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1. Introduktion  
Vi kan idag se att skillnaderna i tillgång till offentlig service har ökat mellan olika landsdelar och att 

näringslivets potential inte heller tas tillvara på bästa sätt i landsbygden. Som ett svar på detta finns 

en tydlig politisk vilja att skapa goda förutsättningar för landsbygden, med argumentet att befolkade, 

aktiva och växande landsbygder bidrar till samhällsbygget i stort, alltså ska samma förutsättningar att 

utvecklas erbjudas de människor som valt att bo och leva i landsbygd (SOU 2017:1). Tillgång till alla 

samhällsfunktioner och den service kommunerna erbjuder kan vara avgörande för privatpersoner när 

beslut som val av bostadsort ska fattas, det vill säga om man ska bo kvar i eller flytta till landsbygd, 

eller besluta om man ska bygga eller köpa fritidshus. Det har även betydelse för turister och för 

företag när det gäller etablering och utveckling. 

Övre Norrland präglas av långa avstånd mellan orter och när det gäller inlandet även av långa 

avstånd till kommersiell, offentlig service och andra samhälls- och företagstjänster, vilket innebär att 

övre Norrland räknas som en av EU:s mest glesbefolkade regioner. Här finns alltså stor potential att 

förbättra förutsättningarna för de människor som väljer att bo kvar, bosätta sig, turista eller vara 

företagare i landsbygd.  

Projektet Smarta hållbara byar började med en person i Arjeplog såg behovet av samarbete och 

försökte ordna samordnade transporter. Ett stöd i detta arbete har hela tiden varit Region 

Norrbotten (fd Landstinget). I och med Regionbildningen fick Landstinget som arbetar med de 

digitala frågorna lite annat att stå i, och där och då uppstod idén om projektet Smarta hållbara byar, 

som sågs som en intressant och viktig del av det framväxande smarta samhället.  

Demokrati handlar om att det inte ska vara någon skillnad oavsett var du bor. I dagsläget planeras för 

att tillgång till fiber ska ordnas, den stora frågan är vad den ska användas till? Vilka digitala tjänster 

och verksamheter kan vi föreställa oss därute? Vad kan digitaliseringen hjälpa till med och eventuellt 

ersätta? Kopplat till detta är fysiska transporter. Många gånger leder digitala tjänster till att varor och 

personer måste transporteras för att tjänsten ska vara fullt ut genomförd. Därför är samordnade 

transporter en viktig del av smarta hållbara byar. Det är även en miljöfråga. 

Projektet Smarta hållbara byar syftar därför till att skapa kunskap om och förutsättningar för att 

etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster samt digitala lösningar för koordinering 

och kommunikation erbjuds. Vi adresserar även frågan om samordnade transporter, vilket kan ses 

som en förutsättning för att kunna erbjuda både fullständiga servicelösningar men även rena 

transporttjänster (SHB Projektplan, 2017). Avsikten är att öka tillgängligheten till alla 

samhällsfunktioner och tjänster och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.  

Denna rapport är en sammanställning av en inledande undersökning om nuläge och framtida behov 

bland sju av övre Norrlands kommuner och bygger på intervjuer med landsbygdsutvecklare från 

Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Luleå, Piteå och Övertorneå. Rapporten bidrar med en 

fördjupad insikt över hur det ser ut idag när det gäller fysiska såväl som digitala servicepunkter samt 

samordnade transporter. 
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2. Tillvägagångssätt  
Underlaget till rapporten består av sju stycken intervjuer med landsbygdsutvecklare i kommunerna 

Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Luleå, Piteå och Övertorneå. Varje intervju tog mellan 30-60 

minuter och utfördes av författarna till denna rapport. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1, Intervjuguide) det vill säga, 

betoningen låg på dialog med informanten med syftet att öka vår förståelse av hur det ser ut idag ute 

i kommunerna när det gäller servicepunkter och samordnade transporter. Det betyder att trots den 

digra intervjuguiden, har vi varit öppna för det som informanten tagit upp (Widerberg, 2002) och 

informanten har uppmanats att svara så fritt som möjligt (Wibeck, 2000). Intervjuerna är främst 

dokumenterade genom anteckningar, en intervju är inspelad. 

De teman som intervjuerna behandlade var; nuläge i kommunerna när det gäller servicepunkter och 

transporter; vilka behov och framtida möjligheter kommunerna kan identifiera när det gäller 

servicepunkter och transporter; hur jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet ser ut och hur 

det kan kopplas till servicepunkter och transporter, och slutligen vilken teknik som finns respektive 

kommer att behövas när det gäller servicepunkter och samordnade transporter. 

3. Smarta hållbara byar – nu och i framtiden 
I detta kapitel redogörs för de svar som intervjuerna har gett. Kapitlet är uppdelat i följande 

områden:  

Existerande servicelösningar 

Om servicepunkter 

Digitala tjänster  

Samordnade transporter 

Jämställdhet, integration och mångfald 

Tekniskt stöd för kommunala digitala tjänster och servicepunkter. 

 

Vissa frågor är inte besvarade av alla landsbygdsutvecklare, så där någon kommun inte nämns har vi 

inte fått svar av landsbygdsutvecklaren. Vi börjar med hur det ser ut idag. 

 

3.1 Existerande servicelösningar 
När det gäller de servicelösningar som finns idag nämns av Gällivare, Kiruna samt Övertorneå 

landsbygdsutvecklare grundläggande kommersiell service som livsmedel, drivmedel, apotek, 

systembolag, post och betaltjänster (kontantuttag/insättning). Det sker oftast genom att butiker 

fungerar som ombud i byar/glesbygd. Vad som utöver det är nämnt bland landsbygdsutvecklarna är; 

I Gällivare finns olika digitala verktyg för hemsjukvården (genom ett projekt som kallas RemoAge), 

utöver det kan invånare även göra felanmälan till kommunen, de kan få varor hemsända, man fångar 

upp medborgarinitiativ eller man kan få tillgång till hjälp i hemmet via pensionärsservice.  

Kiruna nämner att bokbussen, som trafikerar olika byar, ibland har med någon från bygglovssidan 

som åker med och har med sig blanketter och information för bygglovshantering, eftersom 

bygglovshantering inte finns som utvecklad e-tjänst i kommunen.  
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Det som erbjuds glesbygd i Luleå är hemsändningsbidrag och utkörning av matlådor.  

Övertorneå nämner bokbuss, Maker space programmering (3D ritningar för utskrift), att biblioteket 

erbjuder ett forskningscenter för släktforskning, samt att en butik i Juoksengi levererar mat till 

mindre byar ett par gånger i veckan.  

Värt att notera är att grundläggande kommersiell service finns i alla kommuner men nämns endast av 

tre. Orsaken till det kan vara att den typen av servicelösningar tas för givet. Oavsett, det är troligt att 

denna typ av tjänster är koncentrerade kring centralorter och i vilken utsträckning de når ut i lands- 

och glesbygd varierar och att landsbygdsutvecklarnas svarar utifrån landsbygdsperspektiv. 

3.2 Om servicepunkter  
Att kommunen har servicepunkter nämns av alla utom landsbygdsutvecklarna i Jokkmokk och Piteå. I 

Kiruna ställer sig landsbygdsutvecklaren tveksam till om det kan anses vara servicepunkter. Även 

Jokkmokk ger uttryck för att vara oklar över vad som kan anses vara en servicepunkt. 

Arvidsjaur har två servicepunkter, i Glommersträsk och i Abborrträsk, som ligger i existerande 

butiker. Landsbygdsutvecklaren menar att det har räddat dessa butiker. På dessa servicepunkter kan 

man (utöver tillgång till tjänster som apotek, systembolag, post, bank och betaltjänster) även hitta 

turistinformation och kommunal information samt digitalt få tillgång till banktjänster och ATG 

eftersom där finns en dator med internetuppkoppling. Sist men inte minst, på servicepunkten finns 

möjlighet att fika och umgås.  

Gällivare landsbygdsutvecklare berättar att i Nattavaara bystuga finns en dator och skrivare som 

besökare kan låna, här finns också ett café, försäljning av hantverk, postfack, samt kontor för 

uthyrning av stugor. Det är hembygdsföreningen som äger och driver Byastugan. Gällivare är också 

på gång att inrätta en servicepunkt i Skaulo. 

Kiruna har en landsbygdsutvecklare som sitter i Karesuando och som kan hjälpa till ”med en hel del.” 

Här finns även en mobil bokbuss som trafikerar olika byar enligt schema. Bussen används också vid 

val. Man har tidigare haft terminaler från arbetsförmedlingen i Vittangi, Karesuando och Kiruna C 

men både Karesuando och Vittangi är numera stängda. 

Luleå kommun har medborgarkontoret i Råneå som drivs tillsammans med biblioteket. Här hittar 

invånarna allmän medborgarservice/information samt bibliotek och tillgång till datorer. 

I Övertorneå finns från 2017 ett servicekontor i centralorten. Där kan invånare få information om 

kommunens verksamheter, samt vägledning till andra myndigheter som exempelvis hälsocentralen, 

AMF och försäkringskassan. Servicepunkten är alltså en fysisk plats men det är även möjligt att ta 

kontakt via telefon. Övertorneå nämner även matvarubutikerna som servicepunkter. 

Hur mycket de olika servicepunkterna används är ofta svårt att svara på för landsbygdsutvecklarna. I 

Arvidsjaur vet man dock att de används mycket, 400 personer i Glommersträsk och 150 personer i 

Abborrträsk använder sig av servicepunkten. I Kiruna är det väldigt få människor som bor vid de olika 

stoppen och endast en liten del som nyttjar servicepunkten.  

När det gäller vem som ska äga och ansvara för servicepunkten menar Jokkmokk, Kiruna, Luleå, Piteå 

och Övertorneå att det ska vara kommunen i första hand. I Gällivare kommer det att vara föreningar 

eller företag. Jokkmokk tillägger att det kanske kan vara byn om man använder sig av byagård, och 
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Kiruna menar att kommunen bör vara den som stöttar den delen som rör kommunala tjänster men 

beroende på placering så behövs också eldsjälar. Piteå betonar att det inte ska vara betungande för 

butiken, utan enkelt för alla.  

3.2.1 Intresset för servicepunkter 
På frågan om någon från lokalsamhället tagit kontakt i frågor som rör servicepunkter fick vi följande 

svar;  

I Arvidsjaur är man medveten om att många vill ha tillgång till servicepunkter och menar att 

problemet är att många byar saknar exempelvis matvarubutiker som skulle kunna utgöra naturliga 

servicepunkter.  

I Gällivare har det funnits tankar om detta en längre tid, det finns med i översiktsplanen från 2014. 

Främst är det föreningar och privatpersoner som kontaktat kommunen i frågan, bland annat genom 

att framföra vilka tjänster de kan utföra och en kostnad för detta. För andra har det handlat om 

lokalfrågor. 

I Jokkmokk har ingen kontaktat kommunen om servicepunkter sedan Vuollerim gjorde det. En som 

har hört av sig är tidningsbudet, som föreslog att han kunde ta fler transporter som exempelvis 

låneböcker mm. eftersom han ändå ska ut till byarna och har utrymme att frakta mer material än 

tidningar. 

Kiruna berättar att frågan har tagits upp vid landsbygdsdialoger under två års tid men att det tyvärr 

inte funnits något större intresse för servicepunkter. Istället har det som diskuterats mest varit 

postens leveranser och återvinningskärl som står långt bort i en annan by, samt vårdmöjligheter. 

Luleå har blivit kontaktat av en intresseförening som ville uppföra en bensinmack. De skäl de angav 

var behov av närhet till en bensinstation och de miljövinster det leder till.  

I Piteå har landsbygdsutvecklaren tagit upp frågan om servicepunkt med en av butikerna men det var 

oklart för butiken vad servicepunkt innebär, så diskussionen handlade mest om att förklara. Det är 

dock inte bestämt hur de ska gå vidare. 

I Övertorneå har man fått förslaget att se att bokbussen har internetuppkoppling, datorer och 

skrivare och en mer serviceinriktad personal som hjälper pensionerna, eftersom den äldre 

befolkningen i byarna har svårt att använda internet. Förslaget är helt enkelt att Bokbussen skulle 

kunna bli ett rullande servicekontor. 

3.2.2 Vad servicepunkter kan vara och bidra till 
Att servicepunkter uppfyller ett syfte och kan bidra till utvecklingen i landsbygden är tydligt. Samtliga 

landsbygdsutvecklare ger förslag på vad en servicepunkt kan vara och hur den kan fungera.  

Arvidsjaur ser möjligheten att servicepunkten kan vara där man kan beställa och hämta mat via 

kodlås. En servicepunkt kan även fungera som leverantör av postpaket, för att undvika att något 

värdefullt bara hängs på dörren. Det betyder att servicepunkten bör vara bemannad vissa tider. 

I Gällivare menar man att servicepunkten kan fungera som en mötesplats, där kan man exempelvis 

erbjuda projektstöd – hjälpa invånarna med ansökningar och att driva projekt. Annat kan vara 

marknadsföring, samordning av föreningar, stötta företagare, samt förbättra och utveckla bygdens 
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aktiviteter. Insatser av det slaget bidrar till att man lyfter bygden och får ökad inflyttning och ökat 

besöksantal, menar landsbygdsutvecklaren. 

Jokkmokk föreslår att en byagård kan fungera som servicepunkt och nämner Vaikijaur som byggt om 

sin byagård. Här finns möjlighet att erbjuda tjänster som skulle innebära att man inte behövde åka in 

till Jokkmokk.  

Även Kiruna ser att det kan vara en butik eller byagård som ger olika sorters service och att den bör 

vara bemannad. Det är i sig en svårighet att ha personal tillgänglig hela tiden men tjänstemän från 

olika avdelningar skulle kunna vara på plats där med intervaller för att hjälpa till. På servicepunkten 

skulle man även kunna inrymma "boxar" likt i Kalix, som varor distribueras igenom och som har öppet 

mer passande och därmed kan ge en bättre service. 

I Luleå menar man att servicepunkter bör utformas efter det lokala behovet, vilket bör innebära att 

det genomförs en undersökning för att ta reda på vad de som bor, turistar eller driver företag på 

orten verkligen efterfrågar, behöver och vill ha. 

Piteå har liknande syn, det som ses som en servicepunkt är det man har gjort i många byar, att det 

finns en liten hörna i en butik exempelvis. Där ska man erbjuda en dator med uppkoppling. Det bör 

även finnas information från kommunen där. Om det skulle vara något speciellt kan en kommunal 

tjänsteman komma och informera. 

Övertorneå menar att bokbussen kan fungera som ett mobilt servicekontor. Intresset för detta är 

stort. 

3.2.3 Hinder när det gäller servicepunkter 
Vad ser då landsbygdsutvecklarna som svårigheter när man pratar om servicepunkter? 

Det hinder som nämns i Arvidsjaur är att det är svårt att hitta en naturlig "punkt" typ matbutiken. 

Gällivare menar att tillgänglighet blir en fråga, och hur den ska anpassas till målgrupper. Man bör 

fråga sig om utformningen passar alla åldrar. Ekonomi nämns också, att det kan bli svårt att få 

servicepunkten att bära sig ekonomiskt. 

Jokkmokk tar upp detta med den digitala uppdelningen (digital divide), att en del av de som bor i 

byarna kanske är i den åldern att de har svårt att använda digitala tjänster, men menar att det är ett 

övergående problem. 

I Kiruna ses användarmedverkan som en svårighet. Här är den största utmaningen att få invånarna 

och företagarna att uttrycka sitt behov. Det finns behov av vård och post som kommit fram men inte 

mycket mer än det. 

Luleå menar att det är ekonomin som är det största hindret. 

Piteå ser kommuninvånarnas tillgång till bil som en svårighet, om man tänker att servicepunkten ska 

vara i en butik, så ligger ändå så pass många av butikerna i närheten av stan. Dessutom fixar 

invånarna många saker när de ändå ska göra andra ärenden i Piteå.  
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I Övertorneå menar man att om man har en servicepunkt där man kan använda digitala tjänster så 

måste det finnas en person som ”hjälpande hand”. Även här nämns ekonomi – exempelvis kostnader 

för värme i huset där servicepunkten är.  

3.2.4 Möjligheter med servicepunkter 
När vi då istället pratade om vilka möjligheter landsbygdsutvecklarna ser med servicepunkter 

framkom följande; 

I Arvidsjaur pratar man om e-hälsa som en möjlighet och ger som exempel att man kan kolla 

blodtryck eller träffa sköterska digitalt. Man nämner även övervakning och stöd till gamla på natten 

via kameraövervakning och larm. 

I Gällivare menar man att allt är möjligt – vad som är möjligt i en tätort är väl möjligt på landsbygd 

också? 

Jokkmokk menar att eftersom man har utbyggt bredband i kommunen så finns goda möjligheter att 

skapa och driva servicepunkter. 

Kiruna ser goda möjligheter, här finns det mycket som går att göra. Det finns idag en fastslagen plan 

för fiberutbyggnaden i kommunen och som kommer möjliggöra mer digitala tjänster än i nuläget. 

Med tanke på de avstånd som finns i kommunen så är detta värdefullt. Dock finns inte många 

tjänster digitaliserade ifrån kommunens sida ännu, något som det dock arbetas med för att 

underlätta för både befolkning, näringsliv och kommunen. Att kunna nyttja sjukvårdstjänster och 

utbildning mycket mer än idag är en viktig bit för tryggheten. Landsbygdsutvecklaren menar att man 

säkerligen kan öppna fler videostudios på olika orter runt om i kommunen för till exempel utbildning, 

information och möten. 

I Luleå ser man att utvecklingspotential finns eftersom de digitala tjänsterna är oberoende av 

avstånd. 

I Piteå har fullmäktige tagit en ny, långsiktig plan, 100 procent av invånarna ska ha tillgång till 

bredband. Det planeras även att bygga mer. Så det finns goda möjligheter, även om det fortfarande 

finns vissa digitala skuggor. Piteå har kört täckningskoll, men det finns skuggor både i centrum och 

utanför. 

Övertorneå: Digital Makerspace buss! 

3.3 Digitala tjänster  

3.3.1 Kommunernas digitala tjänster 

När det gäller vilka digitala tjänster kommunerna erbjuder hittar vi:  

Arvidsjaur nämner Biblioteket, att låna och reservera via nätet samt Norrbottens e-nämnd som 

arbetar med digital utveckling – detta är gemensamt för alla kommuner. Utöver det finns 

alkoholtillstånd och byggnadslov som digitala tjänster.  

Gällivare har tre digitala tjänster som är Felanmälan – Medborgarinitiativ – Ansökan om bygglov. 

I Kiruna menar man att kommunen inte är bra på detta. Idag finns endast möjlighet att boka 

kommunens lokaler på nätet, t.ex. sporthallar. Man har även drivit projekt där man har försökt få till 

8 
 



tjänster som att boka platser på dagis och bygglovsansökan på nätet men projektet lades ner. 

Fortsatt arbete pågår dock med att digitalisera dessa två tjänster. 

Luleå erbjuder bland annat lokaluthyrning och föreningssidor digitalt.  

I Piteå kan man söka förskoleplats digitalt. Ett arbete pågår när det gäller bygglov, att man ska kunna 

söka bygglov digitalt. I dagsläget är det en pågående process, och landsbygdsutvecklaren vet inte hur 

långt de kommit. 

Övertorneå erbjuder på kommunens hemsida blanketter att ladda ner i e-form, det ska även gå att 

fylla i dem digitalt så småningom. Istället för att skriva under med underskrift, ska man snart kunna 

legitimera via bank ID. Man har även digitala lås, det vill säga nyckelfri hemtjänst. 

3.3.2 Lokala företag som erbjuder och utvecklar digitala tjänster 
Bland de lokala företag som erbjuder eller utvecklar digitala tjänster hittar vi; 

Imega Promotion  som gör webbsidor samt Energize your  business som sysslar med marknadsföring 
1 2

och kommunikation i Gällivare. Landsbygdsutvecklaren säger att det säkert finns fler.  

I Jokkmokk finns Jokkmokk IT-service, ett litet företag som är en konsultfirma och ägnar sig åt mail 

och hemsidor. Företaget jobbar åt flera i kommunen. 

Norrfolket i Kiruna AB är en applikation med samlad information om vad som är på gång i Kiruna 

samt kontaktinformation till olika serviceslag. 

Luleå menar att där finns flera företag som utvecklar till exempel applikationer och olika typer av 

tjänster för företag. 

Övertorneå har fiberföretaget TK-data som erbjuder fibertjänster och bygger ut åt kommunen, samt 

automationsföretaget R-Automatik.  

3.3.3 Hinder för digitala tjänster på landsbygden 
När det gäller vilka svårigheter som måste övervinnas för att digitala tjänster ska få genomslag i 

landsbygden fick vi följande synpunkter; 

Arvidsjaur kopplar sitt svar till deras digitala övervakning av äldre i hemmet och menar att anhöriga 

inte alltid vill att deras föräldrar övervakas. 

Gällivare nämnde den äldre befolkningen där vissa inte är intresserade och att det kan innebära en 

inkörningsperiod som är längre än när man introducerar digitala tjänster för den yngre befolkningen. 

Så att få till användandet av de digitala tjänsterna är en utmaning.  

Jokkmokk nämner här åtkomst till datatrafik. Telia har lagt ner, eller minskat senaste åren, vilket 

innebär att mobiltäckningen (inte bredbandsutbyggnad) inte är ok överallt. 

För Kiruna är problemet idag att det fattas en stabil uppkoppling med tillräcklig kapacitet för att 

kunna tillgodogöra sig alla sorters tjänster. De flesta byarna har mobil täckning i kärnan av byarna 

men utanför kan det vara sämre. Det finns några byar där halva byn har täckning och halva inte. 

1 http://www.imegapromotion.se/  
2 https://www.facebook.com/energizeyourbusiness/?ref=py_c  
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Stamnät för fiber byggdes ut redan i slutet på 90-talet men påkoppling mellan noderna sker först nu 

och kommer pågå fram till 2020 enligt plan. Ett problem är uppkopplingen längs skoterleder och i 

fjällen då det sker på statliga och kommunala skoterleder och ofta en lång bit iväg från närmsta by. 

Här agerar flera turistföretag och det finns idag bara möjlighet att använda satellittelefon.  

Luleå ser kunskapsbrist hos användare som det största hindret. 

Övertorneå är inne på samma spår, man måste hjälpa dem som inte är så vana vid det digitala. 

3.3.4 Önskvärda digitala tjänster på landsbygden 
När vi försökte fånga upp idéer på digitala tjänster för landsbygden fick vi följande förslag; 

Gällivare ger förslaget att man ska kunna hyra ut stugor via nätet – det är smart för besökare och 

minskar administration. Andra digitala tjänster som är önskvärda är inom vård och omsorg, men 

landsbygdsutvecklaren tillägger att det kan kanske handlar om att få till att de befintliga används. 

Många fler kommunala e-tjänst kan utvecklas, exempelvis ansökningar kan ansökningar ske digitalt 

för till exempel hemsändning, belysning, mötesrum eller inflyttningsservice. 

Jokkmokk menar att alla tjänster som kommunen och staten kan erbjuda omfattas, som exempelvis 

att söka bygglov och att söka försörjningsstöd samtidigt som man lämnar in ansökan om 

föräldrapenning. 

Kiruna betonar vården, det är framförallt vården som kan utvecklas vidare med tanke på avstånden. 

Det finns säkerligen en stor vinst i att kunna använda till exempel kameraövervakning hos personer i 

hemmet som behöver tillsyn. På det sättet minimeras transporterna och de vårdande känner sig 

trygga i att någon från hemtjänsten kollar till dem med jämna mellanrum. Det ger också utrymme för 

att lägga mer tid vid varje fysiskt besök. De som inte tycker det är lika bra är släkten som kan ha 

synpunkter. Detta har börjat rullas ut nu och har tagits emot ganska väl. I övrigt så behöver så många 

kommunala och statliga tjänster som bara går digitaliseras. Till exempel bygglovsansökan och dagis 

eller skolärenden så att folk slipper åka miltals för att lämna in pappersblanketter, något som sker 

idag.  

Luleå menar att tjänster där ensamma människor kan få kontakt med andra är viktigt att utveckla. 

Piteå håller med, så mycket som möjligt ska kunna göras på nätet. Ett problem är underskrifter, Piteå 

strävar efter att ha allt digitalt men vissa handlingar måste skrivas under. Vilket innebär att man 

måste skriva ut, skriva under och sedan skicka in.  

Övertorneå framhåller Digital Makerspace buss. 

3.3.5 Behov av kunskap om digitala tjänster 
Vi ville också skapa oss en bild av vilket behov av kunskap som landsbygdsutvecklarna ser. Det gav 

denna bild; 

I Arvidsjaur menar man att man måste få till omvärldsbevakning för att veta vad som sker i frågan. 

Det kan exempelvis ske på Landsbygdskonferensen som samlar två representanter från respektive 

by. 

Gällivares landsbygdsutvecklare menar att hen behöver få insikt i vad som kan göras, gärna med olika 

exempel. Att även ha kunskap om vilken teknik och infrastruktur som krävs. Här efterfrågas även en 
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definition av digitalisering – vad det egentligen är och vad det innebär. Det finns även ett behov av 

att utbilda nyckelpersoner, exempelvis framtida personal på servicepunkter. Det kan ske genom att 

hålla kurser och workshops på servicepunkterna. 

Jokkmokk menar att man behöver resurser, inte minst i form av tid och funderar över hur man får till 

det. Landsbygdsutvecklaren arbetar med dessa frågor 10 % av sin tjänst men det räcker inte. I 

praktiken jobbar hen betydligt mer. 

Kiruna nämner i likhet med Arvidsjaur att framförallt omvärldsbevakning är viktigt i och med att det 

sker väldigt mycket nytt hela tiden. I dagsläget hinns det inte med att fånga upp kunskap i den 

omfattning som det kanske skulle behövas. Länsstyrelsen har tagit initiativ till att samla 

landsbygdsutvecklarna en gång per år för att diskutera gemensamma frågor och uppmärksamma 

varandra på vad som händer. Detta är väldigt bra och ger en möjlighet att få ta del av de goda 

exemplen. Det är svårt att hänga med i utvecklingen, ett exempel är att pengahanteringen i butiker 

(insättning/uttag) kunde göras med ganska enkla medel. Det finns ingen direkt kompetensutveckling 

för landsbygdsutvecklarna. De sitter i politiskt styrda organisationer och intresset är olika i olika 

kommuner för landsbygdsfrågor. Ett annat problem är att kostnaden värderas alltid mellan landsbygd 

och centralorten och många gånger kommer centralorten i första hand. Däremot menar 

landsbygdsutvecklaren att när väl ett behov är identifierat så handlar det om att involvera eldsjälarna 

i varje by för att driva på. Det finns idag informationsblad som går ut till alla i kommunen och som 

skulle kunna användas. Kommunala kampanjer likt den ”Tour” med landsbygdsdialog som 

genomförts skulle också kunna vara en väg till att nå ut då detta redan genomförts. Dock har 

intresset svalnat kraftigt från första gången det genomfördes till uppföljningen ett halvår senare. 

Luleå efterfrågar också mer kunskap om vilka digitala tjänster som finns. Det som måste till är 

omvärldsbevakning och kunskapsöverföring menar landsbygdsutvecklaren. 

Även Piteå pekar på behovet av omvärldsbevakning och kunskap, för landsbygdsutvecklaren 

uttrycker att hen behöver kunskap ”om allt - möjligheterna är oändliga… men man ser dem inte 

riktigt, för man är så van att göra på ett visst sätt.” För att åstadkomma kunskapsspridning föreslår 

landsbygdsutvecklaren att man kan använda sitt kontaktnät och betonar vikten av fysiska möten. 

Övertorneå menar att man behöver bredda informationen till alla som är intresserade, och att man 

ska fokusera intressegrupper, inte åldersgrupper.  

3.3.6 Lokalsamhällets behov i fokus 
När vi pratar om smarta hållbara byar menar vi att det måste vara lokalsamhällets behov som ska 

vara utgångspunkt när man väljer digitala plattformar för offentlig service. På frågan om hur vi 

åstadkommer det gav samtliga landsbygdsutvecklare uttryck för att man bör göra användar- eller 

brukarundersökningar, främst genom intervjuer och dialog med berörda och med hjälp av 

testgrupper. De mer konkreta förslagen var; 

Arvidsjaur menar att Landsbygdsrådet har en viktig uppgift här. 

Att se planer som är gjorda på bygdenivå och prata med kontaktpersoner på landsbygden föreslogs 

av Gällivare. 
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Jokkmokk menar att det är en viktig fråga som dock försvåras av att ”vi lyder under LOU så är det 

problematiskt att få hjälp vid gemensamma upphandlingar idag.”  

Kiruna säger att som tidigare nämnts så har behoven inte dykt upp men en reflektion är att många 

byar har en väldigt hög medelålder och de som idag är äldre och behärskar digitala plattformar 

kommer förmodligen att ha intresse av det även i framtiden så länge de orkar. De som inte använder 

det idag kommer nog vara en större utmaning att nå fram till med digitala plattformar då glappet är 

stort. Detta behöver finnas med i tanken när upphandling görs. 

Övertorneå betonade att när man intervjuar folk från byarna bör man utgå från en konkret idé, som 

man kan jobba vidare med och få in idéer om finjustering av den idén man lagt fram. 

När vi frågar om användarperspektiv är alla landsbygdsutvecklare eniga om att det måste vara lätt, 

enkelt och smidigt för användarna. Det ska även kräva så lite administration som möjligt och det bör 

finnas bra support ifall man behöver. Det måste även finnas stöd på lämpliga språk så att alla kan ta 

till sig informationen och tjänsterna, samt att man bör ta hänsyn till och anpassa efter olika 

funktionshinder.  

3.4 Samordnade transporter 
Vi ville även veta vad landsbygdsutvecklarna har för syn på begreppet samordnade transporter och 

fick följande svar: 

Arvidsjaur menar att samordnade transporter är väldigt bra men svårt, inte minst när det gäller 

dagligvaror. Man ser dock utvecklingspotential och vinster med lokala transporter både inom och 

mellan kommuner, exempelvis på skolskjuts, posten, mat till äldreboende och via hemtjänst. 

Gällivare menar att det är en god tanke och bra om det går att möjliggöra. 

För Jokkmokk handlar samordnade transporter om miljö, effektivitet och att kunna bo kvar i och med 

att det går att frakta saker in och ut på ett vettigt sätt. 

Detta instämmer Kiruna i, att det blir minskad påverkan på miljön genom att flera aktörer fraktar 

saker och folk gemensamt och på så sätt också kan ge en bättre service. 

Piteå pekar på effektivisera transporter och i Luleå menar man att samordnade transporter är ett 

utvecklingsområde. 

Övertorneå menar att det finns potential att förbättra tjänsterna som erbjuds via lokaltrafiken och 

bussar. Övertorneå erbjuder dels gratis bussresor, och ett busskort kostar 100 kr/år, eftersom 

kommunen sponsrar denna kostnad. Däremot har man problem med att bussarna inte kommer i tid 

till de små byarna, de kan ibland komma för tidigt och ibland försent, vilket gör att det är osäkert om 

man kommer med och även att man måste vänta. Eftersom det upplevs som obekvämt att stå och 

vänta på bussen i 20 minuter blir konsekvensen att man inte använder bussen. En lösning skulle vara 

att kunna spåra bussarna i realtid. Användarna kan då invänta ett sms och traska till bussen när man 

vet att bussen är på väg. I Övertorneå kombinerar man också leveranser av olika produkter till byar – 

bokbussen levererar inte bara böcker till byarna utan även annat. 
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3.4.1 Hemsändning av dagligvaror 

I sex av de sju kommunerna vet man att det finns möjlighet till hemsändning av dagligvaror – en 

kommun vet inte. 

När det gäller hur många som använder sig av hemsändning av dagligvaror ser det ut som följer; 

Arvidsjaur har beviljat 18 hushåll och det är även på gång att eventuellt utökas till att även gälla 

tätorten. 

I Gällivare är det 72 hushåll som nyttjar hemsändning i landsbygd, och dessa hade tillsammans 862 

hemsändningar sammanlagt under 2016.  

I Jokkmokk har det minskat de senaste åren men det kommer nu att öka igen, då affären i Porjus lagt 

ner. Under 2016 genomfördes totalt 145 leveranser fördelat på ca 20 hushåll, i motsats till åren 2012 

- 2015 som i genomsnitt innebar gjorde man 211 leveranser.  

I dagsläget när det gäller Kiruna finns hemsändning av dagligvaror bara i Kuttainen där en handlare 

distribuerar varor till cirka 10-12 hushåll. Underlaget har minskat och det tar mycket tid och resurser i 

anspråk. Det är inte längre ekonomiskt lönsamt så det kommer förmodligen att läggas ner. 

Hemsändning av dagligvaror berör endast 8 personer i Luleå. 

I Piteå finns det mindre än 20 personer som nyttjar hemsändning av dagligvaror. Kommunen har 

dock information om detta på sin hemsida, och landsbygdsutvecklaren hoppas att hemtjänsten vet 

om det. 

3.4.2 Åtgärder för effektivare transporter 
När det kommer till vilka åtgärder som vidtagits för att erhålla effektivare transporter kan man säga 

att här finns det stora möjligheter till utveckling. Läget är ganska dystert men några initiativ har vi 

dock identifierat;  

I Arvidsjaur pågår en transportutredning där mycket fokus ligger på skolskjuts. 

Gällivare har nyligen förlängt uppehållet i Nattavaara station så att de som åker buss har möjlighet 

att handla innan de åker tillbaka till Nattavaara by. 

I Jokkmokk har man nyss byggt om en gata för att minska biltrafiken. 

Kiruna har haft ett projekt där Tekniska Verken i Kiruna och KBAB kollade på en samordning av 

transporter. Dock tror landsbygdsutvecklaren att projektet inte har lett till något. Hemtjänsten gör en 

hel del inköp till personer och samordnar detta själva. 

I Piteå har man arbetat med effektivisering av matlagning och transporter, det vill säga 

matdistribution till skolor och äldreboenden. 

De främsta problemen i samband med transporter enligt landsbygdsutvecklarna är att samordning 

inte finns idag eller fungerar dåligt och att det saknas dialog om detta. Dålig samordning innebär i sin 

tur sämre service och högre kostnader. Många landsbygdsutvecklare menar också att bussbolagen 

kan bidra med kunskap inom detta område.  
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3.4.2 Hinder för effektiva transporter 
Att bussar inte kommer i tid, att det handlar om långa avstånd och få personer eller liten befolkning i 

varje by, vilket leder till att exempelvis skolskjuts blir dyrt. Landsbygdsutvecklaren från Arvidsjaur 

uttrycker även att Länstrafiken inte bidrar som förväntat.  

Landsbygdsutvecklaren i Jokkmokk menar att det är tokigt att en kommun med 5000 invånare har 6 

(”eller om det är 7”) olika ställen där paket hämtas och lämnas och lika befängt att alla dessa ställen 

har olika transportsystem. Här skulle man kunna göra mycket, exempelvis lasta om utanför stan och 

sedan ha gemensam transport in. 

Kiruna pekar på att det är dålig kollektivtrafik ut till byarna och att realtidsinformation saknas kring 

när bussarna förväntas avgå, så att folk kan planera när de behöver bege sig till hållplatserna och 

slipper stå ute i kylan och frysa.  

3.4.2 Behov av kunskap om för lokal samordning av person- och varutransporter 
Även här ser vi stora möjligheter till utveckling, det finns mycket att göra. Kunskapen är inte speciellt 

stor utan kan växa. Erfarenhetsutbyte står på önskelistan. Landsbygdsutvecklarna nämner i samband 

med detta följande; 

Arvidsjaur nämner vikten av att kunna kommunen, varje by och dess förutsättningar. Det betyder att 

geografiska informationssystem (GIS) och den information man kan få av dessa är viktigt.  

Jokkmokk: Vi är så i början så jag kan inte frågorna än. Med tiden kommer jag veta bättre vad som 

saknas. 

Det har gjorts ett arbete i Arjeplog där ”Gallerian” upprättats och fungerar som en marknadsplats för 

information om bland annat samordning, berättar Kiruna.  

Behov av omvärldsbevakning och vilka digitala verktyg som finns. ”För implementering av digitala 

tjänster måste vi ha teknikkunskap” menar Övertorneå. 

Bara två av landsbygdsutvecklarna har blivit kontaktade i frågan om samordnade transporter, i 

Övertorneå har privatpersoner påtalat att bussen inte kommer i tid och i Jokkmokk har 

tidningsutbärare föreslagit att hen skulle kunna ta med sig grejer i tidningsbilen.  

3.4.2 Förutsättningar för lokal samordning av person- och varutransporter 
Hur ser man då på frågan om ett eventuellt samarbete mellan olika aktörer för att utveckla 

samordnade transporter i kommunerna? Överlag är landsbygdsutvecklarna positiva till detta och ser 

många fördelar med det. 

Arvidsjaur har en pågående utredning i frågan. 

Landsbygdsutvecklaren i Gällivare tror att olika förvaltningar eller verksamheter ser olika på det, 

beroende av behovet av transporter. 

Jokkmokk ser bara fördelar men påpekar att var och en håller på sitt, man ser till sitt eget först. 

Landsbygdsutvecklaren tror att det kan bli svårt att övertyga transportörerna. 

I Kiruna föreslår man att exempelvis anpassa busstider så att till exempel läkarbesök kan uträttas. 

Efterfrågestyrda transporter finns redan från Lannavaara till Nedre Soppero där busstrafiken går ifrån 
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samt från Parakka. Det är också värt att kika på bussar som går en gång i veckan till centralort, eller 

by, med butik för inhandling samt information och service från kommunen och myndigheter. ”Vi som 

jobbar med landsbygdsutveckling ser detta som självklart.” Även skolskjutsar finns idag och skulle 

kunna nyttjas. 

Luleå framhåller att om man kan påvisa tids- och kostnadsvinster så är nog alla intresserade. 

Piteå har haft en person som jobbat med samordnade transporter i ett projekt för några år sedan. 

Kommunen drev men det blev inget av det. 

3.4.2 Nyttjande av samåkning och samleveranser  
Hur tror landsbygdsutvecklarna att samåkning och samleveranser skulle nyttjas av invånarna? Även 
här är enkelt, bekvämt och smidigt nyckelord – om något är enkelt att använda, ja då används det.  
  
Gällivare tror att det finns goda förutsättningar, för det finns många som arbetspendlar och som 

samåker idag. Men det kan säkert bli bättre. 

Kiruna tror att det är väldigt olika mellan de olika byarna.  I de byar där intresse finns så finns 

definitivt goda chanser att lyckas. Tidigare har det från Lainio gått bussar till Vittangi för inhandling, 

men det användes inte. I Lannavaara har man haft ett butiksövertagande, där den nya övertagaren 

tänkte att butiken skulle kunna bli en självbetjäningsbutik där stamkunderna får en ”tag” och då kan 

gå in och handla själva. Detta skulle kanske kunna medge att inhandling kan ske på "avvikande" tider 

och därmed möjliggöra samtransporter av olika slag. 

Piteås landsbygdsutvecklare säger att hen vill tro det men tillägger att ”Samtidigt som jag kan 

uppfatta att piteborna… tycker att de kan själva.” När det gäller persontransporter, från byarna så 

går det dåligt med bussar och många gånger går bussarna tomma ”och alla har bil.” Den samåkning 

som sker idag ordnas privat. 

3.5 Jämställdhet, integration och mångfald 
På svaren om frågorna om jämställdhet, integration och mångfald och hur de kan kopplas till 

servicepunkter och samordnade transporter kan vi utläsa att det är något som aktivt arbetas med i 

många kommuner.  

I Arvidsjaur jämför man bland annat lönesättning och gör mycket inom integration, dels deltar man i 

ett projekt "Stärkt...inflyttande" och ger föreläsningar. Då man har många invandrare behöver man 

även översätta till olika språk.  

Gällivares landsbygdsutvecklare tänker på tillgänglighet i form av språk, och menar att framtida 

arbetsuppgifterna kanske handlar om aktiviteter som främjar integration, för att öka mångfalden och 

bredden av service. Hen nämner även att servicepunkterna kan anställa människor med olika 

bakgrund och kunskaper för att bidra till mångfald. 
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Jokkmokk svarar:” CEMR-deklarationen  samt en himla massa grejer som vi alltid gjort – 
3

resursbanken och så vidare. Vi är duktiga på detta.” Jokkmokk erbjuder även mötesplatser. 

Kiruna har tre politiska mål, förutsättningsskapande för 1000 nya jobb i Kiruna. 

Förutsättningsskapande för 400 heltidsstuderande mot olika universitet/högskolor (idag 150-200). 

Målet är att Kiruna ska vara ett integrerat och välkomnande samhälle, vilket fastställdes för två år 

sedan. Man använder sig av CEMR-deklaration för att ta fram policys och handlingsplaner för att 

sedan implementera det på verksamhetsnivå. Integrationsenhet som verkligen tagit fart sedan 

hösten 2015 och Kiruna jobbar med bland annat AMS och Migrationsverket.  Svappavaara och 

Vittangi är de som tagit emot många nyanlända men inga på vägen mot Nikkaluokta eller 

Riksgränsen. Kiruna har även distansstudier som erbjuds ifrån hemmet eller ifrån olika orter med 

studios. Bussar har gått ifrån Vittangi in till Kiruna för exempelvis svenska för invandrare (SFI). 

Information från kommunen ges på svenska, finska, meänkieli, samiska, engelska och även en del på 

arabiska. 

Piteås landsbygdsutvecklare berättar att just jämställdhet, integration och mångfald ska genomsyra 

allt arbete i kommunen. Det finns olika planer som ska användas. När det gäller integration, är 

situationen sådan att få av nysvenskarna bor ute i byarna. De som gör det har svårt att ta sig in till SFI 

till exempel.  

Luleå informerar och lyfter upp det i allt vi gör. Landsbygdsutvecklaren tror dock att kunskapen 

varierar stort för de olika målgrupperna. 

3.5.1 Språkfrågan 
Den norrbottniska glesbygden har många grupper som talar minoritets- eller annat språk, vilket 

betyder att det också är något som bör beaktas. Minoritetsspråken som kommunerna är 

förvaltningsmyndighet för, det vill säga meänkieli, samiska, romani och finska är en del av detta. 

Sedan tillkommer förutom svenska även engelska, tyska, holländska och säkerligen fler språk om man 

även beaktar turism. Andra språk som nämns är; dari, arabiska, somaliska, persiska och thailändska. 

Generellt har det dock inte gjorts någon kartläggning av detta. 

Vilka språk som är viktigast beror naturligtvis på vilken typ av tjänst man pratar om, men 

minoritetsspråken framhålls här, tillsammans med engelska, tyska och arabiska. 

3.6 Tekniskt stöd för kommunala digitala tjänster och servicepunkter 
När det gäller tekniskt stöd anser landsbygdsutvecklarna att det i första hand är kommunen som bör 

ha hand om det, genom IT-kontoret. Fiber är en lösning som finns hos de flesta, men eftersom det 

generellt sett inte finns så många utvecklade digitala tjänster hos kommunerna, saknas även ofta ett 

gediget tekniskt stöd.  

Den tekniska support som erbjuds idag ser ut som följer;  

3 CEMR är en förkortning av Council of European Municipalities and Regions. CEMR-deklarationen är ett verktyg 
för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet 
och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att 
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/internationellt/cemrde
klarationen.5809.html  [2017-12-13] 
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I Arvidsjaur tar man kontakt med landsbygdsutvecklaren vid problem, som förmedlar till rätt person. 

Luleå menar också att IT-kontoret som har detaljkunskap borde vara med i utvecklingen av digitala 

tjänster. 

Övertorneå erbjuder support via service center. När det uppstår tekniska problem som inte kan lösas 

av kommunen hjälper kommunen till att ta kontakt med tredje part.  

4. Avslutande reflektioner 
Denna förundersökning har haft som syfte att visa på nuläge och att identifiera behov och områden 

som behöver adresseras i framtiden. De insikter vi har fått över hur det ser ut idag när det gäller 

fysiska såväl som digitala servicepunkter samt samordnade transporter, jämställdhet, integration och 

mångfald samt tekniskt stöd för detta presenteras här. 

4.1 Det finns ett stort behov av kunskap 
Vår första reflektion är att det finns ett stort behov av kunskap när det gäller servicepunkter, digitala 

tjänster och samordnade transporter, medan jämställdhet, integration och mångfald och till viss del 

även tekniskt stöd är något tydligare för landsbygdsutvecklarna. När det gäller jämställdhet, 

integration och mångfald är det ett kommunövergripande ansvar och kanske därför mer förankrat i 

kommunerna. Tekniskt stöd hanteras många gånger av IT-kontoren ute i kommunerna, så där har 

man tillgång till kunskap och hjälp. Med detta sagt ser vi dock ett behov av ökad teknisk kunskap 

även bland anställda i kommunerna, och vi menar att man behöver så pass mycket kunskap att man 

vet hur tekniken kan användas och därigenom föreslå och utforma tjänster med hjälp av tekniken på 

bästa sätt. 

4.2 Om digitala tjänster och servicepunkter  
Vår förundersökning visar tydligt att det finns stor utvecklingspotential när det gäller digitala tjänster. 

De flesta kommuner har inte kommit långt med denna del av digitaliseringen. 

Digitaliseringskommissionen, som har uppdraget att realisera de svenska IT målen att bli bäst i att 

använda alla de möjligheter som digitaliseringen möjliggör, konstaterar att Sverige är starkt när det 

gäller infrastruktur, användningen av internet, humankapital och IT specialister men vi halkar efter 

när det gäller att digitalisera den offentliga verksamheten, det är brist på koordination och 

gemensamma lösningar mellan olika verksamheter och likaså brist på öppna data (SOU 2016:89). Vi 

konstaterar att vår undersökning bekräftar detta. Landsbygdsutvecklarna ser dock inga hinder att för 

att de digitala tjänsterna inte kan nå ut i landsbygd – alla digitala tjänster ska omfatta alla. De menar 

också att för att det ska vara möjligt för alla att använda digital tjänster behövs en viss arbetsinsats, 

åtminstone i en övergångsperiod, där man erbjuder hjälp och stöd till de som inte kan tekniken. 

Vad som är tydligt, inte minst för projektet Smarta hållbara byar, är att det behövs mer kunskap om 

servicelösningar och servicepunkter, vad det innebär och handlar om, vad en servicepunkt ska eller 

kan innehålla och vilka typer av servicelösningar som är möjliga idag. Det står också klart att tydliga 

definitioner på begreppen servicepunkt och digitalisering behövs.  

När det gäller servicepunkter finns stor utvecklingspotential och möjlighet till innovativa lösningar. 

Övertorneås förslag på mobil servicepunkt är ett exempel. Traditionellt ordnas servicepunkter i 
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butiker, vilket innebär att invånarna måste ta sig till en fysisk plats – så var servicepunkten 

geografiskt placeras är också viktigt att tänka igenom. 

En del i frågan om servicepunkter är hur man får lönsamhet i frågan. Våra resultat visar att en 

servicepunkt kräver resurser i form av exempelvis lokalhyra och uppvärmning och 

landsbygdsutvecklarna påtalar att det kan behövas att personal finns tillgänglig för hjälp och stöd.  

Vi menar att det är nödvändigt att involvera invånarna i arbetet med servicepunkter och att arbeta 

användardrivet. Det påpekades även av landsbygdsutvecklarna, som anser att det kan vara värdefullt 

att identifiera och involvera eldsjälar. Om och hur man går vidare med att skapa servicepunkter 

hänger ihop med vilka behov invånarna och företagen ger uttryck för, samt vilket avstånd de har till 

centralort. Projektet Smarta hållbara byar fortsätter med att undersöka hur behoven ser ut genom 

att engagera studenter vid LTU som kommer att genomföra intervjuer med invånare och företag i 

olika kommuner.  

4.3 Om samordnade transporter 
När det handlar om samordnade transporter är landsbygdsutvecklarna positiva till det, även om det, 

som en landsbygdsutvecklare sa, inte är helt enkelt. Det finns många vinster att göra, främst när det 

gäller effektivitet (tids- och kostnadsvinster) och miljö. En landsbygdsutvecklare menade även att det 

kan vara en förutsättning för att kunna bo, leva och driva företag i landsbygd. Vår tolkning är också 

att samordnade persontransporter också involverar att påverka och arbeta med beteendeförändring. 

Hur som helst, samordnade transporter har precis som digitala tjänster och servicepunkter stor 

utvecklingspotential – alla tre är utvecklingsområden. 

Vi konstaterar avslutningsvis att det finns mycket att göra och vill betona vikten av att skapa goda 

förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. En stor fråga är alltså hur vi sprider kunskap om 

servicepunkter, digitala tjänster och samordnade transporter och den frågan bör adresseras i ett 

fortsättningsprojekt. 
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Appendix Intervjuguide 

A. Omvärldsanalys och nuläge (servicepunkter/transporter) 
1. Känner du till några servicelösningar i din kommun (Vilka? Vilka av dessa erbjuds till byar/glesbygd?) 
2. Har ni någon servicepunkt i din kommun? (Beskriv hur den/de olika servicepunkterna ser ut och 

fungerar. Vad innehåller de för service? Var är de lokaliserade? Hur mycket används de olika 
servicepunkterna? Antal människor som bor där, användarfrekvens, hur visar vi på vinsten av den 
upplevda känslan av att det finns en servicepunkt i byn. Trygghet? Bekvämlighet? Finns det digitala 
lösningar som används i servicepunkterna idag/ på gång/ har använts, men inte längre?) 

3. Erbjuder din kommun några digitala tjänster/? Om ja, vilka? 
4. Känner du till något lokalt företag som erbjuder/utvecklar digitala tjänster? (Vilket företag? Vilken typ 

av tjänst/er?) 
5. Finns det hemsändning av dagligvaror i kommunen idag? (Hur många nyttjar detta och vet du var vi kan 

få mer information om det?) 
6. Hur ser du på begreppet samordnade transporter? 
7. Har kommunen vidtagit några åtgärder för att erhålla effektivare transporter? (t.ex. regleringar, fysiska 

åtgärder, samverkan mellan aktörer, samordnad varudistribution med mera) 
8. Vilka är de främsta problemen med transporter i kommunen idag?  

 B. Behovsanalyser och framtida möjligheter. (servicepunkter/transporter) 
9. Har någon från lokalsamhället (invånare, föreningar, handlare, övriga) kontaktat dig/kommunen med 

frågor om servicepunkter? (Om ja, vem (dvs var det en invånare/förening/handlare osv. Vad framförde 
de för synpunkter?) 

10. Vad ser du för möjligheter med att använda servicepunkter?  
11. Vad har du för visionär bild av hur en servicepunkt kan se ut? 
12. Vad ser du för hinder för att använda servicepunkter? 
13. Vad ser du för möjligheter med att använda digitala tjänster på landsbygden? 
14. Vad ser du för hinder för att använda digitala tjänster på landsbygden? 
15. Om du fick önska fritt, vilka digitala tjänster borde utvecklas?  
16. Vad behöver du som landsbygdsutvecklare lära dig mer om för att förstå hur vi bäst ska kunna 

digitalisera landsbygden (för att skapa och arbeta med digitala servicepunkter och utveckla digitala 
tjänster/servicelösningar)? 

17. Hur ska vi arbeta för att få ut kunskap om digitala servicepunkter / tjänster / servicelösningar lokalt, 
bland invånare, föreningar, företag i kommunen? 

18. Hur får vi kommunen att utgå från lokalsamhällets behov när de väljer digitala plattformar för offentlig 
service? 

19. Vad tänker du är viktigast ur användarsynpunkt? 
20. Vad behöver du lära dig mer om för att förstå hur vi ska kunna digitalisera landsbygden, för att kunna 

arbeta med digitala plattformar för lokal samordning av person- och varutransporter? 
21. Har någon kontaktat dig angående samordnade transporter? (Om ja, vem dvs. var det en 

invånare/förening/handlare osv. Vad framförde de för synpunkter?) 
22. Hur ser kommunen på ett eventuellt samarbete mellan olika aktörer för att utveckla de samordnade 

transporterna? Är det gynnsamma förutsättningar? 
23. Tror du att de olika intressenterna kommer att nyttja tjänster som t.ex. samåkning och samleveranser om 

det fanns möjlighet? Varför/varför inte? 

 C. Jämställdhetsanalys, nuläge och framtida möjligheter (servicepunkter/transporter)  
24. Hur arbetar ni med jämställdhet, integration och mångfald? 
25. Kan någon del av det arbetet relateras till digitala tjänster /servicepunkter/transporter? (Om ja, vad?) 
26. Vilka språk behöver tjänster kopplade till samordnade transporter och servicepunkter vara tillgängliga 

på? Vilka tror du är viktigast? 

D. Teknikanalys (servicepunkter/transporter)  
27. Hur ser det tekniska stödet ut idag när det gäller digital hub/servicepunkt? (Vem tillhandahåller det? 

Vem “äger” servicepunkten (ansvar))? 
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28. Vilken support finns idag till de existerande servicepunkterna/digitala tjänsterna? (Hur fungerar det? 
Har du några förbättringsförslag?) 
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