstaterats har dagligvarubutikerna minskat kraftigt runtom i de svenska 

landsbygderna. En bidragande orsak till många nedläggningar beror på stormarknadernas 

etablering runtom i Sverige. Sedan 1996 har stormarknaderna ökat med 62 %, och mellan år 

2007 och 2008 var ökningen 9 %. Samtidigt har dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygd 

minskat med 34 % mellan 1996 och 2008. Det som Glesbygdsverket kallar för ”övriga 

dagligvarubutiker”, det vill säga butiker med en yta mindre än 400 m
2
 har sedan 1996 minskat 

med över 65 %, se tabell 1 nedan, där minskningen i antal butiker visar sig från 3051 till 

1052. Det är delvis konkurrensen från stormarknader som kan erbjuda lägre priser och större 

utbud som orsakat denna minskning. Men även andra faktorer som landsbygden drabbats av, 

exempelvis befolkningsminskningar. När befolkningen minskar resulterar detta även i ett 

minskat kundunderlag och reducerar dagligvarubutikernas omsättning.
64

  

 

Tabell 1 nedan illustrerar denna bild där stormarknaderna har ökat i antal medan 

dagligvarubutiker, och främst mindre dagligvarubutiker tvingats till nedläggning. Tabellen 

visar den generella bilden och är fördelad över hela Sverige. Sedan ser situationen olika ut i 

olika län och kommuner. Främst mäts då avstånd till närmaste dagligvarubutik.   
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År 2008 hade ungefär 7600 individer mer än 20 minuters resväg med bil till närmaste 

dagligvarubutik, ett avstånd som har ökat med 2300 personer sedan år 2002. 

Glesbygdsverkets statistik visar att de flesta individer med längst avstånd är lokaliserade i 

skogslänen, men att det även i Uppsala, Västra Götaland och Östergötland finns avstånd där 

människor måste resa mer än 30 minuter med bil till närmaste dagligvarubutik.
65

  

 

Den offentliga servicen 

Den offentliga servicen diskuteras ej i rapporter och dylikt till lika stor del som den 

kommersiella servicen. Det som påverkar den offentliga servicens utbud och tillgång är främst 

politik och/eller insatser på kommunal eller statlig nivå. Idag finns dock inte tillräckligt med 

resurser, som under folkhemstiden, för att tillhandahålla en tillfredsställande offentlig service 

i alla svenska landsbygder. Glesbygdsverkets förklaring är att samhället idag ”blivit betydligt 

mer individualiserat och det är därigenom svårare att införa kollektiva lösningar” i jämförelse 

med modernismens Sverige där all offentlig service var uniform och enhetlig.
66

    

 

Tillgänglighet 

Att mäta graden tillgänglighet på landsbygden är komplext och Glesbygdsverkets statistik 

inriktar sig därför på samma faktorer år efter år för att kunna jämföra och följa utvecklingen. 

De mäter tillgänglighet genom avstånd till grundläggande samhällsstrukturer såsom skola, 

dagligvarubutiker, apotek och liknande. Ett generellt mönster är att dessa verksamheter blir 

färre och avstånden till dem ökar, men samtidigt är det viktigt att beakta att det faktiskt finns 

undantag. Tillgänglighet idag handlar heller inte enbart om fysisk tillgänglighet, utan även om 

en god och välutbyggd IT-infrastruktur.
67

  

 

Tillgång till en god bredbands- eller annan internetuppkoppling skiljer sig åt mellan stad och 

landsbygd och totalt har 80 % av befolkningen tillgång till internet. År 2008 upphörde det 
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Butiksform 1996 2007 2008 

Butiker minst 400 m
2 

1994 1 997 2005 

Stormarknad minst 2500
 
m

2
 76 116 123 

Butiker minst 800 m
2
 

ej stormarknad 847 831 828 

 

Butiker 400-799 m
2 

 

1 071 

 

1 050 

 

1 054 

Övriga dagligvarubutiker 3 051 1100 1052 

Service- och trafikbutiker 2 124 2 716 2 609 

Servicebutiker 1 084 1344 1293 

Trafikbutiker 1 040 1372 1 316 

Totalt 7 169 5 813 5 666 

Tabell 1: Antal dagligvarubutiker uppdelat på butiksform, minst 400 m
2 

respektive övriga 

dagligvarubutiker i Sverige, 1996, 2007 och 2008.   

                       Källa: Glesbygdsverkets årsbok 2008, sid. 91
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statliga bredbandsstödet och därefter har undersökningar genomförts som syftar till att se om 

det finns ytterligare behov för ett förlängt stöd.
68

 Trots att utredningen visade att många på 

landsbygden saknar internetuppkoppling anser inte Regeringen det finnas motiv för att ge 

ytterligare stöd, istället ska ”marknadens investeringsvilja” beaktas. Internetuppkopplingen är 

inte lika välfungerande överallt, utan många områden är i behov av upprustning för att kunna 

säkerställa en hållbar uppkoppling i framtiden.
69

   
 

Befolkning 

Den allmänna bilden av befolkningen på landsbygden är att den minskar, och till stor del 

stämmer detta, men det finns undantag. Totalt minskade landsbygdens befolkning under år 

2007 med 0,9 %, medan såväl de tätortsnära landsbygderna (nära stora städer) som tätorter 

ökade befolkningsmässigt. Dock skedde denna ökning ej jämnt fördelat över landet, utan 

berörde främst Stockholms län, Skåne och Västra Götalands län, medan befolkningen 

minskade mest omfattande i Gotlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och 

Norrbottens län. Av Sveriges 290 kommuner minskade befolkningen i 129 av dessa mellan 

åren 2007 till 2008.
70

  

 

Befolkningsstrukturen i landsbygder som drabbas av stora minskningar har köns- och 

ålderssammansättning som gemensam faktor. Det är främst kvinnor och ungdomar som flyttar 

ut, vilket leder till negativa födelsetal. Konsekvenserna för utflyttningslandsbygder är att 

skatteintäkterna minskar, befolkningsstrukturen blir som nämnt ojämn, service drabbas av 

nedskärningar och arbetstillfällen minskar. Det blir en negativ spiral som påverkar och 

påverkas av samtliga nämnda faktorer.
71

 
 

I kontrast till de negativa trenderna har Glesbygdsverket identifierat landsbygder som 

benämns som ”inflyttningsrika bygder”, ett fenomen som första gången uppmärksammades 

2001 då ett flertal landsbygder karakteriserats av en positiv inflyttning. Dessa landsbygder har 

inte haft några speciella attraktionskrafter, utan befolkningsinflyttningen i sig har bidragit till 

att service kunnat upprätthållas, arbetstillfällen skapas och att andra positiva egenskaper 

identifierats. Inflyttningsrika bygder har gemensamt att de karakteriseras av en fungerande 

och relativt god infrastruktur redan från början, och inflyttningen ökar landsbygdernas 

utvecklingsmöjligheter. Större studier har ännu inte gjorts kring detta fenomen, men det är 

viktigt att uppmärksamma att befolkningsutvecklingen inte är generell och minskande i alla 

landsbygder.
72
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4. NYA PERSPEKTIV FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD 
Medvetenheten har ökat om att landsbygder som mister sin sista butik, eller drabbas av andra 

nedskärningar inom serviceområdet såsom kollektivtrafik och offentlig service, riskerar att 

hamna i en nedåtgående spiral. Idag är dagligvarubutiken ofta ombud för exempelvis post, 

systembolag samt apotek och läggs denna ned försvinner även andra viktiga serviceslag. För 

att landsbygderna runt om i Sverige ska fortsätta ”leva” och kunna upprätthålla olika typer av 

service krävs nya perspektiv och lokalt anpassade lösningar. Speciellt uppmärksammat på 

senare år har satsningar blivit på att samordna kommersiell och offentlig service, tillsammans 

eller separat för att förhindra att servicen utarmas. Även andra insatser inom serviceområdet 

har implementerats såsom Konsumentverkets arbete med olika projekt och SmåKoms fokus 

på dagligvarubutiker, något detta avsnitt diskuterar i korthet. Olika perspektiv på 

landsbygdens utveckling servicemässigt presenteras och sedan lyfts två konkreta exempel 

fram som påvisar ett nytänkande inom service; kollektivtrafik i Sörmland och 

arbetsförmedlingsförsöket i Dalarna.  

 

4.1 PERSPEKTIV PÅ LANDSBYGDENS SERVICEUTVECKLING & FRAMTID 
Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, framförde under 

2006 en forskningsstrategi benämnd Kunskap om landsbygdens utveckling, där landsbygden 

identifierades som ett komplext och ”splittrat” fält som av dagens planerare är svårt att närma 

sig. Landsbygden har under många år varit, och är fortfarande, under förändring och det är 

specifikt dikotomin mellan det urbana och det rurala som har börjat närma sig varandra. Ändå 

är stad och land väldigt olika och det som i huvudsak skiljer dem åt är glesheten vilken är 

karakteristisk för landsbygderna. Till följd av de demografiska förändringarna, 

tillgänglighetsproblematiken, de ekonomiska förutsättningarna et cetera anser Formas att det 

finns behov av att lyfta fram den lokala landsbygdsutvecklingen i varje samhälle. Att 

identifiera varje plats specifikhet bidrar till att kunna göra servicen mer flexibel, där 

samverkan mellan kommuner och samordning med anpassade och nya servicelösningar kan 

växa fram.
73

 Forskningsstrategin uppmärksammade även det ekonomiska stödet som delas ut 

till landsbygder och det ansågs att det inte är helt motiverat att dela ut stödet i de tätortsnära 

landsbygder där utvecklingen är positiv. Istället borde politiken i första hand uppmärksamma 

mer avlägsna och glesa landsbygder där brister inom service och tillgänglighet är mer 

omfattande.
74

  

 

Även rapporten En levande landsbygd – vad kan politik åstadkomma? ifrågasätter dagens 

ekonomiska stöd och menar att:   
 

Stöd till landsbygdens ekonomiska utveckling har med andra ord vuxit fram ur en 

stödflora som ursprungligen haft helt andra mål. Är då de stöd som finns idag ett arv 

från gamla tider eller har det skett en förutsättningslös värdering utifrån 

landsbygdens behov, förutsättningar och problem i samband med stödens 

utformning?
75

 

 

Rapporten härleder detta till att stödet ursprungligen var riktat mot jordbruket, men att det 

idag mer och mer har närmat sig ett ekonomiskt stöd för att upprätthålla och kompensera 
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svaga landsbygders ekonomiska situation. Rapporten ställer sig även frågande till om statliga 

insatser överhuvudtaget på lång sikt kan ge positivt utslag på landsbygderna. Trots att det 

årligen investeras och betalas ut mångmiljonbelopp för att upprätthålla, bevara, förbättra och 

utveckla servicen visar trenderna att resultaten går åt motsatt håll.
76

  
 

Efter intervju med Peter Malmsten på Glesbygdsverket kan det konstateras att myndigheten, 

till skillnad från ovan nämnd rapport, anser att det finns en bristande statlig styrning och att 

denna borde förbättras. Den gällande lagstiftningen som finns garanterar att människor, 

oavsett var man bor, har rätt till en likvärdig service. Dock fungerar det ej på detta sätt i 

verkligheten. Om staten skulle sätta mer press på myndigheter kring deras organisation och 

serviceutbud tror Malmsten att serviceutbudet på många håll kunde förbättras, istället för att 

myndigheter och kommuner själva ska få ”fria händer”. Marknaden löser inte på egen hand 

alla frågor på grund av landsbygdens specifika egenskaper med dess långa avstånd, 

befolkningsminskning och sämre underlag.
77

   

 

Malmsten anser att befolkningsminskningen samt priskonkurrens från stormarknader är de två 

största anledningarna till svårigheterna att bibehålla en god välfungerande service på 

landsbygderna. Han menar att: 

 

Det är ett stort problem att befolkningen minskar, för det ger mindre underlag för att 

kunna upprätthålla den här servicen som den behöver för att kunna överleva.
78

 

 

Det är viktigt att servicen upprätthålls i landsbygder, åtminstone någon typ av service som 

behövs för att vardagen ska kunna fungera. Barnomsorg, skola, matvarubutiker, 

bensinstationer och viss typ av annan kommunal service är viktigt. Läggs dessa ned skapas ett 

ökat bilbehov och konsekvensen blir att vardagen blir svårare, vilket i sin tur bidrar till att 

landsbygden ej upplevs lika attraktiv som bostadsort. Ändå menar Malmsten att landsbygden 

inte ”dör” för att traditionella serviceformer läggs ned. Han poängterar att människor idag kan 

tillgodogöra sig service på många olika sätt: 

 

Det finns typer av service där man inte behöver ett fysiskt möte, genom IT och 

genom olika sätt att samverka där både myndigheter och privata servicegivare kan 

hitta samverkan- eller samordningslösningar som gör att det blir en starkare 

totallösning… Jag tror att man kanske kan tillgodogöra sig service på andra sätt än 

tidigare. Bara för att saker förändras behöver det ju inte betyda att det alla gånger 

behöver bli sämre, utan det kan bli service fast på ett annorlunda sätt.
79

    

 

Servicens framtid kommer antagligen bygga mycket på samverkan- och 

samordningslösningar där olika myndigheter som försäkringskassa, arbetsförmedling, 

skatteverket et cetera arbetar i samma lokaler och/eller har samma lösningar för 

administration. Även samtransporter såsom kombinerade varubilar/skolskjutser/matleveranser 

är något som det borde arbetas med mer än idag, men det är ofta länsgränserna som förhindrar 

ett sådant arbete. Tillgången till Internet har öppnat upp för många möjligheter, men 

fortfarande finns bristande infrastruktur och många områden har ej tillgång till ett fungerande 

bredband som krävs för vissa funktioner. Malmberg konstaterar även att trots möjligheten att 
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lokalisera arbetsplatser mer fritt, även i landsbygd, är tendenserna ändå att företag och 

myndigheter lokaliseras till tätorter och inte tvärtom.
80

    

 

Även Erik Westholm som har arbetat mycket med landsbygdsfrågor menar att nya lösningar 

för servicen på landsbygden är att vänta i framtiden. Dock anser han att Internets möjliga 

användning har blivit något av en paradox. Samtidigt som staten betonar vikten av en god 

servicenivå och upprätthåller en föreställning om hur denna service ska fungera och se ut, är 

föreställningen orealistisk eftersom 

 

…staten lägger så pass hårda effektiviseringskrav på sin egen verksamhet och vill ju 

använda ny teknik… och det får ju de här följderna så att när man säger att det inte 

ska ta bort närvaron av människor och att människor måste ha tillgång till andra 

människor för att få hjälp med olika samhällsfunktioner så blir det någon slags snick-

snack eftersom utvecklingen går åt andra hållet.
81

   

 

Westholm menar att Internet förändrar samhällsorganisationen ganska genomgripande 

eftersom organisationer och myndigheter inte behöver finnas på lika många platser och på lika 

många nivåer som innan. Arbetsförmedling, försäkringskassa och liknande lämnar vissa 

geografiska nivåer, såsom små kommuner, och även regionalt sett minskas denna typ av 

verksamheter kraftigt med Internets hjälp. Samtidigt har Internet ändå gjort livssituationen på 

landsbygden lättare eftersom tillgängligheten har ökat, därav paradoxen. 

 

Att service på landsbygden försvinner behöver enligt Westholm inte heller betyda att 

landsbygden ”dör”. Eftersom det rurala och det urbana inte har kvar sin traditionella 

uppdelning idag  

 

finns det en sorts medvetenhet om att servicen minskar på landsbygden… att det 

finns en acceptans för det också från dem som bor på landsbygden.
82

 

 

Westholm hänvisar till en nygjord studie som genomförts där människor i byar intervjuats 

angående deras åsikter om att lanthandlarna försvinner. Utifrån denna har det framkommit att 

människorna accepterar det och ser det som en del av en ganska långsiktig tillbakagång. 

Samtidigt vill han poängtera att det såklart ej ser ut såhär i samtliga landsbygder i Sverige, 

utan att det finns undantag överallt. Det visar sig hela tiden att det finns olika faktorer som gör 

att trenden kan vända och landsbygder utvecklas fördelaktigt. Speciellt anser Westholm att 

detta gäller naturresursbaserade landsbygder som har specifika resurser som inte går att flytta, 

exempelvis turistställen, attraktiva platser, gruvsamhällen et cetera.
83

  

 

4.2 ÖVERGRIPANDE INSATSER PÅ SERVICEOMRÅDET 
För att söka stärka den kommersiella servicen på landsbygden arbetar ett flertal myndigheter 

och organisationer med olika insatser på landsbygderna. Det är specifikt den statliga 

myndigheten Konsumentverket som har ett stort ansvarsområde. Konsumentverket arbetar i 

konsumenternas intresse inom många ämnesområden i samhället. Inom gles- och 

landsbygdsfrågorna är det specifikt den kommersiella servicen, dess utveckling, människors 
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tillgång till den, samt försämrade underlag som är i fokus för arbetet. Myndigheten är även 

med och utarbetar förslag samt samordnar det ekonomiska stöd som ges till relevanta 

butiker.
84

 Sveriges cirka 100 småkommuner är även med i ett nationellt nätverk kallat 

SmåKom. Nätverket arbetar för att ”… bättre hävda sina intressen i relation till de största 

kommunerna och framförallt mot statens olika maktcentra…”.
85

 Organisationen har bland 

annat hand om frågor som arbetslöshet, byggande samt offentlig och kommersiell service med 

speciellt fokus på dagligvaruservice.  

 

4.2.1 KONSUMENTVERKET 

Med avsikt att bromsa och vända den negativa utvecklingen av tillgången på service har 

Konsumentverket under åren 2002 till 2007 arbetat med två specifika insatser (som 

fortfarande är i bruk): Test av nya lösningar samt Lokala utvecklingsprogram för kommersiell 

service. Inom Test av nya lösningar är det fyra områden som arbetats med specifikt: 

 

1. Stöd till olika regionala och lokala projekt för innovativa lösningar 

2. Det nationella multiserviceprojektet 

3. Butik för alla 

4. Det nationella kompetens- och utvecklingsprogrammet Affär på landet
86

   

 

Den första punkten kan innefatta en mängd lösningar av olika form och är ofta av sådan 

karaktär att de räknas som hållbara på lång sikt. Exempel på nyskapande och innovativa 

lösningar som Konsumentverket medfinansierat är projekt som servicepunkter i Byske Laxdal, 

där en samordning av offentlig och kommersiell service tillämpats för att kunna erbjuda 

invånare en god långsiktig service med kostnadseffektiva medel, och 

Multikommunikationsprojektet i Siljansnäs där olika typer av transporter samordnats för en 

bättre tillgänglighet.
87

 Dessa typer av lösningar, det vill säga att samordna kommersiell och 

offentlig service, samt samordna transporter är något som Konsumentverket anser vara av stor 

vikt för att i vissa områden säkra människors tillgång till service. Den andra punkten som 

berör multiserviceprojekt är ett vanligt inslag runtom i landsbygderna. Det är ofta redan 

befintliga dagligvarubutiker som får ha hand om och agera ombud för tre eller fler statliga 

serviceslag; exempelvis Posten, Apoteket, Systembolaget, Svenska Spel och ATG. Orter som 

har dessa typer av multiserviceprojekt har ofta hotats av nedläggning av några eller samtliga 

serviceutbud och möjligheten att samordna dessa har bidragit till att servicen har lyckats 

upprätthållas på orten.
88

     

 

Butik för alla fokuserar på att samtliga lokaler (senast 2010) ska vara tillgängliga för alla, det 

vill säga anpassade för människor med fysiska hinder. Affär på landet är en form av ”hjälp-

projekt” där butiksägare utbildas och får hjälp med att effektivisera sin landsbygdsbutik, 

exempelvis genom att samordna olika funktioner.
89

 

 

De lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service har syftat till att lyfta fram 

behovet av mer anpassade och skräddarsydda lösningar för att bibehålla eller uppnå en 

tillfredsställande form av service. Programmen har utarbetats av de deltagande regionernas 
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Länsstyrelser där riktlinjer funnits om att identifiera servicens problem och möjligheter, mål, 

planer och så vidare. Resultatet av samtliga av dessa insatser redovisades under 2008 och trots 

att insatserna i majoritet fått positiva synpunkter kunde ändå svårigheter med deras initierande 

urskiljas. Osäkerhet kring ansvarsfördelning, svårigheter att upprätthålla engagemang för 

projekt och svårigheter att faktiskt samverka begränsade och förhindrade många projekt.
90

   

 

4.2.2 SMÅKOM 

I SmåKoms rapport Vägar till en bra dagligvaruservice på landsbygden identifieras problem 

och möjligheter för småkommunernas landsbygdsbutiker. Rapporten är ingen speciell 

redogörelse av insatser, utan snarare ett sätt att sprida information om landsbygdsbutikernas 

svårigheter att överleva och om hur de kan arbeta för att underlätta deras överlevnad med 

konkreta, intressanta exempel om hur andra kommuner har löst situationen.  

 

De största problemen som identifieras som hot mot landsbygdens dagligvaruservice är 

marknadens utveckling av priser, konkurrens, den ökade etableringen av lågprisbutiker samt 

den oligopolsituation som förekommer där tre aktörer (Axfood, Coop och ICA) dominerar på 

marknaden och tränger undan lokala små producenter.
91

 För att öka kommunernas möjligheter 

att upprätthålla landsbygdsbutikerna föreslås bland annat upprättande av handelspolicys, 

tillämpning av PBL (Plan- & Bygglagen) och kommunala ekonomiska stöd vara användbara 

instrument. Handelspolicys kan exempelvis utformas till att främja utvecklingen av 

lanthandlar och begränsa framväxten av lågprisbutiker och stormarknader i externa 

köpcentrum. Även PBL kan användas av kommuner för att begränsa lågprisbutikers 

etableringsmöjligheter genom att upprätta speciella konsekvensbeskrivningar av hur bygden 

kommer påverkas av eventuella nedläggningar av lokala lanthandlar.
92

  

 

4.2.3 SAMORDNING AV KOMMUNAL VERKSAMHET 

Till följd av organisatoriska samhällsförändringar, landsbygdernas ekonomiska och 

demografiska situation och problem med god tillgänglighet är det viktigt att myndigheter och 

verksamheter inom kommunens gränser samordnar sig. Detta för att såväl beakta ekonomiska 

stordriftsfördelar som att upprätthålla en god service till medborgarna.
93

 Enligt Malmsten är 

detta något som diskuterats under en längre tid, men som tagit lång tid att faktiskt genomföra. 

Den kommunala samordningen är idag än så länge under utveckling och det finns av denna 

anledning ej några omfattande rapporter eller undersökningar om deras funktion.
94

  

 

Ett flertal landsbygdskommuner har idag samordnat den offentliga servicen och förlagt 

exempelvis arbetsförmedling och försäkringskassa i samma lokaler. Andra 

verksamhetsområden som samordnat sig hittas främst inom äldrevården och barnomsorg samt 

skolor. Ett framstående exempel är den så kallade Pajalamodellen där grundskolans elever får 

fjärrundervisning. Pajala kommuns minskade skatteintäkter och befolkning (och därmed 

minskat antal elever) bidrog till problem med att anställa relevanta lärare. Av denna anledning 

sker en del av undervisningen genom fjärrundervisning där lärare sitter på en centralort och 

undervisar genom Internet. Denna form av undervisning kan komma att utvecklas i framtiden 

eftersom det idag finns elever boende i landsbygder som pendlar mellan fyra och fem mil 

                                                           

 
90

 Konsumentverket 2008, sid. 15 – 16 & 49 – 52 
91

 SmåKom 2005, sid. 21 – 26 
92

 Ibid, sid. 15 – 17 
93

 Glesbygdsverket 2006, sid. 3 – 4 
94

 Malmsten 2008 



30 

 

 

enkel resa för att komma till skolan.
95

  

 

Andra former av samordning som är på framfart i landsbygdskommunerna är samordningen 

av ekonomi, administration, teknisk förvaltning, matproduktion och IT, där personal inom 

olika verksamhetsområden kan arbeta i samma lokaler och/eller komplettera varandra. 

Exempelvis kan en person sköta administrationen åt flera myndigheter om det är en liten 

kommun, och en nedläggning behöver då inte bli aktuell.
96

    
 

4.3 INNOVATIVA LÖSNINGAR  
Som ett komplement till de ovan nämnda insatserna på serviceområdet där nytänkande och 

innovativa lösningar diskuteras beskrivs här två exempel mer i detalj. I Dalarnas kommun har 

ett försök gjorts med att upprätthålla arbetsförmedlingen på ett nytänkande sätt och i 

Sörmland satsar kommunen på tillgänglighet genom att erbjuda invånarna på landsbygden 

kompletterings- och efterfrågestyrd kollektivtrafik. 

 

4.3.1 DALARNA OCH ARBETSFÖRMEDLINGSFÖRSÖKET 

Servicen i Dalarnas landsbygder har under de senaste decennierna drabbats av nedskärningar 

och nedläggningar. Det är specifikt post, polis, arbetsförmedling och försäkringskassa, den 

offentliga servicen, som drabbats av störst nedskärningar vilket resulterat i kraftigt försämrad 

service för medborgarna. Även skola, vård och omsorg samt kommersiell service med 

landsbygdsbutiker och liknande har tvingats till omstruktureringar med sämre serviceutbud 

som följd. Sedan 1995 har 30 % av landsbygdens dagligvarubutiker tvingats till nedläggning. 

En orsak till detta är de glesa strukturerna och långa avstånden som kan sägas vara en av 

Dalarnas största svagheter.
97

  

 

För att kunna skapa servicelösningar som är hållbara på sikt krävs samverkan- och 

samordningslösningar mellan olika sektorer i samhället, där såväl ideella, privata som 

offentliga aktörer måste samarbeta. Länet Dalarna ställer sig även positivt till nya innovativa 

lösningar med ”nya servicekoncept med långsiktiga servicelösningar/servicepunkter”.
98

   

 

Ett exempel på en sådan innovativ servicelösning är ett projekt benämnt 

arbetsförmedlingsförsöket. Bakgrunden till projektet har rötter i omstruktureringar inom 

arbetsförmedlingen där mindre resurser, färre personal och sämre ekonomi bidrog till att 

arbetsförmedlingens öppethållande begränsades kraftigt i Dalarnas olika områden. Till följd 

av långa avstånd och begränsat personalantal kunde verksamheter i exempelvis Särna och Idre 

enbart erbjuda mottagning på arbetsförmedlingen en dag i veckan. Detta visade sig vara 

väldigt problematiskt, bland annat eftersom det inte räcker att ringa in som privatperson och 

anmäla sig som arbetssökande, utan ett personligt besök är ett krav för att bli inskriven hos 

arbetsförmedlingen. Dalarna har under senare år drabbats av relativt hög arbetslöshet och 

därför har det ansetts betydelsefullt att kunna erbjuda en god och välfungerande 

arbetsförmedling i hela länet, något som dock ej varit fallet.
99

  

 

År 2006 fick arbetsförmedlingen direktiv om att ”tillgången till deras tjänster skulle vara 
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likvärdig för alla kunder oberoende av var de bor”.
100

 Arbetsförmedlingen i Dalarnas län 

undersökte olika möjligheter för hur de skulle kunna arbeta efter detta direktiv och valde 

sedan att ansluta sig till ett utvecklingsprojekt kallat ”service, utveckling och kommunikation 

Dalarna”. I samarbete med projektgruppen vid KTH där ett flertal personer varit delaktiga 

utvecklades en pilotstudie där arbetsförmedlingen prövades på som en medierad tjänst. Rent 

praktiskt fungerade detta genom att orterna Malung och Mora fick bemannade kontor med 

fullgod personal, medan Idre, Orsa, Älvdalen, Särna, Sälen och Vansbro utrustades med så 

kallade distansmötesplatser och e-kontor.
101

 

 

 

 Distansmötesplatserna med medierade 

möten fungerar genom att arbetssökande 

går in i ett rum med en möbel som 

fungerar som distansmötesplats, se bild 

1 till vänster. Denna har kamera, 

mikrofon, bildskärm och annat som 

krävs för att tjänsten ska upplevas som 

ett personligt möte mellan en 

arbetssökande och en person anställd på 

arbetsförmedlingen. Personerna får 

ögonkontakt och kan kommunicera 

direkt med varandra genom denna 

medierade tjänst eller 

distansmötesplats.
102

  

 

Bengt Welin, Älvdalens kommunchef, 

har själv prövat på dessa 

distansmötesplatser och menar att det 

känns som ett personligt möte. 

Arbetssökande ute i kommunerna har 

uppskattat denna tjänst då öppettiderna 

utökats och de därmed inte har behövt 

vänta upp emot en vecka för att få en 

tid. Även personal på 

arbetsförmedlingen uppskattar 

distansmötesplatserna då dessa såväl 

sparar tid och andra resurser då de 

slipper långa resvägar. Trots att detta 

från början benämndes  

 

arbetsförmedlingsförsöket och försöksperioden egentligen har gått ut, används detta system än 

idag och förhoppningsvis kommer det att bestå. Welin menar dock att det kan innebära 

ekonomiska svårigheter i framtiden. 

 

Än så länge är projektet medfinansierat av Telia, då företaget ej tar betalt för det snabba 

bredbandet, kablar et cetera, men i dagsläget finns inga framtida avtal om hur denna 

                                                           

 
100

 Moberg et al 2008, sid. 10 
101

 Ibid, sid. 4 & 10 – 11 
102

 Ibid, sid. 11 – 12 

Bild 1: Arbetsförmedlingens distansmötesplatser 

Källa: Moberg et al 2008, sid. 11 

 



32 

 

 

finansiering kan komma att se ut. Systemets svaghet är därmed att det kan bli väldigt dyrt och 

det idag råder en osäkerhet kring dess framtida finansiering. Idag har stora delar av projektet 

finansierats genom EU.
103

 

 

Welin menar att detta är en god lösning för att upprätthålla service på landsbygden men är till 

viss del oroad över hur framtiden kan se ut om denna lösning tar över det mesta av den 

personliga servicen. Han poängterar att 

 

Framförallt är det bra för man får en närvaro på något sätt, men å andra sidan kan ju 

datorlösningar överhuvudtaget motivera till att framförallt statliga myndigheter och 

så vidare lägger ner sin personliga service och hänvisar till att man har någon 

hemsida eller har den här typen av lösning. Så det är inte odelat positivt, utan man 

måste fundera över det här. Det kan också behövas en personlig närvaro. Så delvis 

kan man arbeta på detta sätt, men inte enbart.
104

   

 

Dock anser Welin att det här antagligen kommer att vara allmänt rådande i framtiden, mycket 

kommer att handla om att hitta distanslösningar för att lösa många av de problem som finns 

på landsbygden. Exempelvis har man i Dalarna diskuterat att i framtiden införa någon 

liknande lösning för skolor, där elever ska kunna samlas lokalt där de bor och få undervisning 

genom en medierad tjänst som har sin fasta lokalisering i länet, men på en annan plats. Även 

kommunala företräden där tjänstemän måste resa många mil kan på sikt delvis ersättas av 

liknande tjänster, men Welin konstaterar att det ändå finns en tröghet i systemet med att 

faktiskt få människor att använda det här. Sammanfattningsvis summerar Welin hans åsikter 

om denna tjänst där det positiva kan sägas vara att man faktiskt upprätthåller en service, men 

det negativa kan vara att det kan användas som ett motiv för att faktiskt lägga ner eller skära 

ner på service, det finns en sorts dualism.
105

 
 

KTH:s egna undersökning kring detta redovisar att de positiva egenskaperna är att: 

 tillgängligheten har ökat till följd av utökade öppettider 

 arbetsförmedlingens personal ej behöver resa lika mycket 

 lokalbehovet har minskats då arbetsförmedlingens typiska lokaler ej behöver finnas på 

plats 

 

De negativa aspekterna är dock att utrustningen, underhållet och installationen är väldigt 

kostsamma ekonomiskt sett.
 106

  

 

4.3.2 SÖDERMANLAND OCH LANDSBYGDSTRAFIKEN 

Södermanlands län tillhör ett av de län i Sverige som har en snabbt växande 

befolkningstillväxt, dock sker denna inte jämnt över länet, utan främst till vissa områden som 

Eskilstuna och östra delen av länet. Många invånare väljer att bosätta sig på landsbygden och 

det sker en stor ombyggnad av fritidshus till permanenthus runtom i landsbygderna. Trots 

positiv inflyttning och befolkningsökning tvingas ändå stora delar av servicen på landsbygden 

att läggas ned eller reduceras och i länet har sex orter tvingats lägga ned sin sista 

dagligvarubutik mellan 2000 och 2005. Anledningarna till detta är främst konkurrensen från 
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större köpcentrum och stormarknader, samt faktum att det är en urban typ av befolkning som 

flyttar in på landsbygden med andra preferenser än den ”traditionella” landsbygdsbon. 

Konsumtionsmönstren, efterfrågan och förväntningar på utbudet har ökat bland den nya 

befolkningen. Detta har resulterat i att även transporterna ökat, något som bidragit till att öka 

medvetenheten om behovet av en välfungerande och utbyggd kollektivtrafik.
107

    

Länsstyrelsen i Södermanland har utvecklat ett antal transportpolitiska mål för att öka 

tillgängligheten i länet. Det handlar om att skapa en hållbar försörjning för medborgarna där 

bland annat: 

 

 Transportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande 

transportbehov kan tillgodoses.  

 

 Transportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för 

medborgarna och näringslivet.  

 

 Transportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna 

skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka 

nackdelar av långa transportavstånd. 

 

 Kvaliteten i det svenska transportsystemet bör, mätt i termer av förutsägbarhet, 

säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information 

successivt förbättras.
108

 

 

För att öka tillgängligheten för boende på landsbygden har Södermanlands länstrafik en så 

kallad landsbygdstrafik, där kompletteringstrafik och efterfrågestyrd linjetrafik erbjuds under 

vissa tider för vissa turer. Gunnar Gullbrand som är områdeschef för Länstrafiken i 

Södermanland informerar om att denna typ av trafik har funnits länge, säkert i över 20 år, i 

Södermanland och är ”en gammal kvarleva”. Med efterfrågestyrd linjetrafik menas att de turer 

som man på förhand vet har en relativt låg beläggning av resenärer enbart körs om det finns 

ett behov av den. Detta kan exempelvis handla om vardagar under kvällstid 21:30. Om 

människor vill åka denna tur måste de då ringa och beställa den senast två timmar före avresa. 

Gullbrand anser att det är en bra lösning på hur service kan upprätthållas på landsbygden, för 

om denna lösning ej fanns skulle det inte finnas någon kollektivtrafik på kvällen, åtminstone 

inte varje kväll. Det blir en mer flexibel lösning när kollektivtrafiken fungerar efterfrågestyrt 

och blir även mer effektivt eftersom man enbart kör de turer som har beställts. Totalt sett kan 

den ordinarie linjen vara mellan fem till sex mil, men vid efterfrågestyrd trafik behöver 

eventuellt enbart en till två mil trafikeras. Något som dock är negativt är att denna typ av 

trafik är väldigt kostsam eftersom det är standardtaxibilar eller minibussar som utför denna 

trafik till samma pris som kollektivtrafiken kostar, på grund av att den inte efterfrågas i större 

skala per kväll.
109

  

 

Kompletteringstrafiken används dock väldigt sällan enligt Gullbrand, till stor del på grund av 

att man medvetet valt att inte marknadsföra den i stor omfattning. Både behovet och 

efterfrågan är väldigt lågt, mestadels på grund av att människor i första hand tar bilen om de 

har bosatt sig långt ut. Kompletteringstrafik är sådan trafik som täcker upp områden där 

linjetrafik saknas. Om människor bor mer än två kilometer från närmaste busshållplats har de 
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då rätt att ringa och beställa kompletteringstrafik som antingen går in till närmaste centrum 

eller närmaste centrala ort. Denna typ av trafik finns att tillgå ungefär en till två gånger i 

veckan och är därmed väldigt begränsad.
110

  

 

Den efterfrågestyrda linjetrafiken är uppskattad av resenärerna och efterfrågas generellt 

främst på kvällar och helger av en mångfald människor. Enligt Gullbrand är det mycket 

ungdomar som nyttjar trafiken, men även individer som varit på bio, kurser eller arbetat 

eftermiddagspass och kommer hem sent. Sen skiljer sig såklart efterfrågan åt beroende på 

område, på vissa platser efterfrågas denna trafik dagligen medan det i andra områden enbart är 

en sporadisk efterfrågan.  

 

Gullbrand menar att detta är en god samhällsservice, men skulle ej kalla det för 

kollektivtrafik. Han menar att 

 

Det är alldeles för få som reser eftersom det är mer bekvämt att ta bilen om man bor 

ute på landsbygden. Det är en jättebra produkt men används alldeles för lite 

egentligen… människor hittar sina egna lösningar och tar bilen.
111

 

 

Länstrafiken i Södermanland har inte gjort någon samhällsekonomisk bedömning av 

landsbygdstrafiken, men rent företagsekonomiskt menar Gullbrand att det är en 

samhällsekonomisk förlust. Det är en god service för medborgarna men dåligt för företagets 

ekonomi, och därför har den under senare år börjat ifrågasättas. I ekonomiskt dåliga tider 

granskas denna trafik och man ska se över om det finns ett tillräckligt behov av den.
112

 

 

Avseende framtida kollektivtrafik på landsbygden ser Gullbrand möjligheter i att söka 

samordna olika typer av samhällsfinansierade transporter. Exempelvis skulle 

kompletteringstrafik, skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor kunna samordnas för mer 

effektiviserade transporter. Problemet med att genomföra sådana omstruktureringar idag beror 

på att ansvarsområdena ligger hos olika förvaltningar, och detta skulle då innebära att även 

förvaltningarna sinsemellan måste samordna sig. I fråga om kollektivtrafik är det mer osäkert. 

Någon form av basservice borde finnas även om resandebehovet är relativt litet och säkert 

kommer en viss form av flexibel trafik att finnas kvar. Men Gullbrand anser det vara av stor 

vikt att det införs tydligare direktiv om vilken typ av kollektivtrafik som ska finnas, i vilka 

nivåer och vem som har ansvar för det. Idag finns inga sådana direktiv från statligt håll, vilket 

ofta resulterar i sämre tillgänglighet där efterfrågan anses otillräcklig.
113

 För att förbättra 

kollektivtrafiksförhållanden arbetar Regeringen idag med en utredning om att förnya lagarna 

kring kollektivtrafiken, ”Översyn av lagstiftningen på kollektivtrafikområdet”.
114
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur de statliga föreställningarna om en 

fungerande service ser ut och sätta dem i relation till den faktiska utvecklingen på 

landsbygden, och även att undersöka alternativa lösningar till hur servicen på landsbygden 

kan bedrivas. Till besvarandet av detta har frågeställningarna Hur ser staten och politiken på 

hur servicen ska fungera? Hur har servicesituationen på landsbygden utvecklats? Vilka är de 

största problemen? samt Hur har problemen lösts? varit till hjälp.   

 

Föreställningarna om hur servicen på landsbygden ska fungera är från politiskt och statligt 

håll överensstämmande. I ett flertal propositioner, rapporter och dokument framkommer det 

hur tillgången till en god service av offentlig och kommersiell karaktär och god tillgänglighet 

till kommunikationer anses bidra till en god välfärd, bra levnadsstandard och en landsbygd 

med bra förutsättningar för utveckling. Att ha god tillgång till samhällsservice och 

kommunikationer anses vara av stor vikt för landets invånare och deras möjligheter att 

exempelvis välja bostadslokalisering. Det anses att en fungerande service bidrar till ett 

hållbart Sverige som helhet med tillväxt. Sedan år 1965 har regionalpolitiken arbetat med att 

lösa de problem som finns på landsbygderna där hot om nedläggning av service figurerat och 

ursprungligen låg fokus främst på dagligvarubutikerna. Efterhand har dock butiker, 

kommersiell service samt offentlig service tvingats till nedläggning eller reducering av service 

då trenderna alltmer har pekat mot centralisering av verksamheter. Under de senaste 

decennierna har mångmiljonbelopp betalats ut för att upprätthålla, bibehålla, utveckla och 

rädda servicen runtom i de svenska landsbygderna. Men trots detta fortsätter det negativa 

mönstret att prägla många samhällen.   

 

Detta är dock inte ett fenomen som enbart Sverige har drabbats av, utan det är en trend som 

karakteriserar många västeuropeiska landsbygder. Att upprätthålla en acceptabel servicenivå 

för boende i landsbygdsområden är ett genomgående tema i de behandlade internationella 

vetenskapliga artiklarna, där såväl själva tillgängligheten transportmässigt sett, som 

tillgängligheten till service kan sägas vara de två största problemen som landsbygder generellt 

står inför. Farrington och Farrington beskriver hur Storbritanniens politiska satsningar på 

service likställs med social rättvisa och god välfärd, vilket även kan relateras till den svenska 

politiska synen på servicens betydelse. Den svenska liksom den brittiska politiska 

föreställningen om service har en något normativ natur då fokus ligger på vad som borde 

finnas och hur det borde vara, utan större hänsyn till hur det faktiskt är. Asthana och Halliday 

poängterar hur detta bidrar till att Storbritanniens landsbygdsbefolkning därav får acceptera 

sämre kvaliteter och nivåer av service, trots att det i egentlig mening strider mot nationell 

policy. I viss mening stämmer detta även in på hur situationen i de svenska landsbygderna 

utspelar sig eftersom servicen på många platser inte fungerar. Politiken överensstämmer 

därmed inte till fullo med praktiken.
115

 

 

Det är svårt att säga vad som är den enda anledningen till servicens tillbakagång, nedläggning 

och reducering. Istället är det ett flertal faktorer och processer som har bidragit till hur dess 

utveckling har sett ut. Grundläggande är det den förändringsprocess som landsbygden 

genomgått som varit med och påverkat dagens utfall. Framväxten av det moderna samhället 

med strukturförändringar, bland annat inom arbetsmarknaden, har bidragit till att minimera 
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antalet arbetstillfällen och möjligheter för landsbygdsbefolkningen. Befolkningsminskning, 

ökat bilanvändande, centralisering av verksamheter och andra samhälleliga förändringar har 

resulterat i att servicen har blivit lidande. Såväl befolkningsminskningen som faktum att den 

resterande befolkningen till stora delar föredrar stormarknader och köpcentrum i tätorter 

framför den lokala livsmedelsbutiken har gjort att ett sämre kundunderlag har kunnat erhållas. 

Trenden visar på att stormarknader ökar medan dagligvarubutiker minskar och statlig och 

offentlig service centraliseras till tätorter. På grund av det ökade bilanvändandet minskar 

resurserna och efterfrågan till kollektivtrafik, varvid även förutsättningarna för denna 

försämras.     

 

Moseley menar att den försämrade tillgängligheten till stora delar beror på tendenserna mot 

ökad centralisering samt förekomsten av externa köpcentrum, stormarknader et cetera. Men 

den kan även förklaras av individers ändrade beteendemönster. Kombinerat med att 

bilanvändandet ökat och gett upphov till fenomenet ”multi-tasking” och att stormarknader 

blivit ett bekvämt och billigare affärsalternativ med stora utbud och valmöjligheter, har även 

människors förväntningar och krav på service förändrats. Dagens moderna människa har 

större krav på servicen än tidigare och av denna anledning blir det svårt för kommersiell och 

offentlig service att överensstämma med förväntningarna till följd av försämrat kundunderlag, 

sämre resurser och så vidare. Boonstra förklarar denna klyfta mellan politisk vilja och 

praktiskt utfall som ett resultat av värderingsskillnader och avpolitiseringsprocesser, två 

fenomen som är vanligt förekommande i västvärlden. Detta skulle kunna appliceras på de 

svenska landsbygderna då gränserna mellan vad som anses urbant och ruralt, stad och land, 

har börjat suddas ut, samt att mycket ansvar lyfts bort från staten till kommuner och själva 

marknaden. Många som idag bor på landsbygden passar inte in på bilden som den 

”traditionella landsbygdsbon”, utan det som förr kallades den ”rurala människan” har idag 

urbana influenser. Individer kanske inte nöjer sig med den typen av service som erbjuds på 

landsbygden om det enbart handlar om en livsmedelsbutik med knappt utbud. Dagens urbana 

människa är van vid valmöjligheter och vill ha ett större utbud. Som Westholm säger finns det 

en medvetenhet om att servicen är på tillbakagång och ofta en acceptans kring att den läggs 

ner. Om dagens landsbygdsbefolkning ska uppskatta och efterfråga servicen måste den kanske 

vara mer flexibel, mer anpassad och skräddarsydd för att passa deras behov. Eftersom det 

inom många områden i samhället frångåtts ett tänkande om uniformhet och likställdhet kan 

nya innovativa lösningar vara svaret även för landsbygden.
116

    

 

För att söka lösa problemen med att upprätthålla service är det från statligt håll främst 

Konsumentverket som tilldelats det övergripande ansvaret att ta fram projekt och stöd. 

Multiserviceprojekt, lokala utvecklingsprogram, test av nya lösningar och olika former av 

stöd är de insatser som arbetats med. På vissa håll har det gett positiva effekter där service 

kunnat upprätthållas men tyvärr har det även i vissa landsbygder funnits problem och 

svårigheter, speciellt kring frågor som rör ansvar och engagemang för projekten. Som det 

framkommit under intervjuer, bland annat med Glesbygdsverket finns det ofta en tröghet i 

olika typer av samverkan- och samordningsprojekt och det kan handla om just osäkerheten 

kring ansvar. Lyckade samordningsprojekt som de nämnda servicepunkter i Byske Laxdal, 

Multikommunikationsprojektet i Siljansnäs och Pajalamodellen är dock goda exempel på nya 

lösningar som fungerat lokalt. Dock är de relativt okända och frågan kan ställas hur 

informationsspridningen om sådana projekt går till? Detta kan relateras till Astahana och 

Halliday som beskriver att innovativa lösningar förekommer i Storbritannien, men att kunskap 
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om dem samt deras möjligheter att influera och inspirera är begränsad. Hur ser denna situation 

ut mellan de svenska landsbygderna? Såväl forskning som de intervjuade Malmsten och 

Westholm poängterar vikten av att landsbygden i framtiden kommer att behöva flexibla 

lösningar med nytänkande och det kan därför anses vara av stor betydelse att spridning av 

information kring detta prioriteras.
117

 

 

I linje med detta nytänkande perspektiv kring service finns arbetsförmedlingsförsöket i 

Dalarna samt landsbygdstrafiken i Södermanlands län. I Dalarna blev projektet väldigt lyckat 

eftersom invånarna återigen erbjöds lokal service, som tidigare hade drabbats av kraftiga 

nedskärningar och bidragit till begränsade mottagningstider. De positiva egenskaperna med 

projektet är att tillgängligheten ökar eftersom öppettiderna ökat, samt att servicen faktiskt 

finns på plats lokalt. Arbetsförmedlingens personal behöver ej heller resa lika mycket inom 

länet, vilket är bra ur miljösynpunkt och på sikt bra för hållbarheten. Welin poängterade dock 

att det finns en osäkerhet kring projektet eftersom finansiering och kostnader ej är klart. Enligt 

KTH är utrustningen och uppkopplingen väldigt kostsam. Welin ser framtida möjligheter med 

projektet och anser att tekniken med distanslösningar kan tillämpas inom andra 

arbetsområden, men menar att det samtidigt finns en tröghet i att faktiskt använda systemet.
118

 

Costopoulou och Anagnostou framhåller att samhällen ute i landsbygd generellt brukar vara 

sena med att anamma denna sorts teknik och service, dels på grund av höga kostnader och 

dels på grund av begränsande utrustning.
119

 Men samtidigt skulle ett införande av denna typ 

av servicelösningar effektivisera och underlätta organiseringen av service och samtidigt kunna 

upprätthålla service som annars kan få svårt att överleva på landsbygden.  

 

Eftersom samtliga intervjupersoner som uttalat sig om telekommunikations- och 

informationsteknologi och Internet anser att framtidens landsbygder sannolikt kommer att 

tillämpa service med denna typ av teknik, kan det anses av stor vikt att man också satsar på en 

utbyggnad av Internet. Annars kommer det utvecklas många nya lösningar inom området men 

landsbygderna kommer ”ligga efter” eftersom IT i form av denna teknik som var med i 

arbetsförmedlingsförsöket kräver väldigt hög kapacitet och funktion. Enligt Glesbygdsverket 

finns det idag landsbygder som har bristande tillgänglighet till Internet och 

bredbandsuppkopplingar. Ändå har regeringen överlåtit utbyggnaden av dessa till marknaden, 

något som oroar Malmsten.
120

 Landsbygden har vissa speciella egenskaper som kan anses 

mindre fördelaktiga såsom deras långa avstånd och gleshet, och man kan inte alltid förlita sig 

på att marknaden kommer att sköta en eventuell utbyggnad på egen hand, utan direktiv från 

staten. För att framtida satsningar ska underlättas och kunna tas i bruk är det eftersträvansvärt 

att också satsa på en utbyggnad av telekommunikationsnätverket i landsbygden.    

 

Trots informationsteknologins positiva egenskaper och möjligheter anser såväl Westholm, 

Malmsten som Welin att användningsområdet har blivit någon av en paradox. Westholm 

belyser statens direktiv om att lokal service är viktig, men poängterar hur staten själv 

samtidigt lägger hårda effektiviseringskrav på sin verksamhet vilket resulterat i att personlig 

service försvunnit i många led. Welin känner oro över att personlig service kan komma att 

försvinna helt och Malmsten belyser som nämnt den bristande infrastrukturen på många 

landsbygder. Samtidigt har Internet förenklat och berikat vardagslivet för många boende på 
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landsbygden och framtida innovationer kan hjälpa till att öka detta ytterligare.
121

   

 

Landsbygdstrafiken med efterfrågestyrd linjetrafik samt kompletteringstrafik är ett annat 

exempel på en god planeringslösning för hur service och tillgänglighet kan lösas på 

landsbygden. Liknande lösningar finns bland annat i Storbritannien där Brake och Nelson 

belyser hur intelligenta transportsystem har resulterat i flexibla transportlösningar. 

Motsvarigheten till efterfrågestyrd linjetrafik är då ”dial-a-ride” och de två författarna är inne 

på samma spår som Gullbrand då de talar om att ytterligare arbeten inom kollektivtrafiken 

skulle kunna samordnas med skolskjutser, färdtjänst och dylikt. Precis som i Sverige är dock 

kostnaderna för kollektivtrafik höga vilket kan ses som en nackdel i planeringsarbetet. Som 

det konstaterats tidigare försämras generellt tillgängligheten på många landsbygder idag 

eftersom avstånden till viktigt samhällelig service tenderar att öka. När Gullbrand samtidigt 

talar om att denna typ av kollektivtrafik är hotad finns risken att utsatta grupper, såsom unga, 

kvinnor och äldre blir isolerade på landsbygden.
122

   

 

Trots att denna typ av landsbygdstrafik är relativt okänd men ändå kan räknas som en 

innovativ lösning, är det inte ett nytt fenomen. Enligt Gullbrand har landsbygdstrafiken i 

Södermanland funnits i över 20 år. Detta är även något som Moseley diskuterar som en 

lösning på problematiken som finns kring tillgänglighet på landsbygden i hans teori om 

tillgänglighet. De fyra aspekterna som enligt Moseley bör inarbetas i politiken kring 

tillgänglighet rör bland annat efterfrågestyrd transport och samordnad transport, något som 

såväl Gullbrand diskuterade som några av de vetenskapliga artiklarna betonade som viktiga 

för en god service. Avseende aspekten att göra servicen mer rörlig finns det idag mobila 

verksamheter som erbjuder service, men inte i stor skala. Det ökade bilanvändandet kan delvis 

förklara varför denna typ av service ej har satsats på ytterligare. Moseleys teori går ut på att 

kollektivtrafik på landsbygden måste skräddarsys för de lokala behoven, och att hänsyn måste 

tas till platsens kontext. Specifikt betonas politikens roll med dess otillräckliga policys som en 

del av problemet. Detta har även varit ett problem i Sverige då det inte funnits direktiv om hur 

mycket kollektivtrafik som är rimligt att erbjuda, eller någon ”lägstanivå” funnits. 

Medvetenheten har dock ökat kring detta och det pågår idag en utredning kring en förnyelse 

av kollektivtrafiken.
123

 

 

De lösningar som är innovativa och försöken att upprätthålla service på landsbygden kan i 

egentlig mening ses som ganska urbana. Högupplösning, bredband och kapacitetsstark 

utrustning i arbetsförmedlingsförsöket; taxibilar som skjutsar landsbygdsbefolkningen vissa 

sträckor; samordning av verksamheter där även kompetens står i fokus et cetera. Även detta 

kan ses som ett tecken på att stad och land närmar sig varandra. Den nya ruraliteten har flyttat 

ut på landsbygden där tillgänglighet inte enbart diskuteras i termer av fysisk transport, utan 

även som IT-infrastruktur, trots att denna är bristfällig på vissa landsbygder. Människor 

efterfrågar mer urbana lösningar eftersom det till stor del är moderna, urbana individer som 

bor på landsbygden idag med ökade förväntningar, valmöjligheter och annorlunda efterfrågan. 

Boende på landsbygden förhåller sig till landsbygden på ett annat sätt än tidigare, och de 

normativa föreställningarna om hur servicen på landsbygden bör vara måste omtolkas och 

omdefinieras. Bland många boende finns en medvetenhet om att all typ av service inte kan 

finnas kvar, åtminstone inte på det sätt som det erbjuds idag. Men att anpassa servicen 

behöver inte betyda att det blir sämre, utan det kan bli service fast på ett annorlunda sätt. De 
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insatser som genomförts under 2000-talet av bland annat Konsumentverket är ett bra steg på 

vägen och viktigt att beakta är behovet av skräddarsydda, lokalt anpassade, innovativa 

lösningar. För som tidigare nämnt ser situationen ej dyster ut i alla landsbygder runt om i 

Sverige. Det finns positiv utveckling på många landsbygder, inflyttningsrika bygder, 

befolkningsökning och service som upprätthålls med hjälp av lokala engagemang. Även dessa 

landsbygder bör belysas och studeras vidare. 

 



40 

 

 

5.1 SLUTSATSER 
På senare år har insikten nåtts om att landsbygdens service måste upprätthållas och stödjas 

med hjälp av nya lösningar och annorlunda former av service. Ändå fortsätter den statliga 

föreställningen råda där service anses vara en förutsättning för landsbygdens överlevnad och 

att den ökar välfärden för Sverige som helhet. I realiteten är det dock inte goda intentioner och 

vilja som styr, utan resurser, marknaden och ekonomiska aspekter. När politik och praktik 

ställs mot varandra har det visat sig att den politiska föreställningen om hur servicen bör vara 

ej till fullo stämmer överens med verkligheten. Omstruktureringar, nedskärningar och 

nedläggningar pågår ständigt inom den kommersiella och offentliga servicen på landsbygden 

och trots att stöd utbetalas årligen samt att olika hjälpinsatser erbjuds vänder inte trenden 

generellt. Landsbygden måste närmas utifrån dagens perspektiv och funktioner där omtolkas 

om service ska kunna upprätthållas och utvecklas. Vi står idag inför en ny typ av landsbygd, 

den nya ruraliteten, och för det krävs nya strategiska servicelösningar med nya tankar och 

perspektiv. Samverkan, samordning, nya lösningar, innovationer, flexibilitet, lokal 

anpassning, skräddarsydda lösningar samt framsteg inom informations- och 

telekommunikationsindustrin kan vara svaret. Själva planeringen för hur landsbygdens service 

ska fungera kan ifrågasättas och utvecklas. Arbetsförmedlingsförsöket och landsbygdstrafiken 

ger goda exempel på hur dessa frågor kan närmas. 

 

Att planera och arbeta för dagens och framtidens landsbygder med hjälp av verktygen och 

lösningarna som presenterats i denna uppsats anses eftersträvansvärt, men realistiskt sett 

kommer nog inte servicen i samtliga landsbygder att överleva, dock kommer definitivt 

landsbygderna att göra det. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 
 

Intervjufrågor Dalarna: Bengt Welin, kommunchef i Älvdalen 2008-12-17 

Arbetsförmedlingsförsöket – distansmötesplatser i Dalarna (Sälen, Särna, Orsa, Malung, 

Mora) 

 

1. Information om kontexten 

 Hur var situationen för arbetsförmedlingen i Dalarna före projektets genomförande? 

Öppettider, nedskärningar, nedläggningar, tillgänglighet, efterfrågan, problem o.s.v. 

 Hur betydelsefullt är tillgången till arbetsförmedlingar i dessa områden?  

 

2.  Information om projektet 

 Varifrån kom initiativet till projektet, varför genomfördes det? 

 Hur upplevs det? Är det i bruk än idag?  

 Hur har resultatet varit? 

 Har det funnits några svårigheter gällande exempelvis kritik, motstånd till projektet 

eller ekonomiska aspekter? 

 

3. Generella frågor 

 Anser ni att detta är en bra lösning på hur service kan upprätthållas på landsbygder? 

 Har försöket utvecklats och förmedlats till andra län eller områden? Hur har det tagits 

emot? 

 Vilket råd skulle ni ge till andra län som försöker sig på ett liknande projekt? 

 Hur bekostades distansmötesplatserna? Är det en samhällsekonomisk vinst/förlust? 

 Hur tror ni att framtiden ser ut för denna typ av högteknologi, såväl avseende detta 

projekt som för liknande utvecklingar inom andra sektorer?  
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Intervjufrågor Sörmland: Gunnar Gullbrand, områdeschef Länstrafiken i Sörmland 

2008-12-22 

Kompletteringstrafiken på landsbygden  
 

1. Information om kontexten 

 Hur var situationen för kollektivtrafiksresenärer före kompletteringstrafikens 

införande? Tillgänglighet, avstånd, tidtabeller o.s.v. 

 Vilken målgrupp tillhör de flesta resenärerna? 

 

2.  Information om kompletteringstrafiken 

 Varifrån kom initiativet till detta, varför genomfördes det? 

 Hur fungerar det?  

 Är det stor efterfrågan på tjänsten? När används tjänsten?  

 Hur upplevs och uppskattas det? 

 Har det funnits några svårigheter gällande exempelvis kritik, motstånd till projektet 

eller ekonomiska aspekter? 

 

3. Generella frågor 

 Anser ni att detta är en bra lösning på hur service kan upprätthållas på landsbygder? 

 Har denna typ av trafik inspirerat andra län eller områden? På vilket sätt? 

 Vilket råd skulle ni ge till andra län som försöker sig på ett liknande ”projekt”? 

 Hur bekostas kompletteringstrafiken? Är det en samhällsekonomisk vinst/förlust? 

 Hur ser ni på landsbygdens framtida kollektivtrafik? Finns det några genomförbara 

visioner och idéer? 
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Intervjufrågor till Glesbygdsverket, Peter Malmsten 2008-12-16 

 

1.  Den politiska viljan att upprätthålla servicen på landsbygden fungerar oftast inte i 

praktiken. Vilka skulle de största konflikterna mellan ”teori” och ”praktik” kunna sägas vara 

ur Glesbygdsverkets perspektiv? 

 

2. Är nedläggningen av service ett uttryck för att landsbygden är på väg att ”dö”? Eller ger 

detta utrymme för ett möjligt nytänkande? 

 

3. Varför är det viktigt att servicen upprätthålls på landsbygden? Vad blir konsekvenserna i 

områden som präglas av nedläggningar? 

 

4. Vilka är de största svårigheterna som servicen möter för att kunna överleva på 

landsbygden? 

 

5. Hur pass prioriterad är frågan om tillgänglighet i termer av kollektivtrafik, som också är en 

typ av service, på landsbygden?  

 

6. Hur ser ni på landsbygdens framtid, och servicens framtid på landsbygden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor till Erik Westholm 2008-12-16 

 

1. Idén, föreställningen om hur servicen ska vara, bland annat som den formuleras i 

regeringsrapporter, då service är en förutsättning för en god välfärd, hur ser du på detta? 

Speciellt i relation till hur servicen egentligen är och utvecklas (ofta negativt) på landsbygden.  

 

2. Varför fungerar inte servicen? Vad är det som gör den ohållbar? Betyder nedläggningen av 

servicefunktioner att landsbygden dör, eller kommer den fortsätta att leva ändå?  

 

3. Kan relationen mellan stad och land ha påverkat föreställningen om hur service ska vara, 

samt hur den faktiskt är?  

 

4. Hur ser du på landsbygdens framtid?  

 

5. Är det nya innovativa lösningar som krävs för att vi ska kunna planera för en god service på 

landsbygden? Hur skulle dessa kunna fungera? 

 

 

 

 

 


