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ABSTRACT  

This work concerns the basic commercial service structure in the sparsely populated 
areas of Vilhelmina municipality in northern Sweden. It describes the municipal 
planning strategies developed to maintain the existing service structure. To properly 
evaluate the planning strategies used, it describes the geographical distribution of 
basic commercial services in the municipality’s sparsely populated areas and how 
accessible these services are to residents. It describes the municipality’s 
comprehensive plan regarding the sections concerning the availability of basic 
commercial services. It contains an interview where civil servants in Vilhelmina 
municipality elucidates on the reasons behind the adoption of these goals and 
strategies. The study reveals that the municipality is characterized by large 
geographical distances and an influential tourism industry in its western areas, which 
are currently undergoing a period of intensive exploitation, with periods of high 
demand for services. These characteristics affects the basic commercial service of the 
municipality by ensuring that it’s much stronger in the sparsely populated areas of 
the western half than the eastern half of the municipality, outside the boundaries of 
its principal city. Due to this the municipality has developed a comprehensive plan 
that encourages decentralized development of basic commercial services in rural 
areas. The plan describes how they’ve established “core areas”, where the current 
amount of available service will be preserved through the controlled development of 
assembled built environments and the strengthening of the public service 
infrastructure. The municipality hopes that these planning structures will lead to a 
long-term sustainable rural development, which will foster a strong basic commercial 
service structure in its sparsely populated areas. 
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1. INLEDNING 

Det är viktigt att det finns kommersiell service tillgänglig för att 
människor och företag ska kunna bo och verka i glesbygden, och 
annanstans. Grundläggande kommersiell service tillhandahåller 
befolkningen de varor och tjänster som tillgodoser deras elementäraste 
behov. Den inkluderar bl.a. kommersiella dagligvarubutiker, apotek och 
betaltjänster. Låga befolkningsantal och stora avstånd kan ha allvarliga 
konsekvenser för den kommersiella servicen, då det innebär att 
serviceutbudet försvagas genom sämre kundunderlag, omsättning, och 
tillgänglighet för befolkningen (SOU 2015). 

En fundamental fråga för planeringen för glesbygden är därmed hur man 
bäst ska kunna tillgodose befolkningen med grundläggande kommersiell 
service. Dessa mest glesbefolkade områden i synnerhet är problematiska 
eftersom de låga befolkningstalen och stora avstånden negativt påverkar 
förutsättningarna för att bedriva kommersiell service som är tillgänglig 
för alla. En nedläggning av en butik i landets mest avlägsna områden 
innebär i värsta fall att den existerande befolkningens möjligheter att bo 
kvar i sina hemvister försvåras avsevärt, för när avstånden blir för stora 
mellan butikerna blir det svårare för människorna att få ”livspusslet” att 
gå ihop. När lokala butiker läggs ned så kommer vissa personer 
oundvikligen att ha mindre problem med att anpassa sig än andra, 
eftersom samhällets invånare kanske har varierande mobilitet, t.ex. när 
några har tillgång till bil men inte andra. Här kan det därmed skapas 
konflikter när samhället delas in mellan de som har det lättare och 
svårare att ta sig till den nya närmaste servicepunkten efter att den lokala 
butiken har stängt ned (Woods 2005). 

Ofta så kommer inte en nedläggning av ett lokalt serviceutbud som 
någon överraskning för befolkningen då den ibland har kämpat på med 
låg omsättning under flera år. Vid det laget har invånarna hittat 
alternativa möjligheter för att få tag på service. En nedläggning av en 
dagligvarubutik i glesbygden har då sällan större påverkan på samhällets 
in- och utflyttningsmönster, för enligt Amcoff m.fl. (2011) har lokala 
dagligvarubutiker under sina sista år före nedläggning ofta inte sin 
primära funktion som en leverantör av varor, utan har snarare betydelse 
som sociala mötesplatser. De ses snarare som en bekväm källa av varor 
än en väsentlig sådan, och har symbolisk betydelse som ett tecken på det 
lokala samhällets hälsa.  

Under den senare delen av 1900-talet har serviceutbudet fått erfara 
ytterligare påfrestningar på grund av att det under en längre tid rått en 
tydlig urbaniseringstrend i Sverige (Hedlund 2017, SOU 2015). Samtidigt 
har teknologiska framsteg, och spridningen av dem till 
landsbygdsbefolkningen, inneburit förbättrade kommunikations- och 
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transportmöjligheter (Hedlund 2017, Wiberg 1983). Tack vare den 
teknologiska utvecklingen kan befolkningen i större utsträckning bo 
utanför tätorterna och lättare bo och verka i områden som har längre 
avstånd till varor och tjänster. Samtidigt har det inneburit att den lokala 
servicen i glesbygden har rationaliserats bort. Med en rörligare 
landsbygdsbefolkning finns det färre anledningar att ha ett 
grundläggande lokalt utbud av service. De som arbetar i tätorten finner 
det i många fall enklare att dagspendla in till tätorten och använda det 
potentiellt mer utvecklade utbudet där, än att använda de lokala 
tillgångarna (Woods 2005).  

Tillgängligheten till grundläggande kommersiell service har mätts av 
statliga myndigheter sedan mitten av 1990-talet, först av Glesbygdsverket 
och senare dess efterträdare Tillväxtanalys (Tillväxtanalys 2015). Dessa 
visar att inom de flesta typerna av grundläggande kommersiell service 
har antalet servicepunkter i glesbygd sjunkit (ibid.). Denna utveckling är 
dock äldre än så och sträcker sig minst till sent 1970-tal. 
Dagligvarubutikerna på glesbygden avtog då både i antal och i andel av 
den totala dagligvaruomsättningen. I de fem nordligaste länen 
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs 
län fanns det ca. 1040 dagligvarubutiker på glesbygden, vilket minskade 
till 340 i början av 1980-talet (Wiberg, 1983). Utvecklingen har fortsatt 
även under senare år; mellan 2004 och 2014 har antalet 
dagligvarubutiker i landets glesbygd minskat med 21% (SOU 2015). 
Antalet drivmedelsbutiker var relativt stabil under samma period, men 
många av dessa dras med låga försäljningssiffror. Apoteksombud i 
dagligvarubutiker är viktiga för glesbygdens läkemedelsförsörjning. Även 
dessa har minskat i antal med 23% mellan 1999 och 2013 (ibid.).  

Vi har nu beskrivit hur det blir mindre kommersiell service i glesbygden, 
och att detta kan innebära negativa konsekvenser för samhället när 
tillgängligheten till grundläggande kommersiell service försämras. Men 
vad kan planerare göra för att hämma denna utveckling? Woods (2005) 
menar att man kan dela in glesbygdsplanering i två huvudsakliga 
paradigm, där det ena utgör ett ”top-down” synsätt, och det andra ett 
”bottom-up” synsätt. Top-down planering innebär att en utomstående 
aktör, vanligtvis staten, gör ett ingripande i den lokala ekonomin 
”ovanifrån”. Detta innebär att sådan utveckling är mer frånkopplad från 
lokal utveckling i och med den är beroende av investeringar från 
utomstående aktörer. Bottom-up utveckling innebär å andra sidan att 
utvecklingen leds utav lokala aktörer, och att man således arbetar mer 
utifrån det lokala samhällets förutsättningar (ibid.). Lokalsamhällen 
påbjuds i den här formen av planering att själva diagnosticera 
problemen, finna lämpliga lösningar, och sedan utveckla och 
implementera dessa (Woods 2005, Moseley 2012). Detta innebär också 
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att utvecklingens målsättningar förändras, då fokus inte längre hänger på 
att attrahera externa investeringar. Istället ligger fokus då på att utveckla 
och exploatera de resurser och möjligheter som redan finns inom 
samhället (ibid.). 

Bottom-up metoden kan sammanfattas med att det är ett 
tillvägagångssätt inom glesbygdsutveckling som är fokuserat på att 
arbeta utifrån de lokala förutsättningarna och önskemålen. Det här 
arbetet är därmed avgränsad till att undersöka hur en svensk kommun 
gör för att arbeta med dessa frågor. Kommunerna är statliga 
myndigheter, och är därmed inte helt och hållet inom bottom-up filosofin 
av glesbygdsplanering, som är mer fokuserat på planering utifrån 
individers önskemål. Däremot så är kommunerna de statliga 
myndigheter som man skulle kunna säga är närmast lokalbefolkningen i 
de områden de förvaltar, och att det därför finns ett värde i att undersöka 
kommunerna för att få en inblick i hur de arbetar med det grundläggande 
kommersiella serviceutbudet utifrån de förutsättningar som finns på den 
lokala nivån. 

För det här arbetet har därför Vilhelmina kommun valts, som är en 
kommun med en mycket glest fördelad befolkning över ett stort område. 
I samråd med Västerbottens länsstyrelse har kommunen därför valts som 
undersökningsobjekt för att ge mer underlag till analys av de problem 
som möter kommuner i sparsamt befolkade fjällområden.  
Förhoppningen är att det här arbetet ska bidra till ökad insikt i 
problemen som möter kommuner i deras arbete med att se till att även 
deras mest avlägsna kommuninvånare på glesbygden ska kunna ha 
möjlighet att utnyttja grundläggande kommersiell service inom en rimlig 
nivå av tillgänglighet. 

 

2. SYFTE 

Utifrån ovanstående problembeskrivning redovisar denna uppsats vilka 
mål som Vilhelmina kommun arbetar med för att framtida tillgång till 
grundläggande kommersiell service långsiktigt sett ska kunna bibehållas 
och stärkas i kommunens glesbygdsområden för dess invånare, och hur 
de förväntar sig kunna realisera dessa ändamål. Därtill beskrivs utbudet 
och tillgängligheten till grundläggande kommersiell service för 
kommunens glesbygdsbefolkning som det ser ut i nuläget, och har sett ut 
tidigare. 

Baserat på detta syfte besvaras följande frågeställningar: 

i. Var i Vilhelmina kommun finns grundläggande kommersiell 
service?  
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ii. Hur nära närmsta servicepunkt bor kommunens befolkning? 

iii. Finns det mer eller mindre grundläggande kommersiell service i 
Vilhelmina kommuns glesbygd nu jämfört med tidigare? 

iv. Har Vilhelmina kommun som målsättning att bibehålla eller stärka 
den framtida grundläggande kommersiella serviceutbud på 
glesbygden? Hur ska denna målsättning i så fall genomföras? 

Därtill används Christallers centralortsteori som en vetenskaplig 
utgångspunkt för att ge inblick i vilka faktorer som orsakar och påverkar 
nivån på serviceutbudet, och dess relation till samhällenas geografiska 
spridning. 

 

3. TEORI 

3.1 Centralortsteorin 

Lokalisering av service bestäms dels av befolkningens 
bosättningsmönster och storlek, och dels av specifika förutsättningar för 
utbud och efterfrågan beroende på typen av service. Centralortsteorin är 
en klassisk kulturgeografisk teori som utvecklades av Christaller 1933 
och har haft stort inflytande inom modern samhällsplanering och 
förvaltning (Ellger 1997).  

Centralortsteorin är användbar i studier av hierarkier av orter och 
serviceutbud eftersom teorin undersöker orternas relativa storlek och 
lokalisering. Teorins mål är att erbjuda en förklaring till hur och varför 
orter av olika storlek är belägna där de är i förhållande till varandra 
(Bradford & Kent 1977). Christaller använder sig av flera antaganden som 
beskriver hur olika delar av ortssystemet relaterar till varandra. Först och 
främst antar den att den geografiska ytan är enhetlig, saknar färdhinder 
och att transportkostnaderna ökar proportionellt med avståndet som 
färdas över ytan. För det andra att det endast finns en typ av 
transportmedel tillgängligt. Ett tredje antagande är att alla konsumenter 
en likvärdig köpkraft. Slutligen är, enligt teorins ramar, alla konsumenter 
ekonomiskt rationella och vill minimera resekostnaderna och väljer 
därför alltid att åka till den närmaste orten för den service som de 
efterfrågar (ibid.).  

Christaller delar in landskapet i orter och omland (ibid.). Omlandet är ett 
område kring orterna. Orten tillgodoser sitt eget behov av service, men 
även dess omlands behov. Omlandets storlek bestäms av storleken på 
ortens serviceutbud. Detta kan förklaras av sambandet mellan två 
principiella fundament i Christallers teori: tröskelvärdet och utbudets 
räckvidd. Tröskelvärdet är därmed det kundunderlag som krävs för att 
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det skall vara företagsekonomiskt gångbart att erbjuda en tjänst på 
platsen utan att leverantören går med förlust. Till följd därav är 
tröskelvärdet beroende av hur stort kundunderlaget i ortens omland är. 
Omlandet utgör även en gräns för utbudets räckvidd. Utbudets räckvidd 
är distansen som konsumenterna är villiga att färdas för att få tillgång till 
servicen. Ju längre de är villiga att åka desto större blir utbudets räckvidd 
(ibid.). 

 

Figur 1: Illustration av grundläggande begrepp inom Christallers 
centralortsteori. 

För att illustrera ovanstående koncept har ovanstående figur ritats (figur 
1). I mitten finns en punkt som föreställer centralorten som 
tillhandahåller service inom ett omland runt staden. I illustrationen är 
omlandet uppdelat omlandet för tröskelvärdet och för räckvidden. 
Omlandet med tröskelvärdet innehåller befolkningen som är det minsta 
möjliga för att den nivå av kapacitet på servicen som finns på 
centralorten ska kunna tillhandahållas. Omlandet med utbudets räckvidd 
är den maximala distansen som konsumenterna är villiga att åka för att 
få tag på servicen som finns tillgänglig på centralorten. Omlandet med 
kundunderlagets tröskelvärde är därmed alltid mindre än distansen på 
utbudets räckvidd. Om den inte var det hade servicen på orten fått 
tillräckligt med kunder som är villiga att resa till centralorten för sin 
service. 

Genom dessa principer kan man dela in både orter i en hierarki med 
lägre och högre rang (ibid.). Orter med en lägre rang tillhandahåller 
service som efterfrågas vardagligt, medan orterna i högre rang 
tillhandahåller den grundläggande kommersiella servicen samt 
ytterligare typer av dyrare och mindre efterfrågad service. De mer 
avancerade typerna av service har större omland och högre tröskelvärden 
än den grundläggande kommersiella servicen, som har lägre 
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tröskelvärden men mindre räckvidd. Orter av lägre rang har vanligtvis 
inte service av det mindre efterfrågade slaget, men kan ha service som är 
mer efterfrågad (Ellger 1997). Ett exempel på detta kan vara en liten ort 
av lägre rang som har mer efterfrågad service i form av t.ex. dagligvaror 
eller läkemedel. Dessa typer har då kortare räckvidder för sina varor, 
men även lägre kundtrösklar, jämfört med t.ex. urmakare eller operor 
som kan finnas på serviceorter av högre rang. Dessa servicetyper har då 
höga tröskelvärden, men kan samtidigt locka till sig kunder över ett 
större område, då varorna eller tjänsterna har längre räckvidd (ibid.).  

Konsumenter är därför mer benägna att resa långa avstånd för att få 
tillgång till service av högre rang än de är för den grundläggande 
kommersiella servicen, men den grundläggande kommersiell service har 
å andra sidan lägre krav på kundunderlagets storlek som krävs för 
lönsam drift (ibid.). Slutligen innebär teorins principer att orter tenderar 
att bilda rumsliga mönster, där orter som är högre i hierarkin har en 
optimal distans från varandra, som på grund av omlandens storlekar är 
längre än den optimala distansen mellan mindre orter. Därav kan vi dra 
den enkla slutsatsen att det antalsmässigt finns fler små byar, med 
mindre serviceutbud, än det finns större städer med mångfaldiga utbud 
(Bradford & Kent 1977). 

Tillsammans med andra klassiska teorier inom kulturgeografin har 
centralortsteorin fått en mängd kritik för att göra antaganden om 
verklighetens servicestruktur som är allt för statiska och teoretiska. Till 
exempel har den kritiserats för att den inte överhuvudtaget tar 
konsumentens möjligheter att välja var och hur denne vill åka för att få 
tillgång till service i beaktande, utan antar att alla alltid bör vilja åka till 
sin närmaste serviceort. (Ellger 1997). Man kan samtidigt ifrågasätta hur 
applicerbar en sådan gammal teori är när ny teknologi förändrar sätten 
som kommersiell service kan attrahera kunder utan att de alls behöver 
besöka servicelokalen. Detta till trots har Christallers teori fortfarande 
stort inflytande inom den ekonomiska geografin. Mycket nyligen skrev 
Meeteren och Poorthuis (2018) en artikel där de använder 
centralortsterin för att analysera nya data om serviceutbudet i en 
amerikansk stad genom att bl.a. kartlägga alla Twitter-meddelanden som 
sänts över en treårsperiod. De använder informationen för att uppskatta 
tröskelvärden och räckvidder enligt centralortsteorin för kommersiell 
service av olika rang i hierarkin. Deras slutsats är att medan raffineras 
för användningen av nya metoder av datainsamling så är 
centralortsteorin ännu relevant för geografiska studier av serviceutbud. 
De sammanfattar relevansen av Christaller med: ”this article has showed 
that calls to relegate CPT to a museum have been premature. Not only do 
Christallers’ micro-foundations still hold and can account for the 
provision of central functions, central functions add up to a recognizable 
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system on the level of the settlement geography” (Meeteren & Poorthuis 
2018). 

 

 

3.2. Definitioner 

Service kan definieras antingen som offentlig eller kommersiell service. 
Länsstyrelsen i Västerbottens län (2016) definierar den offentliga 
servicen som en typ av verksamhet som är tillgänglig för allmänheten 
och utförs eller bekostas genom offentliga medel. Den kommersiella 
servicen är däremot en affärsriktad verksamhet som tillhandahålls av 
privata aktörer. En individuell verksamhet som tillhandahåller service 
utgör en servicepunkt i ett område, som då har ett serviceutbud med 
olika typer av kommersiell service. 

I SOU:s rapport Service i glesbygd (2015) har man pekat ut viss 
kommersiell service som grundläggande eftersom dessa anses vara 
viktiga för invånare och företagare i glesbygd. Den viktigaste 
kommersiella servicen anses vara dagligvaror, post- och apotekstjänster 
och drivmedel. Postservicen inkluderar transport, emottagande och 
utlämnande av paket och brev, frimärkesförsäljning och 
körkortsutlämning. Apotekservicen inkluderar utlämning av 
receptbelagda läkemedel och försäljning av receptfria sådana. Rapporten 
räknar även in vissa typer av betaltjänster som grundläggande 
kommersiell service (Tillväxtverket 2017). Kontantuttag, 
betalningsförmedlingar och dagkassehanteringar är typerna av 
betaltjänster som räknas som grundläggande. 

Glesbygd är de områden som är utanför tätorter. Mer precisa 
definitioner har utvecklats av myndigheter som Glesbygdsverket, då som 
områden med 45 minuters bilresa eller mer till den närmaste tätorten 
med minst 3000 invånare (SOU 2015). För det här arbetet är 
glesbygdsdefinitionen inte lika exakt, utan syftar helt enkelt på de 
områden som ligger utanför den kommunala centralorten.  

Med tillgänglighet menas främst individers avstånd till närmaste 
servicepunkt. I artikel som undersöker vad folk föredrar för service nära 
deras boplatser skriver Haugen (2011) att, trots att det är ett ämne som 
ofta studeras i kulturgeografin, så kan det vara svårdefinierat. Många 
variabler förloras som kan påverka tillgängligheten till en plats om man 
endast fokuserar på avståndet till dessa, såsom färdkostnader och 
resetider. Geografiska definitioner av tillgänglighet kan delas upp i två 
kategorier, med de som fokuserar på avståndet mellan platser, och de 
som fokuserar på individernas färdmönster och tidsscheman. Haugen 
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påpekar också tillgänglighet bör ses som någonting som är relativt. Detta 
på grund av att individernas behov och önskemål är definierade av 
individerna själva, och att de definierar deras egen nivå av tillgänglighet 
till platser subjektivt. Ändå är avstånden ett av de viktigaste koncepten 
när man definierar tillgänglighet, och starkt kopplat till variabler som 
resetider. För enkelhetens skull använder det här arbetet därför 
tillgängligheten till grundläggande kommersiell service för invånare som 
synonymt med deras avstånd till det. 

 

4. SERVICESTRUKTUREN I VILHELMINA KOMMUN 

4.1. Introduktion till Vilhelmina kommun 

Det finns stora variationer i storlek mellan Sveriges kommuner, både till 
areal och till befolkning; kommuner i storstadsområden kan ha 
täthetsnivåer på upp till 5000 invånare per kvadratkilometer (SOU 
2015). Som kontrast finns det kommuner som har gles 
befolkningsfördelning, med ett par kommuner med en 
befolkningsfördelning på mindre än en invånare per kvadratkilometer. 
Fram till år 2055 förväntas befolkningen i glesbygdskommunerna att 
minska med 10% (ibid.).  
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Figur 2: Vilhelmina kommuns läge i Sverige. Källa: Pipos, Tillväxtverket 
2018c. 

Vilhelmina kommun är en av dessa mycket glest befolkade kommuner. 
Det ligger i västra Västerbottens län i norra Sverige (se figur 2). 
Kommunens gränsas i norr av Storumans kommun, i öst av Lycksele 
kommun och i syd av Åsele, Dorotea och (till en mindre del) Strömsunds 
kommuner (Tillväxtverket 2018c). I den västra änden går gränsen till 
Norge. Det är litet till invånarantal men stort ytmässigt. En befolkning på 
6 787 utspridd över en landareal på över 800 000 hektar ger kommunen 
0,8 invånare per kvadratkilometer (SCB 2017). 2017 hade kommunen 
även högre dödstal än födelsetal, och en genomsnittlig ålder på 44,6 år. 
Vilhelmina hade samtidigt mer inflyttning än utflyttning (ibid.). 
Kommunen har endast en tätort, vilket är centralorten Vilhelmina, som 
har en befolkning på 3 550 (SCB 2018). Därmed bor lite mer än hälften 
av kommunens befolkning i centralorten.  
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I figur 3 visas en karta med orter i Vilhelmina kommun. Vilhelmina syns i 
den sydöstra delen av kommunen, och har transportkommunikationer 
runt centralorten i form av europaväg, järnväg och en flygplats. Öster om 
Vilhelmina stad finns ett område med flera mindre byar som Latikberg. 
Kommunen går längs med ett system av älvar och sjöar som flyter från 
fjällområdena längst västerut. Fjällen delar in kommunens västra del i 
två älvdalar, kallade Kultsjödalen och Vojmådalen. Den mesta av 
bebyggelsen i kommunens västra glesbygd är lokaliserade till dessa dalar.  

 
Figur 3. Ortskarta över Vilhelmina kommun. Källa: Lantmäteriet. 

Kommunen grupperas av Sveriges Kommuner och Landsting in i 
kategorin landsbygdskommuner (SKL 2016). Det innebär att det ligger 
långt ifrån en större stad, har liten in- eller utpendling, och att den 
största orten i kommuner har en befolkning lägre än 15 000 (ibid.). 
Förutom detta har de även, i majoriteten av fallen, gemensamt att de har 
haft en sjunkande befolkning över en tioårsperiod mellan 2006 till 2016. 
Flera av Västerbottens fjällkommuner är förutom landsbygdskommuner 
även landsbygdskommuner med besöksnäring, där kriterierna är att 
kommunen ska uppfylla minst två gränsvärden inom besöksnäringen, 
såsom viss omsättning per invånare, visst antal gästnätter per invånare 
och dylikt (ibid.). Vilhelmina uppfyller inte kriterierna för att ha ett 
betydande besöksnäringsliv (vilket med det sagt inte innebär att en viss 
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eller till och med lokalt betydelsefull besöksnäring inte existerar i delar 
av kommunen, som vi senare kommer se närmare på). 

 

4.2. Regionalt serviceprogram 

Innan vi går vidare till att beskriva hur Vilhelmina kommun arbetar med 
grundläggande kommersiell service bör vi först gå igenom de 
omständigheter som kommunen arbetar under, främst i form av de 
statliga myndigheter som ger stöd till grundläggande kommersiell service 
på glesbygden. 

En av statens skyldigheter är att ”ta ett särskilt ansvar för att medborgare 
och näringsliv också fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande 
nivå av kommersiell service” (SOU 2015, s. 34) i glesbygdsområden där 
förutsättningarna för kommersiella aktörer att skapa denna nivå av 
tillgänglighet är låg (ibid.). Då Sverige är med i EU påverkar EU:s mål 
även det svenska utvecklingsarbetet för glesbygden. EU har tagit fram en 
gemensam tillväxtstrategi kallad EU 2020 (Tillväxtverket 2018a). Enligt 
denna strategi ska unionsländerna bl.a. arbeta för mer sysselsättning, 
mer investeringar i innovation, och färre människor som riskerar att 
drabbas av fattigdom och social utestängning. För att uppnå dessa 
övergripande mål har man även tagit fram elva ”fondgemensamma 
tematiska mål”. Två av dessa är att länderna ska ”främja sysselsättningar 
och arbetskraftens rörlighet” och ”främja social utveckling och bekämpa 
fattigdom” (Tillväxtverket 2018a, s. 5). Enligt Jordbruksverkets hemsida 
är Landsbygdsprogrammet ett program bestående av ”stöd och 
ersättningar för att utveckla landsbygden” (Jordbruksverket 2018). För 
att uppnå EU-målen är ett av målen som används att ”främja social 
utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden” 
(Tillväxtverket 2018a, s. 7).  

Det finns flera typer av stöd som grundläggande kommersiell service på 
glesbygden kan ansöka om att få för att verksamheten ska bibehållas, 
såsom särskilt driftstöd, hemsändningsbidrag och investeringsstöd. Olika 
typer av stöd kan sökas hos olika myndigheter, som länsstyrelserna eller 
Jordbruksverket (Tillväxtverket 2018b). Länsstyrelsen i Västerbotten 
skriver att de ger ut vad som kallas särskilt driftstöd till kommersiell 
service (Länsstyrelsen Västerbotten 2016).  

Villkoren som anger när myndigheter får ge stöd till kommersiella 
aktörer regleras av Näringsdepartementets förordning om stöd till 
kommersiell service (SFS 2000:284). Förordningen påbjuder att stödet 
inte får gynna en viss näringsidkare framför en annan, om det inte är av 
befogade skäl. Områdena som omfattas av kommersiells servicestöd är 
de områden där servicen är gles, och riktar sig främst till grundläggande 
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kommersiell service i form av dagligvaror och drivmedel. Därför får stöd 
enbart ges ut när det är nödvändigt för att det ska finnas ett serviceutbud 
tillgängligt på glesbygden med hänsyn till geografiska och 
befolkningsmässiga förhållanden. Annars är det upp till länsstyrelserna 
att specificera vilka områden som har ett serviceutbud som är tillräckligt 
glest för att stödet ska bedömas vara lämpligt (ibid.).  

Förordningen sätter också vissa krav på kommunerna, då ett villkor för 
att den kommersiell servicen ska få stöd är att ”kommunen har planerat 
varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas” 
(SFS 2000:284, 6 §). Exakt hur en sådan varuförsörjningsplanering går 
till är svårt att utläsa enbart från förordningen, men översiktsplanen kan 
vara ett användbart dokument för att hitta sådan information om hur 
kommunens varuförsörjning ser ut. 

Då Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län tas det upp i länets 
regionala serviceprogram (Länsstyrelsen Västerbotten 2016) med en kort 
kommunbeskrivning. De skriver att befolkningsprognoser för kommunen 
pekar på att befolkningen kommer fortsätta minska, men en större andel 
av befolkningen i allt äldre åldrar och färre i arbetsför ålder. Det finns en 
flygplats nära Vilhelmina som beskrivs som viktig för Vilhelmina och 
dess grannkommuner. De lyfter även fram servicen som viktig, då den 
gynnar kommunens dragningskraft inom turismnäringen, men de 
negativa befolkningsprognoserna kan påverka den kommersiella 
servicens förutsättningar när deras kundunderlag minskar (ibid.). 
Alternativ verksamhet bland butikerna i form av t.ex. hemsändning av 
varor pekas ut som viktig för att komplimentera försäljningen. Några 
butiker i kommunens glesbygdsområden tillämpar sådan alternativ 
verksamhet. Även kommunen stödjer den kommersiella servicen genom 
inköp av dagligvaror till offentlig verksamhet (ibid.). 

För att stödja den grundläggande kommersiella servicen i kommunen 
beskriver de fyra ”insatsområden” som anger olika typer av stöd till 
servicen (ibid.). Den första är direkta finansiella stöd som ska hjälpa med 
att motverka den dåliga lönsamhet som de skriver att många 
glesbygdsbutiker kämpar med. Som förutsättning för att få driftstöd i 
Västerbottens län ska en dagligvarubutik inte ligga inom 15 km från en 
annan konkurrerande butik för att vara berättigad till driftstöd, eller 
inom 20 km ifall det gäller en drivmedelsstation (ibid.). Det andra 
insatsområdet utgörs av arbete för att utveckla nätverk för samverkan 
mellan näringsidkare och kommuner. Det tredje innebär olika projekt för 
att stödja butikerna med ny teknik, och sätt för att använda tekniken för 
att skapa nya sätt för att leverera service. Det sista insatsområdet består 
av att stödja näringsidkare med rådgivning. Detta ska ge verksamheterna 
ökande förutsättningar för att driva servicen mer effektivt och lönsamt. 
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4.3. Översiktsplanen 

Kommunens översiktsplaner används för att få en inblick i hur 
kommunens arbete för att stödja den kommunala servicen bedrivs. Men 
varför är dessa relevanta för det här arbetet? Enligt en skrivelse från SKL 
(2014) är översiktsplanen är ett dokument som ska upprättas av varje 
kommun och hållas aktuellt av dem, och innehåller kommunens 
övergripande målsättningar för dess långsiktiga planering. Fastän 
översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument har det ändå en 
mycket viktig roll i den centrala planeringen, eftersom kommunen kan 
motivera sina kortsiktiga och begränsade planläggningsbeslut genom den 
långsiktiga och övergripande planeringen som beskrivs i översiktsplanen. 
Eftersom varje kommun har sina egna planeringsmässiga prioriteringar 
och förutsättningar är varje kommuns översiktsplan unik, och en 
intressant källa för vad tjänstemännen anser kommer fungera lokalt som 
en långsiktigt hållbar planeringsmässig strategi för den kommunen. 
(ibid.) Då vi är intresserade av hur just Vilhelmina arbetar för att 
långsiktigt sett stärka och bibehålla sitt serviceutbud i framtiden är detta 
dokument högst intressant för detta arbete. 

Översiktsplanen som använts är serviceberedningen för den senaste 
kommunala översiktsplanen (Vilhelmina kommun 2018). Det är därmed 
inte den gällande översiktsplanen från 2000 som används, utan en mer 
aktuell sådan som fortfarande är i beredningsstadiet, och som kan antas 
innehålla information som tydligare reflekterar kommunens nuvarande 
planeringsstrategi. Dessa används som bakgrundsinformation för att 
kunna ställa bättre frågor om hur kommunen arbetar för att stärka 
kommunal service i deras glesbygdsområden.  

 

4.3.1. Översiktsplanens innehåll 

Vilhelmina kommun håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan som 
ersätter den äldre planen från år 2000 (Vilhelmina kommun 2018). De 
förväntar sig att den nya planen kommer förbli planeringsmässigt 
relevant i omkring 15 år. Tre avsnitt i översiktsplanen som kan vara 
särskilt relevanta för planeringen av den grundläggande kommersiella 
servicen är kommunens övergripande vision, utvecklingsstrategi, och 
konsekvensbedömning av flerkärnighet (ibid.). I kapitlet Övergripande 
vision beskriver kommunen sina mål för hur den ska utvecklas fram till 
år 2030, vari det står det att de ska verka för ”en hållbar, attraktiv och 
livskraftig helhet” (Vilhelmina kommun 2018, s.21). Vad menas med 
dessa termer?  
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Hållbar utveckling innebär att de ska verka för att kommunen verkar för 
en hållbar utveckling ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv 
(Vilhelmina kommun 2018). De fortsätter att dessa tre kategorier är 
beroende av varandra för att genomföras, t.ex. så kan kommunen inte 
uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet utan att samtidigt sträva för att 
uppnå ekologisk och social hållbarhet. Vidare skriver de att det är viktigt 
att arbete för en hållbar utveckling då utvecklingen går mot ökande 
exploateringstryck, med fler evenemang och aktiviteter i ”fjälldalarnas 
kärnområden” (ibid.) (se nästa avsnitt 4.4.2. för mer information om 
dessa kärnområden).  

Med ”attraktiv” menas att de ska stärka olika typer av samhällsfunktioner 
som därmed ska bidra till att kommunen får en ökad attraktionskraft 
(ibid.). I en enkät ska de ha frågat skolungdomar om vilka anledningar 
som finns för folk att bo kvar i Vilhelmina, och att kommunen fann att 
dess varumärke och identitet var viktigt för attraktiviteten, t.ex. genom 
att vara en kommun med en vacker miljö. Därför ska de verka för att 
stärka denna attraktionskraft, genom att planera för att befolkningen ska 
ha tillgång till grundläggande samhällsfunktioner bl.a. ”god service” 
(ibid.). Eftersom de inte specificerar om det rör sig om en viss typ av 
service eller har definierat sina termer i dokumentet syftar de antagligen 
på service av både offentlig och kommersiell typ. 

Med ”en livskraftig helhet” menas att kommunen verkar för att 
decentralisera kommunen. Språket är här något otydligt, men de skriver 
att kommunens samhällsstruktur ska bli ”flerkärnigt” genom att stärka 
infrastrukturen och den ekonomiska utvecklingen utanför centralorten, 
och därigenom ”komma ifrån ett centrum-periferi förhållande” 
(Vilhelmina kommun 2018, s.22). De skriver att motivet till denna 
planering främst är relaterat till kommunens yta och glesa befolkning, 
och att målet är grundat i kommuninvånarnas egna önskemål för hur 
kommunen bör utvecklas när de fått utrycka sig om detta i fokusgrupper. 

Senare i kapitlet Konsekvensbedömning utvecklar Vilhelmina kommun 
(2018) begreppet flerkärnighet. De beskriver vad de förväntar sig 
kommer hända om den gällande översiktsplanen inte ersätts med den 
nya planen. Den ökande exploateringen i fjällområdena kommer ha 
negativa konsekvenser inom områdena ekologi, ekonomi och sociala 
faktorer. Ekologiskt påverkas områdena av fler nybyggnationer genom 
ökat bilresande och transportbehov, sämre vattenkvalitet från fler 
enskilda avlopp, och genom att nybyggnationer konkurrerar med 
jordbruksnäringen om odlingsbar mark. De menar att exploateringen 
kan få negativa sociala konsekvenser genom att jämlikheten mellan olika 
sociala grupper försämras om det uppkommer en brist på kollektiv trafik 
och lokal service. Detta eftersom vissa folkgrupper är mer immobila än 
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andra och därför förlitar sig mer på t.ex. kollektivtrafiken. Slutligen 
nämner de att exploateringen innebär att bebyggelsen sprids ut, vilket 
innebär att den kommunala och kommersiella servicen försvagas. De 
skriver att de därför behöver fokusera på kärnor för att inte 
serviceutbudet ska försämras i glesbygdsområdena. Den flerkärniga 
strukturen ska därför förstärkas för att förhindra en utveckling i 
kommunens glesbygd som är ohållbar (ibid.).  

Förutom ovanstående målbeskrivning är ett annat stycke i 
översiktsplanen som är relevant för studien delen Besöksverksamhet. 
Som vi beskrev tidigare räknar inte SKL (2016) in Vilhelmina som en 
kommun med en ”betydande besöksnäring”. Avsnittet i översiktsplanen 
beskriver tyvärr inte i detalj exakt hur omfattande besöksverksamhet 
som faktiskt finns i Vilhelmina kommun (2018). Det den säger är dock 
att ”Besöksnäringen är en av Vilhelmina kommuns mest expansiva 
branscher som också har stor potential” (Vilhelmina kommun 2018, s. 
49). Avsnittet beskriver också hur kommunen i framtiden vill samarbeta 
med turistföretagen och andra kommuner och myndigheter. Detta för att 
göra Vilhelmina kommun till ett betydande färdmål inom 
friluftsturismen, vilket är en föga förvånande målsättning för en fjällnära 
kommun som Vilhelmina. De vill förbättra sin kommunala 
marknadsföring för att locka till sig både fler besökande och inflyttande 
(Vilhelmina kommun 2018). 

Genom denna analys av Vilhelmina kommuns (2018) nya översiktsplan 
kan följande konstateras: trots en minskande befolkning finns det 
fortfarande ett stort utvecklingstryck i vissa av kommunens 
glesbygdsområden. Denna utveckling har drivit fram en kommunal 
planeringsstrategi som innebär en decentralisering av planeringens fokus 
från centralorten till kärnområden i glesbygden. Översiktsplanen 
indikerar att kommunen sätter stort värde på friluftsturism som en 
betydande näringsgren. Förmodligen är besöksnäringen i dessa områden 
en betydande orsak till att utvecklingstrycket i kommunens 
glesbygdsområden är så stort som det är. Planeringen för denna 
flerkärniga struktur ska inkludera den kommersiella servicen. Men vad 
innebär den ”flerkärniga” utvecklingen konkret? 

 

4.2.2. Kommunens kärnområden 

I avsnittet Bebyggelsekärnor skriver Vilhelmina kommun (2018) att det 
finns tre kärnområden som kommunen vill utöka sin planläggning för, 
för att skapa en kommun med en flerkärnig struktur. En av dessa ligger i 
området vid Vilhelminas centralort, och två i kommunens västra 
fjällområden. Kommunen vill att dessa kärnområden ska innehålla 
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bostäder, service och arbetstillfällen, och kan även innehålla andra 
anläggningar till nytta för service, teknisk försörjning, idrott och 
friluftsliv, och turismen. Ny bebyggelse ska lokaliseras så att den stärker 
dessa kärnområden, och när nybyggnationer anläggs i anslutning till 
kärnområden ska det förtäta existerande bebyggelse för att bidra till 
effektiv användning av mark-, och samhällsresurser, och ansluta till den 
tillgängliga vatten- och avloppsförsörjningen.  

De ska även förstärka och bibehålla den offentliga och kommersiella 
samhällsservicen i kärnområdena, och för att genomföra detta är ett par 
av de större byarna även utpekade för som ”servicenoder”. 
Servicenoderna ska vara platser där samhällsservicen i första hand 
förläggs och förstärks. Det innebär inte att dessa enbart är de områden 
där service ska finnas, men att det är här som kommunen ska lokalisera 
den ”i första hand”. De ska även verka för att kärnområdena inte direkt 
konkurrerar med varandra om resurser, utan att de istället 
”kompletterar” varandra. (Vilhelmina kommun 2018)  

Servicenoderna i Vilhelmina kommuns översiktsplan kan jämföras med 
de strategiska serviceorterna som utpekas i Västerbottens läns regionala 
serviceprogram (2016), då både de strategiska serviceorterna och 
servicenoderna är orter de regionala och kommunala myndigheterna 
anser är viktiga för att lokalbefolkningen i glesbygden ska ha tillgång till 
grundläggande kommersiell service. I övrigt har kommunen och 
länsstyrelsen gjort något annorlunda värderingar av dessa då de inte 
alltid överensstämmer med varandra. I Vilhelmina kommun finns det 
åtta strategiska serviceorter och sex servicenoder (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2016). 

Det finns som sagt två kärnområden i Vilhelmina kommun som ligger i 
glesbygden snarare än kring centralorten. Kärnområdena ligger i två 
fjälldalar i kommunens västra del och kallas Vojmådalen och 
Kultsjödalen. I figur 4 syns en karta över Vilhelmina kommun med dess 
kärnområden och servicenoder, som är tagen från sida 28 i Vilhelmina 
kommuns (2018) översiktsplan. Kartan visar kärnområdenas ungefärliga 
utbredning genom att markera bilvägarna inom kärnområdet med blått, 
och markerar deras servicenoder i rött. Två av kärnområdena ligger i 
fjällen i kommunens västra ände, och ska vara kompletterande till 
kärnområdet kring Vilhelminas centralort och två närliggande 
servicenoder. Vojmådalen är det nordligaste kärnområdet och har två 
servicenoder, Kittelfjäll och Dikanäs, medan Kultsjödalen är det 
västligaste och har servicenoderna Klimpfjäll och Saxnäs. Från 
kärnområdenas västra till östra ändar är Vojmådalen minst med 20 km 
och Kultsjödalen störst med 50 km. Centralortens kärnområde ligger 
längst åt sydöst i kommunen och inkluderar kommunens största, och 
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enda, tätort Vilhelmina, tillsammans med servicenoderna Nästansjö och 
Malgovik.  

 

Figur 4. Kärnområden och servicenoder i Vilhelmina kommun. Av 
kärnområdena i kommunens västra glesbygd är Vojmådalen det 
nordligaste och Kultsjödalen det sydligaste. Källa: Vilhelmina kommun 
2018. 

Det finns fler byar i kommunen förutom servicenoderna, några har till 
och med en liten del kommersiell service, men det finns inget ytterligare 
kärnområde planerat. Dock så skriver kommunen att det finns 
utvecklingspotential bland byar även i kommunens östra del. 
Utvecklingen i dessa områden ska prioritera markanvändning för skid- 
och fisketurism, vindkraft och renskötsel (Vilhelmina kommun 2018). 

 

5. METOD 

Resultatet har delats in i två huvudsakliga delar; en intervju med 
tjänstemän på Vilhelmina kommun, och en kartläggning av det 
tillgängliga serviceutbudet i Vilhelmina kommuns glesbygd. Intervjun 
ska ge inblick i vilka strategier och målsättningar som Vilhelmina 
kommun har använt sig utav i sin planering. Kartläggningen ska agera 
som ett underlag för intervjun, för att ge den en utgångspunkt som är 
mer informerad.  

Arbetet har utförts i samarbete med länsstyrelsen i Västerbottens län, 
som föreslog att arbetet skulle inrikta sig på att undersöka utbudet av 
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grundläggande kommersiell service i en västerbottnisk kommun. De 
föreslog att arbetet i så fall skulle undersöka en kommun i länets 
västligaste delar, då de stora avstånden och glest befolkade områdena i 
länets fjälltrakter är utmanande områden för att upprätthålla 
kommersiell service. det finns flera kommuner som är ytmässigt stora 
men med glesa befolkningssiffror i länet. Vilhelmina kommun valdes ut 
som undersökningsobjekt av ett par anledningar. Det som påverkade 
mest var huruvida kommunen har en färdled in till Norge. När de har det 
tenderar serviceutbudet i kommunens glesbygd att förändras eftersom 
butiker ibland lokaliseras vid gränsen för att locka till sig norska 
konsumenter. Detta gav då en effekt som var ovälkommen för studien då 
den ökande konsumtionen av kommersiell service av norrmännen gör 
det lättare att bibehålla grundläggande kommersiell service på 
glesbygden, och det här arbetet ville alltså undersöka en kommun där det 
potentiellt fanns svårigheter med att bibehålla ett acceptabelt 
serviceutbud. Därefter valdes Vilhelmina, då det är en av de 
befolkningsmässigt större kommunerna i området. Det spekulerades att 
om en kommun valdes med mindre befolkningstäthet valts skulle det ha 
mindre vetenskaplig relevans eftersom glesheten i dessa kommuner är 
extrem jämfört med landet i övrigt. Därmed valdes Vilhelmina, eftersom 
det sades att denna kommun skulle kunna vara lättare att jämföra med 
andra kommuner, eftersom förutsättningarna här är närmare de som 
normalt sett finns i landets övriga, mer tätbefolkade kommuner. 

 

5.1. Analys av serviceutbudet 

Länsstyrelsen har även hjälpt till med att ta fram metodens upplägg, 
genom att föreslå att det serviceanalytiska verktyget Pipos används för 
att kartlägga kommunens serviceutbud. De har även bistått med att 
kontakta Tillväxtverket så att tillgång och inloggning till Pipos kunnat 
erhållas av författaren. 

Pipos används för att fastställa utsträckningen av det nuvarande utbudet 
och tillgängligheten till grundläggande kommersiell service i Vilhelmina 
kommun. Pipos är en karttjänst i webbläsaren som är utarbetat av 
Tillväxtverket för att användas i serviceanalys, främst av kommuner, 
länsstyrelser och andra statliga myndigheter (Tillväxtverket 2018c). Med 
verktyget kan man se var i landet det finns utbud med grundläggande 
kommersiell service och få ut demografisk statistik i ett geografiskt 
område. Serviceutbudet i kommunen redovisas sedan genom 
beskrivningar av vilka orter i kommunen som har någon grundläggande 
kommersiell service och dess typ, och befolkningens tillgänglighet till 
service genom att redovisa avstånden mellan deras boplatser och 
närmaste servicepunkt. Pipos redovisar i dagsläget inte tillgång till 
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läkemedel. Därför inkluderas denna servicetyp inte i tabell 1, men är med 
i tabell 2. För tabell 2 har jag då använt Västerbottens regionala 
serviceprogram som källa (Länsstyrelsen Västerbotten 2016) som skriver 
vilka dagligvarubutiker som finns i Västerbotten, och om de har ett 
apoteksombud i lokalen eller inte. Pipos beskriver däremot om 
dagligvarubutiker får särskilt driftstöd, vilket redovisas i resultatet. 

I översiktsplanen är det endast byarna Stalon och Lomsjökullen som inte 
är utpekade servicenoder, men servicenoden Nästansjö är inte med i 
tabell 2 då det inte finns någon grundläggande kommersiell service i byn. 
Trots detta är Nästansjö inkluderad i översiktsplanen som en servicenod, 
förmodligen på grund av någon annan kvalitet, t.ex. kan det finnas 
offentlig service som är betydelsefull i byn (Vilhelmina kommun 2018). 
Därmed är kriterierna som kommunen har använt för att uppskatta om 
en by ska vara en servicenod eller ej inte enbart baserat på det nuvarande 
utbudet av grundläggande kommersiell service. 

Pipos använder sig av en karta över Sverige där man kan välja vilka typer 
av grundläggande kommersiell service som ska visas. Verktyget 
illustrerar då var servicepunkterna finns geografiskt. Det visar även vissa 
andra geografiska landmärken som bilvägar. Vägarna används för att 
visa hur tillgängliga olika servicetyper är i olika delar av landet, uppdelat 
i kategorier med kortare och längre distans som visas i färger på kartan. 
Verktyget liknar då andra GIS-verktyg som används av i olika 
sammanhang, då man kan förändra vilken information som visas på 
kartan genom ”lager”, och välja vilka lager man vill använda baserat på 
servicetyp. Verktyget innehåller även befolkningsstatistik från SCB. Man 
kan avgränsa området som man tar mått på genom att dra en polygon på 
kartan, för att få t.ex. ungefärliga siffror för hur många som bor i det 
området, och hur långt de har till olika former av grundläggande 
kommersiell service. Denna funktion har använts för få fram ungefärliga 
befolkningssiffror för vissa orter med service, som annars kan vara för 
små för att ha officiell befolkningsstatistik. Polygonen specificerades som 
en cirkel med en radie på fem kilometer från samhället som då visar den 
bosatta befolkningen inom detta område. Denna uppskattade 
befolkningssiffra tar då inte hänsyn till geografiska barriärer som kan 
separera områden, som fjäll, älvar eller sjöar. 

Serviceanalysen i Pipos använder sig av sex olika typer av service: de tre 
typerna av betaltjänster; kontantuttag, betalningsförmedling och 
dagkassehantering; och dagligvaror, posttjänster och drivmedel 
(Tillväxtverket 2018c). Kontantuttagen är olika fysiska platser där man 
kan utföra uttag av kontanter och inkluderar kortterminaler, bankkassor, 
uttagsautomater och bankombud. Betalningsförmedlingarna är ställen 
där man kan genomföra kontanta inbetalningar till bankkonton eller 
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transfereringar mellan konton. Dagkassehanteringen är platser som kan 
ta emot kontanter från t.ex. närings- eller föreningsverksamheter. 
Serviceanalysen gör skillnad på dagligvarubutiker med fullsortiment av 
dagligvaror, vilket inkluderar de flesta vanliga livsmedelsbutiker och de 
som säjer dagligvaror men ej som fullsortiment, t.ex. butiker i mackar, 
men det här arbetet fokuserar enbart på butiker med fullsortiment. 
Drivmedel inkluderar publika drivmedelsstationer som är bemannade 
och obemannade (ibid.). 

Källan till data i Pipos redovisas inte på dess webbsida, men när deras 
tekniska support kontaktades förklarade de att verktyget använder sig av 
olika källor för att få fram den geografiska distribueringen av 
befolkningen och serviceutbuden. Källan till befolkningen är SCB och 
statistiken är daterad till slutet av 2016. Befolkningens geografiska 
position är ungefärlig, och är aggregerad statistik inom ett rutmönster på 
250 meter. Lokaliseringarna av dagligvarubutiker och 
drivmedelsstationer är baserad på Tillväxtverkets egna data och 
uppdaterades 2017, medan posttjänsternas lokalisering kommer från 
Post- och telestyrelsen databas och uppdaterades 2016. 

 

5.2. Intervjumetod 

För att få ytterligare information om kommunens mål, strategier och 
handlingsplaner för kärnområdena än enbart den som finns i 
översiktsplanen genomfördes en intervju med tjänstemän från 
Vilhelmina kommun. Då tanken med intervjun var att få inblick i hur 
kommunen motiverar innehållet i översiktsplanen beslutades det att 
intervjun skulle vara av semistrukturerad karaktär, med ett antal frågor 
som behandlades under intervjun i en flexibel ordningsföljd. Det skulle 
tillåta informanterna att själva inrikta sig och utveckla i de ämnen som 
de ansåg var mest relevanta, samtidigt som intervjuaren gavs möjlighet 
att styra intervjun till en sådan grad att ämnet höll sig till arbetets syfte. 
Som förberedelse inför intervjun skapades en intervjuguide, som kan 
läsas i slutet av arbetet (se bilaga 1). Intervjuguiden innehåller en del 
frågor som var relevanta för arbetet, men är inte nödvändigtvis 
formulerade exakt likadant i guiden som blev i intervjun.  

Intervjun genomfördes som ett videosamtal över internet, vilket 
planerades och förbereddes i samarbete med länsstyrelsen i 
Västerbotten. Intervjupersonerna var två tjänstemän på Vilhelmina 
kommun, som båda arbetar inom den kommunala samhällsplaneringen, 
den ena i en hög ställning. I resultaten beskrivs de som tjänsteman 1 och 
2. I övrigt namnges inte informanterna här, dels för att skydda 
personernas integritet, och dels för att ytterligare detaljer om vilka dessa 
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personer är har betraktats som överflödig information. Intervjun 
utfördes i slutet av april 2018, och blev lite över en timme lång.  

I samband med intervjun spelades samtalet in (med informanternas 
tillåtelse) för att senare transkriberas. För att hålla reda på vem som sa 
vad användes färgkoder för de olika personerna. När intervjun 
transkriberats sammanfattades intervjun i arbetets resultatdel. Då 
intervjun var av en relativt informell natur har inte transkriptionen tagits 
med i sin helhet i detta arbete för att inte någon ska känna att någonting 
som togs upp i samtalet inte bör ha offentliggjorts. Endast de delar som 
är relevanta för arbetets syfte har inkluderats i resultatet. Tjänstemännen 
var införstådda med att intervjun hölls i samband med ett examensarbete 
i kulturgeografi, men för säkerhets skull tillfrågades de om det gick bra 
att ha med ett par passande citat från intervjun i resultatdelen, för att 
läsaren inte enbart ska behöva förlita sig på författarens tolkning av vad 
som sades under intervjun. Det kan dock ändå vara lämpligt att betona 
att resultatet är författarens personliga tolkning av vad som framkom 
under samtalet, och inte nödvändigtvis representerar en officiell 
ståndpunkt från Vilhelmina kommuns sida. 

 

6. RESULTAT OCH DISKUSSION 

6.1. Nuvarande serviceutbud i Vilhelmina kommun 

Det här avsnittet beskriver resultatet från undersökningen av 
kommunens serviceutbud i glesbygdsområdena, främst utförda genom 
verktyget Pipos. Den visar att det finns åtta orter i Vilhelmina kommun 
som tillhandahåller någon typ av grundläggande kommersiell service. 
Dessa finns enbart i de delar av kommunen som beskrivs som 
kärnområden i kommunens översiktsplan; Vilhelmina centralort med 
omnejd, Kultsjödalen i sydvästra och Vojmådalen nordvästra området av 
Vilhelmina kommun. 
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Tabell 1. Befolkning i Vilhelmina kommun efter distans till närmaste 
servicepunkt. Källa: Pipos, Tillväxtverket 2018c. 
Servicetyp  <10 km 10–20 

km 
20–30 
km 

30–40 
km  

>40 
km 

Dagligvaror 4574 
(68%) 

1193 
(18%) 

682 
(10%) 

235 
(3%) 

82  
(1%) 

Posttjänster 4443 
(66%) 

970 
(14%) 

816 
(12%) 

394 
(6%) 

143  
(2%) 

Drivmedel 5060 
(75%) 

801 
(12%) 

571  
(8%) 

269 
(4%) 

65  
(1%) 

Kontantuttag 3980 
(59%) 

814 
(12%) 

910 
(13%) 

369 
(5%) 

693 
(10%) 

Betalningsförmedling 3902 
(58%) 

769 
(11%) 

770 
(11%) 

325 
(5%) 

1000 
(15%) 

Dagkassehantering 3877 
(57%) 

1024 
(15%) 

571  
(8%) 

325 
(5%) 

969 
(14%) 

Tabell 1 visar befolkningsunderlaget inom olika avståndszoner från 
servicepunkterna i kommunen. Siffrorna visar hur många i kommunen 
som har ett visst avstånd till en viss typ av service, och stor procent detta 
antal är av kommunens totala befolkning visas inom parantes. Det finns 
nio dagligvarubutiker med fullsortiment utspridda över kommunen, 
samt två ytterligare butiker som inte säljer dagligvaror med fullsortiment 
i centralorten (Tillväxtverket 2018c). 68% av befolkningen har närmare 
än 10 km till närmaste dagligvarubutik med fullsortiment. Det finns även 
nio servicepunkter för posttjänster; 66% av befolkningen har mindre än 
10 km till närmaste posttjänst. Drivmedel är servicetypen med bäst 
utspridning och har tolv servicepunkter. 75% av kommunens befolkning 
har mindre än 10 km till drivmedel. De tre servicetyperna av 
betalningstjänster är färre och mer koncentrerade till centralorten, med 
fyra kontantuttagsställen, två betalningsförmedlingar, och en 
dagkassehantering. 59% av befolkningen har mindre än 10 km till ett 
kontantuttag, 58% har mindre än 10 km till en betalningsförmedling och 
57% till en dagkassehantering (ibid.). 

Från dessa siffror kan vi dra slutsatsen att en majoritet bor inom ett 
acceptabelt avstånd från grundläggande kommersiell service, med under 
10 km. Den bästa täckningen har drivmedel, dagligvaror, och till en 
mindre del posttjänster, vilka har en jämförelsevis god täckning över 
kommunens befolkning totalt, då enbart 1–2% har längre än 40 km till 
dessa typer av service, men sämre för de olika betaltjänsterna där 10% av 
befolkningen för kontantuttag och 15% för kontantuttag och 
dagkassehantering har längre än 40 km till närmsta servicepunkt med bil 
(ibid.). 
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Tabell 2. Orter i Vilhelmina kommun med grundläggande kommersiell 
service, sorterade efter kärnområden. Källa: Pipos, Tillväxtverket 
2018c 
Ort Dagligvaror Posttjänster Drivmedel Apoteksombud 
Dikanäs 2 1 1 1 
Kittelfjäll 1 1 1 1 
Saxnäs 1 2 1 1 
Klimpfjäll 1 1 1 1 
Stalon 1 0 1 0 
Vilhelmina 2 4 6 01 
Malgovik 0 0 1 0 
Lomsjökullen 1 0 0 0 
Totalt 9 9 12 4 

Pipos visar att det finns åtta orter i kommunen som tillhandahåller 
kommersiell service i någon form (Tillväxtverket 2018c), vilka är listade i 
tabell 2. Drivmedelsstationerna har det bästa utbudet, med tolv stycken, 
sedan finns det nio dagligvarubutiker och postombud, vilket stämmer 
med tabell 1. Det finns endast fyra apoteksombud, men alla dessa är i de 
västra kärnområdenas servicenoder, så tillgängligheten till dessa på 
glesbygden är ändå förhållandevis god. Byarna är sorterade efter 
kärnområdet de ligger i, med Dikanäs och Kittelfjäll i Vojmådalen först, 
Saxnäs, Klimpfjäll och Stalon i Kultsjödalen efter dem, och sedan 
tätortens kärnområde med Vilhelmina, Malgovik och Lomsjökullen 
(ibid.).  

Av de nio dagligvarubutikerna får fyra statliga bidrag genom det 
särskilda driftstödet. Samtliga av dessa ligger längre än 10 km från 
närmaste butik (ibid.). Butiken i Lomsjökullen ligger endast ca. 11 km 
från närmaste konkurrent och är därmed under avståndsgränsen på 15 
km från närmaste konkurrent för att få driftstöd (ibid.) som specificeras i 
länsstyrelsen i Västerbottens (2016) regionala serviceprogram. I 
informella samtal med länsstyrelsen i Västerbotten har de förklarat att de 
nyligen sänkt gränsen till 10 km på grund av ett budgetöverskott, vilket 
inte reflekteras i de äldre dokumenten. Man kan spekulera i att butiken i 
Stalon inte omfattas av stödet för att det inte uppfyller något annat 
kriterium än just kriteriet för en viss distans till närmaste konkurrent.  

I Vilhelmina kärnområde finns alla typer av grundläggande kommersiell 
service, inklusive alla typer av betaltjänster, i centralorten (Tillväxtverket 
2018c). I kärnområdet finns även byarna Malgovik och Nästansjö, som är 
utpekade servicenoder i översiktsplanen (Vilhelmina kommun 2018). 
Vilhelmina har en befolkning på ca. 3500, medan Malgovik och 
                                                           
1 Tabellen visar att Vilhelmina inte har något apoteksombud på orten. Dock innebär detta inte nödvändigtvis 
att tillgången till läkemedel är bristfällig och förmodligen finns det att få tag på genom regelrätta apotek. En 
enkel sökning med www.google.se/maps tyder på att det finns åtminstone ett apotek på orten. 

http://www.google.se/maps
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Nästansjö, med 380 respektive 150 invånare (Tillväxtverket 2018c), så 
dessa har inte en likvärdig nivå av service jämfört med centralorten 
(ibid.). Det finns en bensinstation i Malgovik, men ingen kommersiell 
service i Nästansjös servicenod, som därför inte är inkluderad i tabellen. 
I Pipos kan man markera servicepunkter för en servicetyp för att se 
området där denna är den närmaste servicepunkten för de boende i 
området, som kallas upptagningsområde, som i Vilhelminas 
kärnområdes fall sträcker sig över ett område som omfattar hela den 
östra delen av kommunen. Som vi såg i tabell 1 är distansen till 
betaltjänster större för många i kommunen än den är för andra typer av 
service. Då det finns betaltjänster nästan enbart i Vilhelmina sträcker sig 
upptagningsområdet över nästan hela kommunen, förutom Vojmådalen, 
som enligt Pipos har det närmare till den norra grannkommunen 
Storuman än Vilhelmina med bil (ibid.).  

Enligt ett tidigare serviceprogram från Länsstyrelsen i Västerbotten 
(2008) fanns det mer utvecklad kommersiell service i området runt 
centralorten förr på tre orter i form av dagligvarubutiker, två av dessa är 
servicenoderna och en i området öster om kommunen, men dessa tycks 
ha lagts ned sedan dess. Det finns dock en by norr om Vilhelmina, 
Lomsjökullen i tabellen, där en dagligvarubutik överlever. 

I Vojmådalen finns det två byar med kommersiell service; Dikanäs och 
Kittelfjäll. Dikanäs har en befolkning runt 150 invånare, och Kittelfjäll 
har en runt 80 (Tillväxtverket 2018c). Dikanäs är unikt bland 
Vilhelminas glesbygdsbyar då denna har två dagligvarubutiker, där den 
ena även har postombud och drivmedel. För dagligvarubutikerna i 
Dikanäs sträcker sig upptagningsområdet över ett stort område i den 
norra delen av kommunen, samt de södra delarna av grannkommunen 
Storuman. Kittelfjäll har en handelsbod med dagligvaror, posttjänster 
och en drivmedelsstation, och även ett kontantuttag i ett hotell, även 
detta unikt bland de mindre orterna. Även dessa butikers 
upptagningsområde sträcker sig över ett stort område, som tar upp de 
omkringliggande byarna, och går ända bort till den norska gränsen, en 
distans på 60 km västerut (ibid.). Här kan vi alltså se att en del invånare i 
Vojmådalen, och den norra grannkommunen Storuman, behöver åka 
mycket långa sträckor för att ta sig till närmaste butik. 

Det finns två servicenoder i Kultsjödalen, men tre byar i kärnområdet 
som tillhandahåller service. Saxnäs och Klimpfjäll är de största byarna, 
med omkring 150 och 130 invånare vardera (ibid.). Det finns 
handelsbodar i både Klimpfjäll och Saxnäs som tillhandahåller 
dagligvaror, posttjänster och drivmedel för dessa orter och byarna i deras 
närområde. Öster om Saxnäs finns Stalon i norra änden av sjön 
Malgomaj vid ett vägskäl. Stalon har en liten befolkning på omkring 40, 
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men har ändå en mack som tillhandahåller drivmedel och dagligvaror 
över ett upptagningsområde som är ytmässigt stort jämfört med 
Klimpfjälls och Saxnäs upptagningsområden (ibid.).  

Från Pipos kan vi därmed se att både Kultsjödalen och Vojmådalen har 
service av typerna som är med i tabell 2. Vojmådalen är det minsta 
kärnområdet storleks- och befolkningsmässigt, och har två byar med 
service, medan Kultsjödalen är större till invånare och area, och har 
därmed tre byar med service (ibid.). Alla dessa byar är rätt små, men har 
en viss turismnäring så att den kommersiella servicen ändå kan drivas i 
dessa områden (Vilhelmina kommun 2018).  

 

6.2. Intervju med tjänstemän på Vilhelmina kommun 

I intervjun bekräftar tjänstemännen att det pågår en ökande 
exploateringsgrad i fjälldalarna med en ökande efterfrågan på service. I 
högsäsongen under påsken ska kommunens reella befolkning, vilket 
inkluderar de som bor men inte är folkbokförda i kommunen, öka från 
ungefär 7 500, upp till omkring 20 000 invånare. Den stora temporära 
befolkningsökningen påverkar både den offentliga servicens 
infrastruktur, och den kommersiella servicens hållbarhet under 
lågsäsonger. Detta ställer stora krav på dess offentliga servicestruktur, 
som de säger är dimensionerad för att vara mycket större än vad 
kommunens egentliga, permanenta befolkning kräver, då den måste 
uppfylla den temporära befolkningens servicekrav. De stora 
befolkningstalen under säsongerna ska ha inneburit att efterfrågan på 
service har ökat till en sådan grad att efterfrågan på service i dagsläget är 
högre i fjälldalarna än någonsin tidigare i kommunens historia under 
dessa perioder. Den ökande efterfrågan har även gjort att två 
dagligvaruhandlare i områdena har kunnat planera för att utveckla sina 
butiker. De förväntar sig t.o.m. att en ny butik kommer anläggas i byn 
Kittelfjäll inom snar framtid, trots att det redan finns ett grundläggande 
kommersiellt serviceutbud där. Kärnområdena präglas därmed av mer 
utveckling och folkmängder över tid, och att denna driver på 
utvecklingsarbetet inom den offentliga och kommersiella servicen i 
områdena. 

Den ökande efterfrågan på service har inneburit att lokala handlare har 
kunnat expandera sin verksamhet, och att kommunen har kunnat bygga 
ut den offentliga servicens infrastruktur i glesbygdsområdena. De arbetar 
för att förbättra bredbandsinfrastrukturen, och hoppas att detta kan få en 
större del av kommunens temporära befolkning att vara bosatt i 
kommunen under längre perioder, genom att t.ex. få folk att arbeta från 
sina sommarstugor i fjälltrakterna. Deras förhoppning är att det här 
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kommer stärka den kommersiella servicen genom att förbättra 
kundunderlaget över året. De undersöker samtidigt möjligheterna 
utveckla kärnområdena genom att bygga nya hyreshus i två byar i 
kärnområdena. 

Vid frågan om de tycker den nuvarande serviceutbudet i kommunens 
glesbygd fungerar väl svarar de att de tycker att det gör det. De menar 
dock att det inte främst är tillgängligheten till kommersiell service som är 
en svårighet, utan snarare service i form av transport och 
kommunikationer:  

Författaren: ”Om ni kunde välja en typ utav service och säga att här 
behövs det, det här saknas i glesbygden. Vilken typ skulle ni välja i så 
fall?” 

Tjänsteman 2: ”Bra kommunikationer. Alltså, bussar, och allmänna 
kommunikationer, när kostnaden ligger på kommunen så säger det sig 
självt att det blir få, men det är ju omöjligt att ta ett allmänt 
kommunikationsmedel idag.” 

[…] 

Författaren: ”Så kommunikationer, det är transporttjänster som ni 
pratar om då, inte mobilkommunikationer t.ex.?” 

Tjänsteman 1: ”Nej, och inte varor heller, vill jag påstå, för det är väl 
ombesörjt, utan det är personkommunikationer.”  

Kommunen samverkar med privata företag när det kommer till 
kollektivtrafiken, som de beställer trafik ifrån. De anger detta som en stor 
ekonomisk börda för kommunen. De ser dock denna kostnad som 
nödvändig då dessa transportalternativ är viktiga för områdenas 
ekonomi. 

En fråga behandlade om kommunen har några konkreta planer för hur 
de vill stödja den kommersiella servicen. Tjänstemännen svarade att det 
är svårt att stödja butikerna, då de ofta går med förlust och har stora 
hinder för att ens överleva i glesbygdsområdena, men att de har 
undersökt möjligheterna till att stärka utbudets långsiktiga hållbarhet 
genom att placera viss kommunal service, t.ex. turistinformation, i 
samma lokal. Trots svårigheterna på många håll tror de att den 
nuvarande servicestrukturen har goda förutsättningar för att kunna hålla 
sig stabil inom överskådlig framtid. De tror till och med att en ytterligare 
butik kommer kunna etableras i Kittelfjäll, som då skulle få två butiker 
på samma ort. 
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Tjänsteman 1: ”När det gäller matvaror och detaljhandeln försöker vi, 
vad vi förmår, att stötta och hjälpa dem att överleva, men det är ju 
väldigt tufft på den marknaden. De som är befintliga nu i kommunen är 
de jag tror på sikt kommer överleva, i alla fall som vi kan överblicka i 
tio år till.”  

Tjänstemännen pekar på avståndet till centralorten som centralt för den 
lokala servicens hållbarhet. I fjälldalarnas kärnområden är distansen till 
centralorten mycket längre, och avståndet gynnar därmed den lokala 
servicen, då avståndet blir för långt för att de bosatta ska kunna 
dagpendla från dessa till centralorten. I Länsstyrelsen i Västerbottens 
(2008) regionala program stod det att det har försvunnit tre 
serviceverksamheter i kommunen på senare år, vilket verifieras av 
tjänstemännen. De utvecklar omständigheterna kring nedläggningen av 
en av dessa butiker med att det skedde ungefär samtidigt som 
nedläggningen av en skola, och av samma anledningar. Anledningen var 
att byborna valde att inte utnyttja den lokala offentliga och kommersiella 
servicen utan föredrog att åka till centralorten istället. Planeraren pekar 
på närheten till centralorten som det främsta problemet för servicen i 
dessa orter, då många valde att åka till centralorten. Det var smidigare 
när många bosatta runt centralorten har sina jobb, kunde handla, och 
lämna sina barn på skolorna i Vilhelmina. Därför fick den lokala servicen 
stänga ned då handlaren inte gick med vinst och för att den lokala skolan 
inte hade tillräckligt med elever för att berättiga sin existens. 
Tjänstemännen menar att det därmed inte finns mycket kommunen kan 
göra för att stödja servicen, eftersom det är invånarnas vanor som 
bestämmer hur serviceutbudet ser ut. 

Distansen från centralorten är mycket viktig för att ett kärnområde med 
samlokaliserad kommersiell och offentlig service ska kunna finnas. Det 
är anledningen till att service är mer utvecklad långt från centralorten i 
fjälltrakternas kärnområden. För varje kärnområde finns det minst en 
skola och en äldrevård per servicenod. Kommunen motiverar beslutat att 
ha offentlig service i kärnområdena med att avstånden är för långa för att 
de ska kunna organisera den offentliga servicen så att den finns 
tillgänglig för hela kommunens befolkning om det enbart finns på 
centralorten. Just äldrevården är tjänstemännen särskilt tillfreds med då 
de sett att invånarna är nöjda med att det finns lokala äldreboenden. De 
motiverar den offentliga servicen i kärnområdena med att avstånden är 
långa till centralorten: 

Tjänsteman 1: ”I Vilhelmina har vi ju två noder, och det är ju Dikanäs 
och Saxnäs, och där kan vi aldrig välja bort förskola och grundskola av 
den enkla anledningen att det är alldeles för långt, det är 10 mil enkel 
väg och det går ju inte att bussa folk dagligdags på det sättet. Och 
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samma sak när det gäller hemtjänsten, det blir för långt för att köra 
från tätorten upp till fjälldalarna varje dag.”  

Vid frågan om vad deras planer för kärnområdena var sa tjänstemännen 
att deras fokus ligger på att det över tid ska finnas viss offentlig och 
kommersiell service tillgänglig, i form av t.ex. äldreomsorg, skola och 
livsmedelsbutiker. De motiverar detta med att de tror att det kommer 
öka tryggheten bland bosatta i glesbygden och för de som är intresserade 
av att flytta till kommunen. Översiktsplanen visar att kommunen ska 
arbeta för att offentlig och kommersiell service ska finnas tillgänglig för 
invånarna i kommunens glesbygd.  

En fråga var om de skulle kunna förbättra tillgängligheten till 
grundläggande kommersiell service till de som bor på längst avstånd från 
sådan i kommunen. Här anser de att tillgängligheten skulle kunna 
förbättras om de lyckades marknadsföra hemsändningen bättre. I så fall 
skulle fler blir medvetna om att hemsändningen är en tjänst som finns 
tillgänglig för de som behöver det, då det är mycket få som använder den 
tjänsten i dagsläget jämfört med befolkningsunderlaget.  

I intervjun kom det fram att tjänstemännen anser att de är väl medvetna 
om hur långt deras invånare är villiga att dagspendla, och att de 
använder sådan information för att fatta beslut. Avståndet ska ligga på 
ungefär 25–30 km, vilket de grundar på hur höga huspriserna är på olika 
avstånd från centralorten, och bortom detta avstånd sjunker priserna 
märkbart. De ser även samma sak bland kärnområdenas servicenoder i 
fjällen, där huspriserna är högst ju närmare dessa man kommer. De 
använder detta som en motivation till att de inte planerar för att förbättra 
servicen i servicenoderna runt centralorten, eller planlägga för ett nytt 
kärnområde i någon övrig del av kommunen. De tror att om de nu skulle 
planera för ett nytt kärnområde skulle flera av de tänkbara byarna för ett 
sådant ligga inom det pendlingsbara avståndet från centralorten. det 
skulle därmed bli svårt att stödja servicen i detta kärnområde om 
invånarna nu föredrar att pendla till centralorten.  

 

6.3. Diskussion av resultat 

Syftet med det här arbetet var dels att beskriva utbudet och 
tillgängligheten till grundläggande kommersiell service för i Vilhelmina 
kommuns glesbygd, och redovisa vilka mål som de har för att bibehålla 
och stärka den framtida tillgången, och hur de förväntar sig kunna 
realisera dessa. Vi kan se att utbudet i kommunen har försämrats för de 
som bor utanför tätorten, särskilt i området närmast tätorten, med en 
nedgång i antalet byar med lokal serviceförsörjning. Dock har det inte 
varit några nedläggningar i kärnområdena längre bort från centralorten, 
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som har ett serviceutbud som hittills har hållit sig beständigt. 
Tillgängligheten till grundläggande kommersiell service i dessa områden 
är acceptabel, med för det mesta korta avstånd till servicepunkterna, på 
områdena dagligvaror, posttjänster, drivmedel och apoteksombud, men 
utbudet är något sämre för betaltjänster. 

Från intervjun med tjänstemännen på kommunen och från 
redovisningen av översiktsplanen ser vi att kommunen har en ambitiös 
strategisk målsättning för sin kommunala politik med fokus på att 
utveckla områden i glesbygden. De ser en struktur där det finns ett 
centrum-periferi förhållande mellan dels centralorten och dels områdena 
som är bortom serviceutbudets räckvidd på centralorten, och deras 
strategi är inriktad på att de perifera områdena ska utvecklas på egen 
hand, och inte vara beroende av det centrala områdets utveckling. För att 
genomföra en planering som gynnar det perifera områdenas utveckling 
har de fokuserat sin strategi på att försöka bibehålla den existerande 
servicen och utveckla den offentliga serviceinfrastrukturen för att 
innefatta kommunens temporära befolkning, vilket de hoppas kommer 
gynna den kommersiella servicen indirekt. Dock säger tjänstemännen att 
de upplever det som svårare att direkt stötta den kommersiella servicen, 
men tittar på möjligheterna för att samlokalisera vissa kommunala 
funktioner i handlarnas utrymmen, särskilt de relaterade till 
besöksnäringen. 
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7. GENERELL DISKUSSION  

 

Figur 5: Spekulativa omland för servicens räckvidd i Vilhelmina 
kommun. 

Baserat på den nuvarande jämfört med historiska lokaliseringen av 
grundläggande kommersiell service kan man jämföra detta med 
centralortsteorin. Vi kan i så fall se att runt kommunens orter finns det 
även omland som är proportionerliga med serviceutbudets räckvidder, 
med mindre upptagningsområden för mindre byar. För att illustrera 
denna teori har ovanstående figur 5 inkluderats, som är en editering av 
kommunkartan i figur 3. Spekulativa omland runt kommunens 
serviceorter som ska representera serviceutbudens räckvidd är överlagda 
kartan. Vilhelmina har mest varierad service och störst räckvidd på 
utbudet och därmed ett större omland än kommunens andra byar med 
service. Flera orter hamnar därför i Vilhelminas omland när invånarna 
föredrar att få tag på service i här än i sina lokala butiker, t.ex. Latikberg 
som tidigare hade en dagligvarubutik. Dels blir det smidigare för dem att 
arbetspendla till centralorten, och genomföra sina inköp samtidigt. 
Utbudet är samtidigt större på centralorten, och har mer än bara 
grundläggande kommersiell service. Ju kortare färdavståndet till 
centralorten är för invånarna desto enklare blir det att införskaffa service 
här, vilket reflekteras i servicelokaliseringens mönster. Orter nära 
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centralorten är ofta större än de längre bort i kärnområdena, men här är 
köptroheten större eftersom möjligheterna för att ta sig till centralorten 
är sämre. Då köptroheten i Vilhelminas glesbygd är större påverkar det 
servicestrukturen, då servicen får ett mer stöttande kundunderlag. 
Därmed får små orter större möjligheter att bedriva kommersiell service, 
när de är på ett tillräckligt långt avstånd från en tätort, medan närheten 
till tätorten i mer centrala områden gör att verksamheternas 
handlingsutrymme blir snävare, och mer benägna att läggas ned. I 
Vilhelminas fall är detta dock även influerat av den periodvist stora 
temporära befolkningen, som ger ytterligare stärker glesbygdens 
serviceutbud med ett säsongsbetonat uppsving i konsumtion. 

Om vi använder ortshierarkin som beskrivs i centralortsteorin kan vi 
uppenbarligen se att Vilhelmina är centralorten i kommunen, och att 
byarna i kärnområdena med grundläggande kommersiell service utgör 
den lägsta klassen i hierarkin. Man skulle även kunna säga att det finns 
tre grader av orter med serviceutbud, där byarna Saxnäs och Dikanäs har 
en aning mer utvecklad offentlig och kommersiell service än andra byar i 
kärnområdena. Från intervjun kan vi se att, trots att kommunen inte gör 
någon skillnad på servicenoderna i översiktsplanen, så har de ändå valt 
att koncentrera den offentliga servicen i form av äldreboenden och skolor 
till Saxnäs och Dikanäs, och vi kan se från tabell 2 att det finns ett något 
mer robust serviceutbud i dessa två orter, med två företag som 
tillhandahåller posttjänster i Saxnäs och två dagligvarubutiker i Dikanäs. 
Servicen på dessa orter har även det största kundunderlaget inom 
kärnområdena, sett till den permanenta befolkningsmängden. Saxnäs 
och Dikanäs har därmed en lite högre hierarki bland orterna i 
kärnområdena än de andra byarna med kommersiell service. Man skulle 
därför kunna säga att om Vilhelmina är den huvudsakliga centralorten 
för Vilhelmina kommun är Dikanäs och Saxnäs de huvudsakliga 
serviceorterna inom sina kärnområden.  

Något som är särskilt intressant med Vilhelminas översiktsplan är att 
den är rätt ambitiös i sin planmässiga hållning för glesbygden. 
Kommunen har beslutat sig för att inrikta stora delar av sin planering 
mot att uppmuntra utvecklingen i glesbygden, och att de har en konkret 
strategi som är fokuserat på ett par kärnområden, med egna möjligheter 
och förutsättningar för att utvecklas annorlunda från de som finns i 
centralorten. Andra kommuner som är intresserade av att utveckla sina 
glesbygdsområden kan nog med fördel använda sig av Vilhelmina 
kommuns översiktsplan som inspiration för en metod att planera sådan 
perifert inriktad planering, men endast till en punkt. Först och främst har 
Vilhelmina glesbygdsområden, olikt många andra kommuner, en hög 
grad av exploatering och stor serviceefterfrågan. Då denna kommun har 
en vidsträckt yta blir det lämpligt för kommunen att tillämpa en sådan 
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här perifert fokuserad planering. Det innebär troligtvis även att det är 
olämpligt att använda sig av kärnområden som är jämförbara med de 
som finns i Vilhelmina kommun i många andra kommuner. Som vi sett 
kan man generellt dela in Vilhelmina kommun i två geografiska halvor, i 
öst och väst, där den östra delen av kommunen inkluderar centralorten, 
och att det är mycket svårt att ha kommersiell service utanför tätorten i 
detta område, då servicens räckvidd från centralorten inkluderar stora 
delar av denna kommunhalva. Men i väster har man kunnat bibehålla en 
nivå av kommersiell service i glesbygden som är i stort sett helt tvärtemot 
vad vi kan hitta i den östra delen. Den har ett starkt servicenät där vissa 
verksamheter t.o.m. expanderar. Det är därför tveksamt om ytmässigt 
mindre kommuner skulle ha mycket framgångar med att inkludera 
kärnområden i sina översiktsplaner, och sådana lämpar sig förmodligen 
bäst i Norrlands stora inlandskommuner, då många i södra Sverige 
förmodligen är så små att centralortens omland ”suger åt sig” 
kundunderlaget i stora delar av dessa glesbygder.  

Man kan tillägga att Amcoff m.fl. (2011) inte har hittat belägg för att det 
skulle finnas befolkningsmässiga incitament till att bibehålla lokala 
dagligvarubutiker. De befolkningsmässiga incitamenten skulle då vara att 
lokala dagligvarubutiker leder till ökad inflyttning eller minskad 
utflyttning. Dessa argumenten har de alltså inte hittat belägg för att 
stämma, men det inte nödvändigtvis att det inte skulle finnas sociala och 
symboliska fördelar med att behålla lokala butiker, om möjligt. Man kan 
därför fråga sig om det ens är önskvärt att försöka behålla den 
kommersiella servicen i kommuner som har sin centralort inom, för det 
mesta, rimliga avstånd när inte ens lokalbefolkningen finner att lokala 
butiker har stort praktiskt värde som källor för att erhålla kommersiell 
service. Kanske är kommersiell service inte ens rätt form av service för 
dessa områden längre, inte ens grundläggande sådan, eftersom dessa 
kräver för mycket av dessa samhällen för att kunna bedrivas. Kanske 
räcker det med andra sorters service, som en busshållplats, eller bara ett 
litet torg med några sittbänkar och en anslagstavla, som bättre 
dimensionerade för att uppfylla byarnas behov av sociala mötesplatser 
och symboliska byacentrum.  

 

SAMMANFATTNING 

Det här arbetet har undersökt utbudet av grundläggande kommersiell 
service i Vilhelmina kommuns glesbygdsområden. inledningen 
problematiserade hur den minskande och åldrande befolkningen i 
Sveriges landsbygdskommuner utgör en påfrestning på den 
kommersiella servicen i dessa områden. I många fall är även köptroheten 
låg, då glesbygdsbor ofta arbetar i en tätort som de dagspendlar till. Det 
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påpekades att nedläggningen av en lokal butik sällan är oväntad bland 
lokalbefolkningen och att många redan hittat alternativa sätt att få tag på 
grundläggande kommersiell service (Woods 2005). Därför har 
dagligvarubutiker ofta en symbolisk och social betydelse för samhällena 
som är viktigare än dess funktion som servicetillhandahållare. Dock kan 
det ändå skapa svårigheter för delar av befolkningen som har färre medel 
att ta sig till närmaste servicepunkt. Därför är förhoppningen att arbetet 
ska bidra med mer information om hur man kan angripa problemet med 
att tillgodose befolkningens mest grundläggande kommersiella 
servicebehov i landets glesbygd genom att undersöka hur Vilhelmina 
kommun arbetar med området. 

För att undersöka serviceutbudet och Vilhelmina kommuns planering 
användes översiktsplanen, serviceanalysverktyget Pipos, och en intervju 
med tjänstemän på kommunen som informationskällor. Därtill användes 
Christallers centralortsteori för att ge insikt i vilka faktorer som påverkar 
serviceutbudets lokaliseringsmönster.  

Undersökningen visar att serviceutbudet utanför centralorten är nästan 
helt och hållet lokaliserat till kommunens avlägsna fjällområden. I de 
östra delarna nära tätorten Vilhelmina innebär närheten till tätorten att 
flera servicepunkter har fått lägga ned då köptroheten bland 
lokalbefolkningen visat sig vara för låg. I kommunens västra fjälldalar 
finns dock ett förhållandevis tätt och hållbart kommersiellt serviceutbud, 
trots den låga permanenta befolkningen. Detta beror dels på att 
avståndet till centralorten är för stort för att befolkningen enkelt ska 
kunna införskaffa dessa varor, då dessa byar är utanför den kommersiella 
servicens räckvidd. Men det beror även på att det finns en livskraftig 
ekonomi i området som är baserat på besöksnäringen och 
fritidsboenden.  

Tack vare denna exploatering har Vilhelmina kommun därför valt att ta 
fram en översiktsplan som redovisar en långsiktig strategi där 
kommunen utvecklar ”kärnområden” i kommunens västra delar, för att 
bidra till en hållbar nivå av exploatering. Kommunen ska verka för att det 
ska finnas grundläggande kommersiell och offentlig service i områdena. 
Inom kärnområdena ska den offentliga servicen i första hand 
koncentreras till vissa ”servicenoder”. Planeringen har hittills koncentrat 
sig på att förstärka infrastrukturen i områdena för att ackommodera den 
växande säsongsbefolkningen.  

Kommunen innehåller tre kärnområden, en i området vid centralorten, 
och två i kommunens västra fjällområden. Bortsett från tätorten, som 
räknas som servicenod, innehåller varje kärnområde två servicenoder. 
Det nordligaste av de två kärnområdena i fjällen kallas Vojmådalen, som 
är minst till befolkning, yta, och antal serviceutbud, medan den 
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sydöstligaste kallas Kultsjödalen och är störst. Det finns åtta orter i 
Vilhelmina kommun som tillhandahåller grundläggande kommersiell 
service, varav samtliga finns inom kärnområdena. Vojmådalen har två 
orter som tillhandahåller service, medan Kultsjödalen, och centralortens 
kärnområde, har tre. Den grundläggande kommersiella servicen 
inkluderar typerna dagligvaror, post- och apoteksombud, drivmedel, och 
betaltjänster. Det finns mest drivmedelsstationer i kommuner, så det är 
bäst tillgänglighet till dessa för glesbygdsinvånarna. Tillgängligheten till 
dagligvaror, posttjänster och läkemedel är också god, medan det är 
svårare att få tag på betaltjänster.  

Planeringen innebär att kommunen använder sig av en planering som 
utmärker sig genom att i högre grad lyfta fram kommunens mer perifera 
områden, snarare än att enbart koncentrera sig på centralområdets 
utveckling, och att dessa områden till viss del ska utvecklas oberoende 
från centralorten. I diskussionen påpekas det att medan Vilhelmina har 
en ambitiös strategi för sin glesbygdutveckling så är den troligtvis inte 
tillämpbar för de flesta kommuner i Sverige. Anledningen är att dels har 
kommunens glesbygd en grad av exploatering i fjälltrakterna som inte 
alltid på andra kommuners glesbygder. För det andra påverkas 
serviceutbudet av kommunens storlek, som innebär att vissa orter 
hamnar utanför centralortens serviceräckvidd, vilket stärker 
verksamheternas överlevnadsmöjligheter när lokalbefolkningen inte 
enkelt kan utnyttja centralortens serviceutbud. Slutligen spekuleras att 
för byar som befinner sig inom pendlingsbara avstånd från tätorter finns 
det inte tillräckliga skäl att koncentrera sig på att behålla existerande 
kommersiell service, utan att en lämpligare planeringsmässig strategi 
kan vara att ta fram väldimensionerade mötesplatser som inte kräver lika 
mycket av lokalbefolkningen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Följande guide användes för att formulera frågor under intervjun med tjänstemännen 
på Vilhelmina kommun. Då det endast är en guide formulerades frågorna under 
intervjun exakt så som de är formulerade nedan. Frågorna är sorterade i tre 
kategorier.  

 

Demografi – kunder som bor, verkar och besöker 

• Med tanke på den sjunkande befolkningen, tror ni man långsiktigt sett kommer kunna ha 

samma serviceutbud i kommunen som idag? 

• Har ni planer för att utveckla servicen i kommunens övriga delar utanför kärnområdena på 

något sätt?  

• Ungefär hur stor del av befolkningen i kärnområdena tror ni åker till Vilhelmina för sina 

servicebehov? 

• Ungefär 1% av kommunens befolkning bor längre än 40km från en dagligvarubutik. Tror ni 

det finns något man kan göra för att förbättra servicetillgängligheten för den här 

befolkningen. 

• Tycker ni att ni når ut med hemsändningen till befolkningen i kärnområdena?  

o Hur gör ni för att informera folk, särskilt på glesbygden, om det här är en tjänst som 

finns tillgänglig för vissa? 

o Inga av de lokala butikerna använder sig av hemsändning av varor. Är det svårt att ha 

hemsändning ute i glesbygden? 

 

Flerkärnig kommun – frågor om kommunens framtida planer och mål för kärnområden och glesbygd 

• Hur har ni jobbat med service i glesbygden tidigare? 

o Har det funnits stödjande strukturer tidigare som ni har tyckt funkat bra, eller skulle 

vilja att de återkom om dessa har lagts ned? Ex. varubussar.  

• Finns det orter i kommunen som haft någon typ av serviceutbud tidigare men som inte har 

det längre? 

• Vad är era mål för hur ni vill utveckla kärnområdena? 

o Hur vill ni genomföra dessa? 

• Vad för inverkan tror ni att inkluderingen av kärnområden i den nya översiktsplanen kommer 

ha på ert arbete med service i glesbygden? 

• Finns det någon typ av service som ni tycker ska finnas för att ni skall vara nöjda med nivån 

av utbudet i kärnområdena? 

 

Strukturer & satsningar – frågor om kommunens proaktiva arbete i glesbygden 

• Hur nära arbetsrelation känner ni att ni har med den lokala servicen? 

• Om ni var tvungna att prioritera; vad tror ni är viktigast; att servicen tillgodoser näringslivets 

behov, eller turisternas?  

o Anpassar ni planeringen efter detta?  
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• På vilket sätt stödjer turismen den lokala servicen, är det för att de besökande själva handlar 

i butikerna eller för att de stödjs av turismnäringen, t.ex. om hotell köper in från lokala 

butiker? 

• Vad tycker ni är den största svårigheten i ert arbete för att tillgodose glesbygdens 

servicebehov? 

o Finns det rent allmänt någon aspekt i kommunens arbete för att förbättra 

tillgängligheten till service i glesbygden som ni skulle vilja förbättra? 

 


