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Inledning 
Projektet Digiby, finansierat av Tillväxtverket1, har attraktiva, smarta, och hållbara byar som sitt 
främsta mål, med fokus på förutsättningarna för att leva, bo och arbeta i landsbygd. Utgångspunkten 
är att människor som väljer att leva i landsbygd ska ha tillgång till lika god service som de som bor i 
städer eller tätorter. Att skapa intresse för landsbygden är också något som eftersträvas, med tanken 
att locka människor att flytta dit.  

Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar genom tester av olika digitala tjänster och digitala 
kommunikationslösningar (transportlösningar) för att öka tillgängligheten till service och möjliggöra 
både liv och arbete i landsbygd. Testerna görs genom ett antal piloter, där olika (framför allt) digitala 
tjänster testas och utvärderas. Bland annat genomförs piloter av Digitala lås, Paketboxar, 
Informationsskärmar, Bokbussar med IT-stöd och Digital tidning. Den sistnämnda piloten avslutas för 
projektets del i och med denna rapport.  

Bakgrunden till piloten Digital tidning är den situation som Norr Media beskriver och som innebär att 
det är svårt för tidningsbranschen att få ekonomi i utdelning av papperstidning när avstånden är 
långa och folkmängden liten. Ur Norr Medias synvinkel är det naturligtvis önskvärt att abonnenter 
övergår till digital tidning eftersom det inte innebär någon tidningsutdelning alls. Norr Media hade 
tidigare beslutat att från och med den 1 november 2019 skulle tidningsutdelningen slås ihop med 
postutdelningen i den by där piloten genomförts. Det innebär att tidningen delas ut på eftermiddagar 
istället för på morgonen. En ytterligare konsekvens är att lördagstidningen når abonnenten först på 
måndag eftermiddag. Det bör tilläggas att byn varken har affär, skola eller andra samhällstjänster 
som exempelvis bank/bankomat. 

I samband med detta beslut bestämde sig Norr Media för att göra en insats att locka abonnenter att 
läsa tidningen digitalt istället. Norr Media kontaktade Digiby-projektet och önskade ett samarbete i 
denna fråga. Eftersom initiativet låg i linje med Digiby-projektets mål och syfte, såg vi, förutom en 
pilottest om digital tidning, ett tillfälle att öka kunskapen om digital mognad och hur samhällets 
digitalisering tas emot av boende i landsbygd. Dessutom är Digiby-projektets utgångspunkt i den här 
frågan att i enlighet med svensk policy om ett digitalt samhälle för alla, så ska också alla medborgare 
ha tillgång till alla typer av nyhetsutbud.  

Denna rapport redogör alltså för utfallet av piloten Digital tidning och återger abonnenternas syn på 
det digitala samhället, den förändrade tidningsutdelningen samt hur COVID-19 har påverkat. 
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Digital tidning 
I samband med beslutet om den förändrade tidningsutdelningen i den aktuella byn, som utmärks av 
långa avstånd och liten folkmängd, ville Norr Media erbjuda abonnenterna en läsplatta, samt stöd 
och support, mot att abonnenterna avslutade papperstidningen. Byborna informerades under ett 
möte i byn i september 2019, där representanter från både Norr Media och Digiby deltog. Norr 
Media berättade om sitt erbjudande och skälen för det, och vi från projektet pratade om det digitala 
samhället och digitala tjänster på ett mer övergripande plan. När mötet avslutades, fick de bybor 
som ville anta erbjudandet skriva upp sig på en lista. Totalt blev det i slutändan sex abonnenter som 
gjorde det. 

Under tiden september 2019 till april 2020 administrerade Norr Media utdelningen av 
färdiginstallerade läsplattor, och avsatte även tid för stöd och hjälp till de bybor som fick en läsplatta.  

Under juni samt oktober 2020 genomfördes åtta intervjuer, fyra med bybor som tagit erbjudandet 
och fyra med bybor som inte gjorde det. Totalt har 25 bybor har blivit tillfrågade om intervju, vilket 
alltså betyder att 17 bybor avböjde att delta i intervjuer.  

Intervjuerna  
Fokus för intervjuerna var att samla tankar och synpunkter om det digitala samhället, digitala 
tjänster, digital tidning samt hur COVID-19 påverkat byborna. Det handlade alltså om att få en insikt i 
vad människor i landsbygd kan och vet, eller känner till om den digitala världen och deras syn på den, 
samt hur de uppfattar att läsa tidning digitalt och den förändrade tidningsutdelningen. Tidpunkten 
för intervjuerna sattes alltså till ganska långt efter den förändrade tidningsutdelningen. Skälet var att 
vi ville att byborna skulle ha levt med den nya situationen ett bra tag, innan vi intervjuade. 

Intervjuerna genomfördes över telefon, spelades in och har sedan transkriberats. Intervjuerna har 
följt en intervjuguide, med i huvudsak öppna frågor, s.k. semi-strukturerade intervjuer. Tanken var 
att byborna skulle uttrycka sig med egna ord. Varje intervju pågick mellan 10 – 15 minuter. 

De bybor som svarat är som följer;  

Ålder  Kvinna/man Hushållet består av Antog erbjudandet 
79 Kvinna En person Ja  
73 Kvinna Två personer Ja  
64 Kvinna Två personer Nej  
70 Kvinna  En person Nej  
55 Man Tre personer Ja  
76 Man  En person Ja  
75 Man  En person Nej  
48 Man Tre personer Nej  

 

Tilläggas kan att de alla har mångårig relation till byn, de flesta är födda och uppväxta där, tre har 
tidvis bott annanstans men flyttat tillbaka och två har flyttat dit, en av de inflyttade är den som har 
kortast relation till byn, 20 år. En av de som svarat har familjehemmet och en förälder i byn, men bor 
själv på annan ort.  



Sammanställning av intervjuerna 
I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna, utifrån följande teman: Att bo i landsbygd; Om 
digital teknik; Synen på det digitala samhället; Pandemin; Att ha digital tidning; och slutligen; Om 
ändrad tidningsutdelning.  

Att bo i landsbygd 
Den första frågan vi ställde var vilka för- och nackdelar de upplevde, med att bo i landsbygd. Här 
hittar vi skälen till varför de valt att leva i landsbygd. De fördelar som togs upp av samtliga var att det 
är lugnt och fridfullt, trivsamt och närheten till naturen. En bybo betonade känslan av frihet och en 
annan att det var ett enkelt liv. 

De nackdelar som togs upp var frånvaron av service. ”Nackdelen är att man inte har samma service 
som i samhället. Och så är det ganska dyrt att åka och handla.” En av byborna menade att ”Det är 
klart, vi har inte service så nära… men.. Vi behöver inte så mycket av det.” De flesta ger uttryck för att 
de har allt de behöver. När det kommer till om de ser några farhågor med att bo där de bor svarar sju 
bybor nej. ”Inte är det väl något. Så länge de plogar vägen och det kommer elström så är det ingen 
fara.” En av dem menade att om man blir sjuk, ja då blir det besvärligt. ”Då måste man väl flytta in 
till samhället.” 

Om digital teknik 
När det gäller det digitala samhället och digitala tjänster, vad det är och handlar om samt exempel på 
detta blir det genast knivigt. Att det har med nätet att göra svarar fyra bybor och exempel på tjänster 
blir att man kan läsa tidningen som en digital tjänst, göra bankärenden och handla. Det är värt att 
notera att de andra fyra ger uttryck för att de inte vet mycket om det. ”Ja vet du, jag är dålig på det 
där. Vad är det digitala egentligen? Jag är dålig på det där.”  

Byborna kopplar främst ihop digitala tjänster med att läsa tidning digitalt, vilket blir naturligt med 
tanke på att det är vad de tillfrågats om att svara på. De flesta kan inte besvara frågan alls. Som 
exempel på digitala tjänster svarar de två bybor som är under 60 år att det är tidningen, banker, 
försäkringar, kontakter med myndigheter, media, musik och bild, det vill säga allt. Det är också 
främst de som svarar på frågan vilken digital teknik de använder, de som tog erbjudandet om digital 
tidning svarar läsplattan och de övriga tre kan inte svara på frågan.  

Bland de fyra som har en läsplatta, mobil och tidningen digitalt menar tre att skälet för att de 
använder den tekniken är att det är enkelt och bekvämt. En av dem säger ”Det är ju så smidigt, man 
får på datorn och man behöver inte fundera, utan det är bara att gå och signera och man behöver 
inte tänka att det kommer bort nå post eller så. Man sparar ju papper, skogen.” Den fjärde menar att 
hen köpte sin mobil för att den har bra kamera, och tillägger ”Men den, jag kan ta emot sms men jag 
kan inte själv skicka… jag kan läsa sms.” 

Av dem som inte antog erbjudandet är två redan aktiva användare av digital teknik, de använder 
tekniken naturligt i sin vardag. De andra två använder inte digital teknik annat är mobiltelefon, och 
då för att ringa eller ta fotografier. En av dem som inte använder någon digital teknik menar att ”Det 
är bara svammel nuförtiden. Jag tycker att det är bara svammel. Det har gått för fort fram.”  

De som provat tycker att det är relativt enkelt att lära sig använda digital teknik, men det beror på 
vad det är. Det basala fungerar men ”när en ska söka upp mer, då känner jag att det hakar sig.”  



Synen på det digitala samhället 
På frågan om vad de tänker när fler och fler tjänster blir digitala, svarar de fyra som tog erbjudandet 
att det är mycket bra, de ser fördelarna med att kunna göra bankärenden, shoppa och kontakta 
vårdcentral eller andra myndigheter digitalt. Det är bekvämt och enkelt, när en kan och behärskar 
tekniken. ”Jag tycker det är perfekt. För min del. Men alla människor vill ju inte ha det så. Det förstår 
jag.” Den bybo som tog erbjudandet, men inte kan tekniken, är också positiv men menar att ”… vi 
pensionärer blir väldigt utsatta. De blir lidande hela tiden. Man kan ta kontakt med PRO, så att det 
blir kurser, så vi pensionärer fick lära oss allt det där, såna kurser vill jag ha.” 

De fyra som inte tog erbjudandet uttrycker mer tvekan, och det gäller även de två som redan 
använder digital teknik. De uttrycker bland annat: ”Jag vet inte, så länge man får ut pengar från 
bankomaten, så går det ju bra… men det kanske är lättare hantering för dem som tar emot det, men 
inte för oss som ska köpa. Nä. Mycket bängel, beställa via datorer.” En av dem pratar även om 
konsekvenser av att den digitala tekniken slår igenom ”Om jag inte går in i affärer… till slut finns det 
ju bara digitala affärer, och det är ju lite tråkigt” och fortsätter med att det också får miljömässiga 
följder ”Och det är ju mycket lastbilar efter vägen, och om man beställer, det blir ju bara mer. För de 
skickar ju inte med tåget.” 

Samtliga åtta har svårt att ange några nackdelar med digitala tjänster för människor som lever i 
landsbygd, annat än att Internet måste fungera fullt ut (det är på gång med bredband i byn, men det 
är ännu inte fullt genomfört).  

Tre av byborna tycker att det är lätt att hänga med i utvecklingen, fyra tycker inte det och två menar 
att det också beror på intresse, den ena menar att ”Det skulle vara ännu enklare om jag var 
intresserad. Men jag klarar mig” och den andra säger att ”Ja, om du själv är engagerad. Ingen kan 
stoppa utvecklingen.” 

Fem av byborna menar att den tekniska utvecklingen går alldeles för fort. Det är svårt att hänga med 
och detta gäller alltså även de som kan tekniken. ”Det är väl ibland lite krångel. Man hinner inte med 
allt. Jamen det blir ju nya grejer varenda dag, och man ska sätta sig in… det går för fort.” 

På frågan om det blivit enklare eller svårare att leva i landsbygd i och med digitaliseringen ser 
byborna ingen större skillnad. Vad som gör det lätt eller svårt att leva där, kan även bero på helt 
andra saker ”Ibland är det svårt och ibland är det lätt. Det finns ju olika aspekter på det.” Däremot 
finns förhoppningar att den digitala tekniken ska underlätta ”Jag hoppas det blir enklare, för vi har ju 
ingen service i landsbygden.” Frånvaron av service i byn påtalas av flera av byborna ”Största 
dilemmat är när folk flyttar ut, det är helt naturligt, man kan inte sätta ansvar på någon. Vem har råd 
att pendla? Det finns inga skolor, inget dagis, ingenting. det är inte så lätt.” 

På frågan vem de anser har ansvaret för att samhället så är regeringen (sex bybor), kommunen (två 
bybor), medierna (en bybo) och telefonbolagen (en bybo) ”Telefonbolagen, regeringen har lite där 
också… bara rycka ner kopparkablarna, innan man har en bra täckning. Det är inte ansvarsfullt, eller 
hur?” En bybo menar att ”Vi har ju alla ett ansvar. Man kan inte lägga det på någon. I och för sig, 
politikerna måste ju fatta vettiga beslut. Men sen har vi alla ett ansvar, för att det ska bli bra.” 

En av byborna efterfrågar hjälp till pensionärer, att någon i samhället ställer upp och hjälper dem så 
att de känner att de kan vara delaktiga i det digitala samhället.  

Pandemin 
På frågan om COVID-19 och den eventuella förändring den har fört med sig, svarar två att de har 
beställt mer från nätet än innan pandemin, de vill undvika butiker. En av de fortfarande yrkesaktiva 



byborna säger att skillnaden är störst inom arbetet, medan ingen skillnad alls märks privat. Hen tror 
också att förändringen kommer att leva kvar efter det att pandemin är över, eftersom det är enkelt 
och snabbt, men tillägger att det aldrig kan ersätta fysiska möten. En annan bybo berättar att ”Nu i 
coronatider har vi samlingar via telefon eller dator. Vi lyssnar hemma… och menar att på så sätt kan 
de hålla kontakt med vänner och bekanta.  

Att ha digital tidning – de som tog erbjudandet  
Tre av de fyra som numera läser tidningen digitalt är väldigt nöjda och de tycker att läsplatta är lätt 
att använda. Tillgång till tidningen nämns som positivt. ”Jättebra! Vaknar jag mitt i natten så kan jag 
ju gå in och läsa tidningen.” De tycker också att det mesta har gått väldigt smidigt, men en av dem 
säger att ibland funkar det inte vilket upplevs som irriterande eftersom ”Man vill ju läsa innan 
jobbet.” Av dessa tre är det ingen som ger uttryck för att sakna papperstidningen. Den fjärde, 
däremot, visar på en viss besvikelse och säger att ”Det är nästan så att jag ångrar mig.” Hen trodde 
att hen skulle använda den men så har det inte blivit, hen kan använda och läsa ”Men det är långt 
ifrån samma sak som när jag hade tidningen.” 

För alla fyra är det den första digitala tidning de läser och de läser samma delar och på samma sätt 
som de läste papperstidningen. Att det är digitalt har alltså inte på något sätt förändrat hur de läser 
tidningen. De två som läst hela tidningen fortsätter med det, de som styrs utifrån intresse gör det 
fortfarande. Detta gäller även bilagor.  

Om ändrad tidningsutdelning – de som inte tog erbjudandet 
Av de fyra som inte tog erbjudandet är en redan en van läsare av digitala tidningar och en annan 
hade redan en läsplatta och kunde läsa på nätet. De övriga två verkar acceptera att tidningen 
kommer på eftermiddagen. När det gäller lördagstidningen som kommer på måndagar så är de 
oerhört missnöjda. De ser ingen mening med att få en tidning med passerat datum. ”Just 
lördagstidningen, dela ut på måndag. Men, jag tänkte, varför ska de göra det? De kan lika gärna köra 
den till återvinningen direkt.” och ”Vad ska man göra med en gammal tidning, på måndag? Men det 
är väl så att byarna ska dö…” En av dem ger också uttryck för orättvisa och menar att de åtminstone 
kunde fått någon slags rabatt på tidningen. 

Det visar sig att samtliga också menar att lördagstidningen eller helgtidningen är speciell. Även denna 
grupp bybor läser tidningen och bilagor på samma sätt som de alltid gjort, oavsett om det är papper 
eller digitalt. Hela tidningen eller utifrån intresse.  

Sammantaget  
Innan vi sammanfattar denna rapport och dess resultat vill vi påpeka att underlaget för rapporten, 
åtta intervjuer, är lite för litet för att dra några stora växlar av. Med detta sagt, menar vi att vi ändå 
kan visa på vissa tendenser.  

Ser vi till forskning om digitala skillnader mellan landsbygd- och urbana områden, visar denna rapport 
att påvisade skillnader mellan stad och land återfinns bland bybornas svar. De intervjuade byborna 
påtalar bland annat skillnader när det gäller kvalitet på infrastruktur, där landsbygd i högre grad har 
sämre uppkoppling samt behov av digital kompetens (Runardotter, Chronéer, Lindberg & Ståhlbröst 
2020; Räisänen & Tuovinen 2020). Vi hittar också en äldre befolkning här, som generellt sett har 
större svårigheter för att använda internet och digitala tjänster (Hodge, Carson, Newman & Garrett 
2017).  

Ursprungligen har forskningen pekat på första generationens digitala gap, det vill säga mellan de som 
har tillgång till vs. de som inte har tillgång. Detta har mer och mer ersatts av andra generationens 



digitala gap som är intresse och kompetens (Philip & Williams 2019; Roberts, Anderson, Skerrett & 
Farrington 2017). De intervjuade byborna har pekat på bägge dessa.  

För att verkligen ha tillgång till och kunna vara aktiv i det digitala samhället behöver människor ha 
tillgång till tekniken, kognitiva förutsättningar för att använda tekniken och kunna använda tekniken 
på ett förnuftigt sätt (Porto Bellini 2018). De barriärer som finns och som hindrar Internet-
användning är enligt Hodge et al. (2017; 

1. Brist på grundläggande datorkunskap och Internetkompetens 
2. Brist på självförtroende när det gäller sin egen förmåga att lära digital teknik 
3. Ingen tillgång till miljöer där detta kan tränas och läras 
4. Rädsla för alltför snabb utveckling av tekniken 
5. Brist på tillgång till datorer eller Internet på grund av kostnader för detta 
6. Oro för personlig integritet och säkerhet 
7. Rädsla att göra bort sig inför andra 
8. Fysiska begränsningar (rörelsehindrad, synsvårigheter, dålig finmotorik  
9. Brist på tid 

Det vi kan konstatera är att de fyra första barriärerna kan identifieras bland de intervjuade bybornas 
svar. Vi kan också konstatera att det finns en viss uppgivenhet. Trots att samtliga bybor är fullständigt 
nöjda med sitt val att bo där de bor och inte vill bo någon annan stans, finns en oro för landsbygdens 
utarmning och förlust av service. Det indikerar att den uttalade policyn om ett samhälle för alla (SOU 
2014:.13) ännu inte kan anses infriad. Grundtanken måste vara att ingen ska behöva betala någon 
form av pris för att hen väljer att bo på landsbygd, vårt samhälle måste inbegripa alla (Salemink, 
Strijker & Bosworth 2017).  

Avslutningsvis, vår rapport bekräftar tidigare forskning om digitala skillnader mellan landsbygd- och 
urbana områden. Det finns alltså jobb att göra här – det är bara att streta på! 
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