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FÖRORD 

De olika forskningsprojekt och utredningar som jag har 
deltagit i vid geografiska institutionen kan sorteras in un
der flera och vitt skilda rubriker. En syntes av alla dessa 
skulle ge ett mycket splittrat intryck. I samråd med min 
handledare, professor Erik Bylund, har jag valt att kon
centrera mig på en syntes av de studier som varit inrikta
de på serviceförsörjningsproblemen i norrländska gles
bygdskommuner. 
De arbeten som avhandlingen till stora delar bygger p å 
har genomförts inom ramen för två större forskningspro
jekt vid institutionen. Det ena projektet benämndes Gles
bygdsforskningen och bedrevs delvis i samarbete med 
sociologiska institutionen. Det initierades år 1966 för att 
kunna bidra med kunskapsunderlag för utformningen av 
den framväxande regionalpolitiken. I en särskild rapport
serie publicerades 27 rapporter av ett ganska stort antal 
personer. Det andra projektet benämndes Regionala kon
sekvenser av kontraktion inom vissa näringar, var-
dagligen förkortat till REKO. Projektet initierades av Ex
pertgruppen för regional utredningsverksamhet (ERIJ), 
Industridepartementet och bedrevs i samarbete med for
skare vid Lantbruksuniversitetet. Arbetet är samman
fattat i SOU 1980:47. 
Finansieringen av de studier som genomförts inom ramen 
för ovanstående projekt har skett genom medel från ERU, 
Riksbankens Jubileumsfond samt Statens råd för sam
hällsforskning. 
Jag står i tacksamhetsskuld till många personer. I första 
hand vill jag tacka Erik Bylund. Jag har också fått upp
leva ett positivt samarbete med i första hand Einar Holm 
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och Gösta Weissglas. Även flera andra personer på in
stitutionen har givit råd och synpunkter. Programme-
ringshjälp har erhållits av Robert Gabrielsson. I syntes
arbetet vill jag även särskilt tacka Lars-Erik Borgegård 
och Abdul Khakee för värdefulla synpunkter. En rad per
soner har på olika sätt välvilligt hjälpt mig med fakta
uppgifter. Uppgifter har erhållits både från enskilda ser
viceföretagare och från tjänstemän i kommuner, främst 
Lycksele och Vindeln, samt vid länsstyrelsen i Väster
botten. Uppgiftslämnare vid Konsumentverket har varit 
Bertil Elenius. 
Ett tålmodigt utskrifts- och renritningsarbete har utförts 
av Britt Andersson, Kathrin Haraldsson och Gun-Britt 
Ivarsson respektive Pirjo Miskovsky, Anita Nygren och 
Kerstin Olofsson, översättning av "abstract" och "sum
mary" har gjorts av Abdul Khakee och lan G Layton. 
Jag vill tillägna avhandlingen min hustru Britt, som ut
gjort mitt psykologiska stöd, samt mina barn, Mikael och 
Marie, vilka många gånger inspirerats att söka efterlikna 
mina kartor, skisser och tabeller. 

Umeå i januari 1983 
Ulf Wib er g 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 
Denna studie behandlar serviceförsörjningen i Norrland, 
dvs områden präglade av glesbebyggelse och småorter. 
Tonvikt läggs på problemets regionalpolitiska betydelse 
samt på välfärdsaspekter. Detta innebär att betrakt-
ningsperspektivet dels omfattar tillstånd och föränd
ringar av strukturell och rumslig karaktär, dels konse
kvenser för den enskilde eller hushållet. 
I och med industrialiseringens framväxt har utveckling
en i olika delar av landet varierat kraftigt. Allmänt sett 
kännetecknas utvecklingen under de senaste 100 åren av 
en omfattande befolkningstillväxt och omflyttningar från 
landsbygd till städer och större orter — urbani seringen. 
Orsakerna bakom denna utveckling har behandlats av 
många författare och skall inte behandlas här. Istället 
skall jag som utgångspunkt ta fram några exempel på hur 
den statliga regionalpolitiken växte fram som en reak
tion på marknadskrafternas resultat. 
Ortssystemet11 har sedan mitten av 1960-talet stått i 
centrum för den övergripande regionala planeringen. De 
ursprungliga målsättningarna beträffande ortssystemet 
kan bl a härledas till tillväxtpolteorin.2' Följande ut
talande, i 1963 års betänkande (SOU 1963:58), där rikt
linjerna för en aktiv lokaliseringspolitik drogs upp, ex
emplifierar detta. 

"Det är också väsentligt att lokaliseringspolitiken i sys
selsättningssvaga områden medverkar till att indu
strier med stor spridningseffekt etableras, dvs indu
strier som delvis baserar sitt tillverkningsprogram på 
underleverantörer. Sådana industrier kan också i stör
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re utsträckning än enbart råvaruproducerande bas
industrier — till stor del inriktade på export — väntas 
ge upphov till en för fortsatt industriellt utvecklings
arbete gynnsam miljö." (sid 322) 

Eftersom de statliga resurserna icke räcker till för en sats
ning på alla sysselsättningssvaga orter angavs även att 
ortsprioriteringar måste göras. Samma prioriterings-
problematik betonades ifråga om serviceförsörjningen. I 
SOU 1963:58 presenterades problemen och åtgärdsambi
tionerna bl a på följande sätt: 

"Förutsättningarna att upprätthålla en rimlig service
standard för glesbygdsbefolkningen blir beroende av 
hur den fortsatta urbaniseringen kommer att ske. Av
görande är därvid icke om främst små och ur service
synpunkt obetydliga bebyggelseagglomerationer kan 
behålla sin folkmängd, utan att det kommer att fin
nas ett tillräckligt finmaskigt nät av orter med servi
cefunktioner av olika karaktär och omfattning." (sid 
119) 

I den efterföljande propositionen (1964:185) påpekades 
vidare att 

"samhället bör främja utbyggnaden av näringslivet i 
sådana orter i avfolknings- och glesbygdslänen som 
kan fungera som kommersiella och kulturella centra 
för befolkningen såväl i tätorter som på den kring
liggande egentliga landsbygden. Förutom att sådana 
åtgärder minskar de enskilda människornas anpass
ningssvårigheter blir de av betydelse för näringslivets 
utveckling även på sikt i be rörda områden genom att 
verka som en impuls till ytterligare företagsbildning 
och utbyggnad av näringslivet." (sid 182) 

Som ytterligare vägledning för den praktiska utform
ningen av regionalpolitiken uttalade 1969 års riksdag att 
regionalpolitiken borde syfta till att utjämna skillna
derna mellan olika orters utvecklingsbetingelser. Samti
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digt betonades dock vikten av att insatserna koncentre
ras så att resultaten har möjlighet att bli bestående. 
De övergripande regionalpolitiska målsättningarna nyan
serades allt efter hand och innebar i och med 1972 år s 
regionalpolitiska proposition en betoning på en syntes av 
välfärdsfaktorerna arbete, service och miljö. Målet var 
att 

. . arbete, service och miljö — skall bli tillgängliga 
inom räckhåll för alla människor." (Prop 1972:111. Bil 
1:457). 

Inom ramen för d en år 1967 e tablerade länsplaneringen 
utvecklades successivt tre övergripande planeringsin
strument eller medel. Ortsplanen innebar en klassifice
ring av kommunernas huvudorter i storstadsområden, 
primära centra, regionala centra och kommuncentra. Se
dermera utpekades även s k kommundelscentra i några 
ytstora norrlandskommuner. Planeringstalen angav 
framtida befolkningsramar för kommunerna. Norrlands
länen och en del andra områden utpekades som stöd
områden för regionalpolitiskt stöd — i första hand loka
liseringsstöd till industriföretag. 
Ett gemensamt syfte med dessa medel var att i första 
hand statliga organ, men även landsting, kommuner och 
det privata näringslivet skulle kunna inrikta eller an
passa sin planering och verksamhet efter någorlunda 
klart identifierbara riktlinjer. 
1976 års regionalpolitiska beslut innebar en omläggning 
av regionalpolitiken. Decentralisering blev ett nyckelbe
grepp. Ortsplanen som generellt fördelningsinstrument 
nedtonades. Åtgärder skulle i ökad utsträckning sättas in 
där problem existerar och uppstår. Tyngdpunkt lades vid 
att åstadkomma bättre balans i befolkningsutvecklingen 
mellan olika orter och områden inom länen. Glesbygds
områdena och de mindre orterna skulle följaktligen kom
ma i åtnjutande av ökade stödinsatser. Detta manifeste
rades och konkretiserades ytterligare i 1979 och 19 82 års 
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regionalpolitiska beslut. Det senare beslutet innebar bl a 
att ortsplanen slopades. 
Ansvaret för uppfyllandet av de regionalpolitiska mål
sättningarna åligger inte någon särskild myndighet. Det
ta har inneburit att insatser inom olika sektorer inte va
rit samordnat målinriktade. Vidare har effekterna på det 
regionala och lokala planet på många håll inte varit till
räckliga för att stabilisera befolkningsutvecklingen och 
utjämna eftersläpningar i olika välfärdsavseenden. 
Under senare år har därför behovet av en samordning 
mellan regionalpolitik och andra beslutsområden samt 
mellan olika samhällsnivåer alltmer betonats. Regional-
politiska aspekter måste vägas in i beslut som gäller indu
stripolitik, jordbrukspolitik, skogspolitik etc. Den offent
liga sektorns roll i den regionala utvecklingen och möjlig
heterna att aktivt utnyttja denna i regionalpolitiskt syfte 
har alltmer kommit i förgrunden. Behovet av att göra så
väl den regionalpolitiska planeringen som själva re
gionalpolitiken mera åtgärdsinriktad har också formule
rats allt klarare. Likaså har kommunerna fått ökat an
svar och även frivilligt engagerat sig alltmer aktivt för 
tillgodoseendet av väsentliga välfärdsmål som tillgång 
till arbete och service. 
I glest bebyggda områden, där det kommersiella service
utbudets underlagskrav är på väg att överstiga den be
fintliga konsumentefterfrågan (den lokala köptroheten) 
eller där avståndet till service är stort, uppkommer frå
gor beträffande i vad mån och på vilket sätt samhälleliga 
stödåtgärder bör sättas in för a tt upprätthålla/skapa en 
acceptabel serviceförsörjning ur konsumentsynpunkt. 
Särskilt de två senaste årtiondenas strukturella föränd
ringar i samhället har inneburit en accentuering av denna 
problematik. Hur kan en acceptabel serviceförsörjning 
ordnas och vidmakthållas vid en ständigt minskande be
folkning, varav många som förvärvsarbetar pendlar till de 
större orterna? Är det i områden som huvudsakligen ut
vecklats på de areella näringarnas villkor möjligt att kon
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solidera en struktur av serviceorter med tanke på att sys
selsättningsförutsättningarna uppvisar fortgående för
ändringar? 
Denna problematik är inte ny. På ett tidigt stadium insåg 
regering och riksdag att utformandet av regionalpoliti
ken krävde ökad kunskap. År 1965 bildades därför Ex
pertgruppen för regional utredningsverksamhet (ERU), 
vilken fick som sitt första uppdrag att lägga upp forsk
ningsverksamhet dels rörande urbaniseringsprocessens 
orsaker och verkningar, dels rörande glesbygdsproble
matiken. En stor del av glesbygdsforskningen förlades till 
Umeå universitet och Geografiska institutionen. Den 
forskningsmiljö som jag kom in i år 1971 präglades så
lunda i hög grad av frågor om ortssystemets stabilitet och 
servicens tillgänglighet. Inledningsvis gjordes om
fattande kartläggningar av serviceförhållandena inom de 
sex nordligaste länen. Vidare gjordes analyser av orts
systemet med syfte att kunna identifiera en lägsta gräns 
— ett tröskelvärde — över vilket orterna har en tillräck
lig inneboende utvecklingspotential för att dels kunna be
hålla ett differentierat serviceutbud (se ex vis SOU 
1970:14 och Weissglas 1975), dels kunna behålla sitt in
vånarantal (Erson 1971). Den således beräknade tröskel
nivån, över vilken huvudparten av tätorterna är stabila 
med avseende på serviceutbudets befolkningsutveckling 
över tiden, angavs till ca 3000 invånare. En därtill kopp
lad hypotes var att den successiva omstruktureringen av 
näringslivet, förändringar i serviceanspråk och minskan
de befolkning omkring tätorterna förskjuter detta tröskel
värde uppåt. Tröskelberäkningarna samt analyser av 
skogsbrukets roll som bas för serviceorter i norra Sverige 
anknöt väl till den ortsklassificeringsdiskussion som år 
1972 resulterade i en ortsplan för riket. 
I en uppsats i ERU:s bok "Regioner att leva i" (1972) 
sammanfattade Bylund slutsatserna av de ortssystem-
orienterade studierna på följande sätt: 
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"En målsättning för den framtida tätortsfördelningen i 
glesbygden borde vara en så god regional servicetäck
ning som möjligt. Situationen idag är långt ifrån detta 
mål. För det första är antalet goda serviceorter helt 
enkelt för litet. Och för det andra ligger flera av de or
ter, som idag har nått upp till och över d en 'kritiska 
nivån' på ca 3000 invånare, strängt taget 'fel', dvs de 
skulle antingen ha haft en något förskjuten lokalise
ring i förhållande till det verkliga läget eller borde by
tas ut mot en annan ort i bättre läge, för att map skul
le kunna registrera en bättre servicetäckning." (sid 
66). 

1.2 Syfte 
I detta arbete studeras serviceförsörjningen i norra Sve
riges glesbebyggda områden. Tonvikten ligger a lltså på 
de lägsta hierarkiska nivåerna i ortssystemet. Mot bak
grund av analyser av den faktiska utvecklingen diskute
ras planeringsstrategier för att uppnå en långsiktigt kon
soliderad acceptabel servicestandard ur konsumenternas 
synvinkel. Som särskilt analysobjekt inom service
sektorn har valts kommersiell service av oumbärlig 
karaktär. Viktiga skäl bakom detta val är: 
— vinstberoende och starkt begränsade möjligheter till 

förlustutjämning och externt stöd 
— känslighet för förändringar i befolkningsunderlag och 

därmed påverkas möjligheterna för människor i olika 
områden att nå servicen. 

Mer konkret uttryckt är avhandlingens syfte att belysa 
följande problemställning: Hur skall hushållen i glest be
folkade områden och orter under kommuncentrumnivå 
kunna erbjudas en acceptabel servicetillgänglighet ge
nom att i första hand befintligt samhällskapital utnytt
jas? Den välfärdspolitiska utgångspunkten är att alla var 
de än bor skall ha tillgång till bl a service. Detta leder till 
ett spänningsförhållande mellan hushållen och sam
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hållets (i första hand statens) planerings- och besluts
funktioner. De förhållanden som denna avhandling är in
riktad på är alltså: 
— den rumsliga fördelningen av befolkningen/orter 
— den rumsliga fördelningen av service 
— servicens tillgänglighet för befolkningen 
— planeringens roll för att tillgodose konsumenternas an

språk 
Detta knyter direkt an till ett av de välfärdsmål regering 
och riksdag har ställt upp inom regionalpolitikens ram 
och som h ar varit oförändrade trots regeringsbyten under 
senare tid. Tillgänglighet till offentlig och kommersiell 
service är av central betydelse för människors välfärd. 
Följaktligen har utvecklats en stödpolitik inriktad på att 
bevaka att inte vissa grupper i samhället får betydligt 
sämre servicetillgänglighet än andra. 
De som är bosatta i glest befolkade områden har i all
mänhet under en längre tid drabbats av nedläggningar av 
serviceverksamheter i orter av lägre rang på kortare av
stånd från bostaden. Därigenom har de i allt högre ut
sträckning blivit tvingade att åka till centralorten eller 
andra större orter för att göra sina inköp. Denna successi
va anpassning till det allt grovmaskigare utbudsnätet av 
olika serviceslag har ställt och ställer en befolkning med 
stor och ökande andel åldringar inför betydande omställ
ningsproblem. De allt längre avstånden till stationär ser
vice, de höga bensinkostnaderna samt det tidsmässigt 
glesa och därigenom svårutnyttjade kollektiva trafik
utbudet är väsentliga problemfaktorer då det gäller gles
bygdens serviceförsörjning. Det är alltså ur sociala och 
ekonomiska konsumentaspekter väsentligt att åtminsto
ne det mer frekventerade serviceutbudet kan stabilisera 
sig i ett betydligt mer decentraliserat mönster än ett som 
enbart ger utbud i de större orterna. 
Arbetet är indelat i 10 kapi tel. I kapitel 2 presenteras en 
översiktlig ortssystemanalys med inriktning på de fyra 
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nordligaste länen under perioden 1950—1980. I kapitel 3 
behandlas teoretiska utgångspunkter och viktiga be
grepp. Kapitel 4 ägnas åt en generell karakteristik av den 
historiska utvecklingen av stationär service i glesbebygg-
da områden samt belyser aktuella regionala skillnader i 
problembilden med tonvikt på dagligvaruservice. I kapi
tel 5 redovisas framväxten av statliga och kommunala 
stödformer av direkt relevans för den kommersiella servi
ceförsörjningen. I studiens senare del används två olika 
betraktningsperspektiv. Det ena perspektivet, vilket an
vänds i kapitlen 6 och 7 är att beskriva och analysera för
ändringar i servicetillgänglighet under en tidsperiod. 
Analysområdet är i det ena fallet en kommun och i det 
andra fallet ett län. Det andra perspektivet, vilket an
vänds i kapitlen 8—10, är att presentera kunskapsunder
lag och ideer för en guidning av serviceutbudets reträtt i 
ordnade former. Det synsätt som förs fram är att detta 
kräver en planeringsprocess med tonvikt på styrning mot 
långsiktiga mål genom bl a nivå- och sektorsövergri-
pande samordning. I kapitel 8 diskuteras en metod för 
samordning av trafik- och serviceplanering på kommu
nal nivå. Kapitel 9 är en relativt pragmatisk behandling 
av en kommuns serviceproblem och dess starka samröre 
med näringsproblemen i all mänhet. I kapitel 10 diskute
ras möjligheter att planera för ett långsiktigt konsolide
rat ortssystem. Den läsare som enbart är intresserad av 
mer generella resonemang rekommenderas att i första 
hand läsa kapitlen 2, 3, 4, 8 och 10. 
På olika ställen i avhandlingen görs en distinktion mellan 
tätort och glesbygd e nligt dessa begrepps innebörd i of
fentlig statistik. Skälet till detta är i huvudsak käll-
tekniskt betingat. Denna distinktion används bl a i fy
siska planeringssammanhang och grundar sig på be
byggelsegeografiska avgränsningar i s amband med folk-
och bostadsräkningarna. En nackdel är att denna typ av 
glesbygdsavgränsningar inte beaktar den centrala pro
blemdimensionen i serviceförsörjningssammanhang. 
nämligen kombinationen låg befolkningstäthet och långa 
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avstånd mellan befolkningsagglomerationer som kan 
fungera som serviceorter. Olika principer för att av
gränsa glesbygdsområden har presenterats av bl a Gles
bygdsutredningen (SOU 1972:56, bil 1), Weissglas (1975) 
och Symes (1981). Enligt dessa klassificeringsprinciper 
innefattas i glesbygdsområden även mindre orter som i 
den offentliga statistiken betecknas som tätorter. Det kan 
vidare nämnas att gränsen mellan beteckningarna gles
bygd och tätort dras vid betydligt högre invånarantal i 
andra länder. 
Materialet till detta arbete är till stor del hämtat från 
separata projektarbeten som jag genomfört (främst 
Weissglas & Wiberg 1973, Wiberg 1974, Wiberg (red) 1980 
samt Wiberg (1982 A re spektive B). De olika projekten 
har till stor del styrts av kopplingar till andra parallella 
undersökningar. Detta förklarar bland annat valet av 
detaljstuderade geografiska områden. 
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Noter, kapitel 1 
1 ) I avhandlin gen används termerna ortssystem och orts

struktur i stort sett som synonymer. Enligt ordlistor 
betonar termen system att det föreligger ordnade eller 
regelbundna sammanhang, medan termen struktur 
kan tolkas som e tt mer allmänt uttryck för uppbygg
nad eller sammansättning. Jämför även definitionen 
av system i kapitel 9. 

2) Begreppe t growth pole är ursprungligen lanserat av 
Perroux (1955) i en teoribildning avseende industriell 
tillväxt uppbyggd kring begrepp som "key industries" 
och "duster of industries". Begreppet har i dess rums
liga d imension definierats på följande sätt av Nichols 
(1969:193): "A growth pole is an urban centre of eco
nomic activity which can achieve self-sustaining 
growth to the point that growth is diffused outward 
into the pole region and eventually beyond into the less 
developed region of the nation." 
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2 FÖRÄNDRINGAR I O RTSSYSTEMET 
MED TONVIKT PÄ NORRA SVERIGE 
1950—1980 

2.1 Inledning 
Diskussionerna om ortssystemets utformning har i 
huvudsak handlat om de större orternas — centralorter
nas — roll i nätverket. Föga har diskuterats hur inom
kommunala ortssystem bör utvecklas eller förändras. Så 
borde ske: om man ska bedriva planering i glesbygdsom
råden är ortssystemfrågorna viktiga. De klassificerings-
och beskrivningsinstrument som beaktar fysiska restrik
tioner respektive sektorsintressen finns ju i form av kom
munöversikter och gemensamma planeringsförutsätt
ningar ( GPF). Men vad som saknas är analysinstrument 
för att komma fram till en koppling mellan egenskaper 
hos det önskvärda ortssystemet och nödvändiga eller till
gängliga ekonomiska resurser och styrmöjligheter på oli
ka nivåer. 
I n orrlandslänen har omställningsproblemen till följd av 
de strukturella näringslivsförändringarna varit stora un
der de senaste årtiondena. Även om det finns påtagliga 
skillnader i näringslivsförutsättningar och resulterande 
näringslivsstruktur både inom och mellan länen är hypo
tesen att förändringarnas samlade effekt på ortssystemet 
indikerar en till stora delar gemensam problembild. 
Syftet med detta kapitel är att ge en översiktlig bild av 
ortssystemets förändringar med tonvikt på de fyra nord
ligaste länen under perioden 1950—1980. 
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2.2 Riksperspektivet 
För att få ett perspektiv över utvecklingen i de fyra länen 
presenteras inledningsvis några grova utvecklingsdrag i 
landet som helhet under en längre tidsperiod. Den ökan
de befolkningens koncentration till tätorter har präglat 
både 1800- och 1900-talets utveckling (figur 2.1). 

Figur 2.1 Utveckling av totalbefolkning och glesbygds
befolkning i Sverige 1800—1980.11 

Milj .  inv .  

TOTALBEFOLKNING 

GLESBYGDSBEFOLKNING 

^80 1900 - 20-3CW0-50-é0-701980 Å r 

Källa: Borgegärd (1982) 
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En tvärsnittsanalys av det svenska ortssystemets ut
veckling 1920—1970 (Falk 1976) visar en stor och över ti
den relativt konstant proportion små och medelstora or
ter. Orter med 200—500 invånare har svarat för mellan 40 
och 50 procent av tätortsantalet, men i genomsnitt bara 
representerat 5 procent av tätortsbefolkningen. Tätorter 
under 2 000 invånare har i genomsnitt svarat för ca 80 
procent av tätortsantalet, men för bara omkring 15—20 
procent av befolkningen. 
Som framgår av figur 2.1 var merparten av landets be
folkning bosatt i glesbygd ända fram till 1930-talet. 
Minskningen av antalet boende i glesbygd startade i vissa 
delar av landet redan under slutet av 1800-talet men öka
de påtagligt under 1930-talet samt ännu mer drastiskt 
under 1960-talet. Däremot präglades utvecklingen under 
1970-talet av en kraftig uppbromsning. 
En uppdelning av tätorterna efter storlek visar att till
växtmönstret var relativt homogent under perioden 
1920—1960: de mindre orternas (färre än 1 000—2 000 in
vånare) tillväxtgrad understeg riksgenomsnittet, medan 
de medelstora och stora tätorterna expanderade i unge
fär samma takt som riksgenomsnittet. 
Under 1960-talet ändrades dock mönstret märkbart. Med 
undantag av de allra minsta tätorterna ökade orter med 
under 10 000 invånare betydligt snabbare än riksgenom
snittet. Orter med mellan 10 000 och 50 000 invånare öka
de också något mer än riksgenomsnittet. Däremot uppvi
sade de största tätorterna en tillväxt klart under riks
genomsnittet. Under senare delen av 1960-talet observe
rades också en stigande tillväxttakt i orter med under 
5 000 invånare, medan tillväxttakten sjönk i orter över 
denna storlek. 
Under första hälften av 1970-talet uppvisade tätorter 
med mellan 500 och 2 000 invånare belägna i närheten av 
större städer den kraftigaste tillväxttakten. 
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2.3 Tätorts- och glesbygdsutveckling i de fyra 
nordligaste länen. 

1 likhet med utvecklingen i landet som helhet har antalet 
tätorter minskat i samtliga fyra län under perioden 
1950—1980. Särskilt kan noteras en kraftig reducering av 
antalet tätorter med under 2 000 invånare och en lika
ledes kraftig ökning av antalet orter i intervallet 
2 000—5 000 invånare.2' De kraftigaste reduceringarna, 
både absolut och relativt, har ägt rum i Norrbotten och 
Västerbotten. Tabell 2.1 visar tätortsfördelningen på 
storleksgrupper år 1950 respektive 1980. 

Tabell 2.1 Antal orter i olika storleksgrupper år 1950 re-
spektive 1980 — de fyra nordligaste länen. 

Väster- Väster Norr 
Ortsstorlek -Jämtland norrland botten botten 
(antal inv) -50 -80 -50 -80 -50 -80 -50 -80 

200- 499 31 21 36 34 39 27 73 52 
500—1 999 27 24 45 28 43 22 36 34 

2 000—4 999 0 5 6 11 6 16 6 X 
5 000- 1 1 6 ~ 2 4 6 10 

Totalt 59 51 93 80 90 69 121 104 

Anm: Enligt 1980 ärs länsindelning. 

Då det gäller befolkningens fördelning på glesbygd och 
tätorter kan konstateras att Jämtland var betydligt 
mindre urbaniserat år 1950 än de övriga tre länen, me
dan Västernorrland utgjorde den motsatta ytterligheten 
(tabell 2.2). En jämförelse med befolkningsfördelningen 
år 1980 visar att Jämtland fortfarande har den största an
delen glesbygdsboende. Däremot har Norrbotten passe
rat Västernorrland i fråga om a tt vara det mest urbanise
rade länet av de fyra. I samtliga län uppvisar de största 
tätorterna den största befolkningsökningen. Totalbefolk
ningen har minskat i J ämtland och Västernorrland med 
tillsammans närmare 25 000 personer, men ökat i de båda 
andra länen. Nettoförändringen i de fyra lä nen samman
lagt är en ökning på ca 13 500 pe rsoner. Som jämförelse 
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kan nämnas att nettoökningen 1950—1975 låg på drygt 
1 00 0 personer. Den kraftigaste ökningen mellan 1975 och 
1980 har skett i Västerbotten (i huvudsak Umeå) med 
drygt 7 000 personer. 

Tabell 2.2 Andel inv ånare i olika ortsstorlekar år 1950 re
spektive 1980 — de fyra nordligaste länen 
(procent). 

Väster Väster Norr
Ortsstorlek Jämtland norrland botten botten 
(antal inv) -50 -80 -50 -80 -50 -80 -50 -80 

199 62 37 43 24 54 29 47 19 
200 499 6 5 4 4 5 3 9 6 
500- 1 999 15 16 17 10 17 10 14 12 

2 000—4 999 0 12 5 12 9 18 8 9 
5 000 17 30 31 50 15 40 22 54 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 

Totalt an
tal inv 152630 135084 275183 268386 231750 243722 241489 267326 

Anm: Enligt 1980 års länsindelning. 

Glesbygdsbefolkningens minskning var i samtliga län 
mest omfattande under 1960-talet. Även under 1970-
talets första hälft kunde noteras relativt höga minsk
ningsfrekvenser. 
Urbaniseringsprocessen kännetecknades under 1900-ta-
lets första hälft i huvudsak av en allmän tillväxt av tät
orterna och en uttunnad glesbygd. Därefter har föränd
ringsbilden blivit allt mer komplicerad. Redan under 
1950- och 1960-talen kunde konstateras att många tät
orter förlorade befolkning trots den totalt sett kraftiga 
tillväxten av tätortsinvånare. 
Utvecklingen i de fyra länen 1950—1980 visar att samtli
ga orter som år 1950 hade över 2 200 invånare har ökat sin 
folkmängd. Går man längre ner i ortshierarkin framgår av 
tabell 2.3 att i genomsnitt omkring 2/3 av orterna i stor-
leksintervallet 500—1 999 invånare haft en expansiv ut
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veckling. Bland småorterna sjunker andelen expansiva 
orter till i genomsnitt drygt 1/3. 

Tabell 2.3 Andel expansiva orter 1950—1980 i olika stor
leksgrupper — de fyra nordligaste länen (i pro
cent). 

Län Storlek år 1950 (antal invånare) 
200—499 500—1999 2000—4999 5000— 

Jämtland 35 81 100 
Västernorrland 50 56 67 100 
Västerbotten 28 63 100 100 
Norrbotten 45 59 100 100 
Totalt 41 64 89 100 

Anm: Enligt 1980 års länsindelning 

Stabiliteten i ortssystemet kan undersökas genom att 
analysera hur orternas inbördes rang förändras över ti
den. Ett sätt att göra detta är att beräkna rangkorrela-
tionskoefficienten enligt Spearmans metod. Koefficient
värdet kan variera mellan —1 och +1. Om ingen föränd
ring skett i orternas inbördes rang, dvs ett fullständigt 
positivt samband, blir rangkorrelationskoefficienten +1. 
Beräkningarna omfattar samtliga orter som någon gång 
vid de i tabell 2.4 angivna periodernas början eller slut 
haft en folkmängd på 1 000 invånare eller fler. 

Tabell 2.4 Spearmans rangkorrelationskoefficient för tät
orter med 1000 invånare eller fler — de fyra 
nordligaste länen. 

År 
Län 1950— 1960— 1970- 1950-

1960* 1970* 1980 1980 
Jämtland 0.71 0.96 0.89 0.69 
Västernorrland 0.74 0.88 0.92 0.60 
Västerbotten 0.90 0.91 0.96 0.80 
Norrbotten 0.61 0.87 0.88 0.68 

* Käl la: Erson (1971) 
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Resultaten indikerar en trend mot ökande stabilitet i den 
del av ortssystemet som omfattar orter med över 1 000 in
vånare. Värdena för 1950-talet samt för hela 30-årsperio-
den anger dock att det förekommit betydande omkast
ningar. En rangkorrelationsberäkning har även gjorts för 
orter som under perioden 1950—1980 haft minst 3 000 in
vånare. På grund av att antalet orter av denna storlek är 
litet i varje län har beräkningen gjorts för de fyra länen 
sammantagna. Den således beräknade koefficienten upp
går till 0.77. En jämförelse mellan denna siffra och upp
gifterna i tabell 2.4 för hela 30-årsperioden stöder tesen 
om att ortssystemet är stabilare ju högre upp man går i 
ortshierarkin. 
En sammanfattande slutsats är att det dominerande ut
vecklingsmönstret bland de mindre orterna är befolk
ningsminskning. En generell iakttagelse är vidare att 
kommunernas huvudorter och särskilt huvudorterna 
längs kusten och orter inom deras närområden har haft 
den kraftigaste befolkningstillväxten. Utvecklingen un
der perioden 1950—1980 kännetecknas sålunda av en 
ökande koncentration av de svåraste utvecklings
problemen till Norrlands inlandsområden. Strängt taget 
har inga orter under kommuncentrumnivån i dessa om
råden förmått klara strukturförändringarna inom nä
ringslivet utan att invånarantalet har minskat. 

2.4 Näringslivsutveckling i de fyra nordli
gaste länen 

Förändringarna i ortssystemet hänger starkt samman 
med förändringarna inom näringslivet. Tabell 2.5 ger en 
sammanfattande bild av näringslivets strukturomvand
ling i de fyra länen. 
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Tabell 2.5 Förvärvsarbetande efter näringsgren — de fyra 
nordligaste länen. 

År 
Näringsgren 1950 

CV 
1970 1975 1980 

(>( 

Jord- och skogsbruk 34 12 9 7 
Industri 31 36 36 33 
Kommersiell service 24 25 25 25 
Offentlig service 11 TI 30 35 
Summa 100 100 100 100 
Antal sysselsatta (1000-tal) 363 336 361 395 

Källa: Folk- och bostadsräkningarna. 
Anm: Avser sysselsatta 20-w tim/vecka år 1970, 1975 och 1980 samt 

enligt jämförbar definition år 1950. 

Medan sysselsättningen inom den i huvudsak tätorts-
lokaliserade offentliga sektorn ökat med ca 100 000 ar
betstillfällen under perioden 1950—1980 har glesbygds
områdenas ursprungliga sysselsättningsbas reducerats 
från drygt 120 000 arbetstillfällen till strax under 30 000. 

2.5 Konsolideringstendenser 
I en artikel i Nordrefo 1979:2 menar Brox att utveckling
en av bosättningsmönstret i Nordnorge kan betraktas 
som uppdelad i tre faser. Fram till omkring år 1950 u t
vecklades bosättningsmönstret i huvudsak i överens
stämmelse med fördelningen av de spridda naturliga re
surserna. Perioden 1950—1970 karakteriserades i hu vud
sak av en regional differentiering. Orterna kunde enligt 
Brox indelas i två grundläggande kategorier, de dyna
miska som hade befolkningsökning och de stagnerande 
som hade befolkningsminskning. Under den tredje fasen, 
1970-talet, menar Brox a tt bosättningsmönstret konsoli
derades. I huvudsak anser han att detta hänger samman 
med den kraftiga ökningen av lokala sysselsättningstill
fällen inom den offentliga sektorn samt framväxten av en 
alltmer pendlingsbaserad arbetsmarknad. 
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I flera avseenden överensstämmer denna schablonisera-
de beskrivning med en motsvarande översiktlig be
traktelse av utvecklingen i norra Sverige. Under 1970-
talet, och dä främst dess senare del, uppvisade länens och 
kommunernas befolkningsutveckling en tydlig stabilise
ringstendens. Varannan kommun i de fyra nordligaste lä
nen ökade sin befolkning mellan åren 1975 och 1980. Den 
största befolkningsminskningen hade ett par norr
bottenskommuner som förlorade 7 procent av sin folk
mängd. 
Med ledning av ovanstående resonemang kan följande 
fråga ställas. Har bosättningsmönstret konsoliderats un
der de senaste åren? Med konsolidering förstås här att av
folkningen av glesbygd och små tätorter har avstannat på 
grund av absolut och relativt sett förbättrade bosätt
ningsförutsättningar. Innebörden är också att dessa 
orters/områdens befolkningsstruktur håller på att norma
liseras. Denna frågeställning kan icke besvaras full
ständigt i detta sammanhang. Slutsatsen kan dock dras 
att tecknen på en konsolidering är starkast i de delar av 
ortssystemet som utgörs av kommunernas huvudorter — 
centralorterna — och tätorter inom ett avstånd upp till 3 
mil från dessa (tabell 2.6). Däremot kan bosättningen i 
glesbygd knappast betecknas som konsoliderad, även om 
det är fråga om en tydlig uppbromsning i avfolkningen. 

Tabell 2.6 Några förändringsdrag i ortssystemet 
1975—1980 — de fyra nordligaste länen. 

Centralorter och Tätorter utom Glesbygd 
övriga tätorter 3 mils radie 
inom 3 mils radie från centralort 

Andel tät Befolk- Andel tät Befolk- Befolk-
orter med nings- orter med nings- nings-
befolknings för- befolknings för- för-

Län ökning 
% 

ändring 
v 

ökning 
' <  

ändring 
r 

ändring 
c.  

Jämtland 74 +4,7 56 +4,1 —4,7 
Västernorrland 51 +0,8 28 +0,3 —2,0 
Västerbotten 77 +6,0 45 +3,7 —2,2 
Norrbotten 69 +3,2 47 +0,0 —7,8 
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En viktig frågeställning inför framtiden är i vad mån des
sa konsoliderings- och uppbromsningstendenser under 
1970-talet kan vidmakthållas. En allt större andel äldre 
personer är en förklaring bakom uppbromsningen av gles
bygdens avfolkning. En väsentlig osäkerhetsfaktor är att 
de ursprungliga lokaliseringspecifika resurserna i allt 
mindre utsträckning utgör sysselsättningsbas och där
med bosättningsbas. Till detta kommer att offentliga ser
vicetjänster redan nu är föremål för besparingar och a tt 
industrisektorn är på tillbakagång sysselsättnings-
mässigt efter en kraftigt positiv utveckling under framför 
allt 1970-talets första hälft. Dessutom är den omfattande 
arbetspendlingen energikrävande och kostsam. Vidare 
har vi en mycket hög arbetslöshet i hela landet. En konse
kvens av detta är frånvaron av efterfrågesug på arbets
marknaden som kan ge upphov till större nettoflytt-
ningsförändringar. Samtidigt kan konstateras att den 
relativa arbetslösheten i de norrländska småkommu-
nerna ligger långt över riksgenomsnittet. 
Den översiktliga genomgången av förändringarna i o rts
systemet under de senaste årtiondena har visat att gles
bygdsområdenas befolkning minskat både under tillväxt 
och stagnationsförhållanden i den nationella ekonomin. I 
det följande kommer att läggas ett välfärdperspektiv på 
de mindre tätorternas och glesbygdsområdenas utveck
ling. I fokus står anpassningen mellan befolknings
minskningen och det kommersiella serviceutbudets för
ändringar samt hur detta påverkar de kvarboendes servi
cetillgänglighet. 
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Noter, kapitel 2 
1) I den nuvarande officiella statistiken går gränsen mel

lan "tätort" och "glesbygd" vid befolknings
koncentrationer på 200 invånare, varvid avståndet 
mellan bostadshusen ej får överstiga 200 meter. Upp
delningsprinciperna har varierat något över tiden. I 
huvudsak gäller dock den nuvarande definitionen för 
hela tidsperioden. 

2) I Västernorrlands län förklaras större delen av minsk
ningen av antalet tätorter med att tätorter vuxit sam
man med länets huvudorter. Detta är betydligt ovan
ligare i de övriga länen. 
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3 UTGÅNGSPUNKTER, TEORIER 
OCH BEGREPP 

Detta kapitel har till syfte att bilda en referensram för av
handlingen. Tonvikt ligger således på kopplingar dels till 
politikutformning, dels till relevanta teoribildningar och 
begrepp. 

3.1 övergripande samhälleliga välfärdsmål 
Bland annat i 1970 års långtidsutredning gjordes en sam
manfattande nationell målformulering, där följande cen
trala — och överordnade — mål angavs: full sysselsätt
ning, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördel
ning, prisstabilitet och balans i utrikesbetalningarna. 
På nationell nivå har det dessutom — något ospecifice
rat kanske — be traktats som positivt att hela landytan 
på något sätt tas i anspråk för boende eller produktion.1' 
Inom enskilda näringslivssektorer är dock bilden inte lika 
entydig. Här kommer mer specifika ekonomiska syn
punkter in; strukturförändringar och konjunkturfeno
men ger selektiva rumsliga utslag, medvetna inom den 
egna sektorn, svåröver blickbara inom de andra. 
På nationell nivå finns även explicit uttryckta sektors-
övergripande välfärdsmål, formulerade till exempel som i 
de regionalpolitiska propositionerna.21 Där markeras att 
människor i l andets olika delar skall få del av välfärden 
så långt det är möjligt. Konkret innebär detta att rege
ring och riksdag har som målsättning att jämnt fördela 
tillgången på arbete, service och god miljö. Målsättning
arna avses ligga fast oavsett om expansions- eller kon-
traktionstendenser präglar ekonomin. Vikt läggs också 
vid att strukturomvandling bör ske i sådana former och i 
sådan takt att de enskilda människornas trygghet värnas. 
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Servicekommittén tog i sitt slutbetänkande (SOU 
1973:24) upp kollisionsriskerna mellan långtidsutred
ningens mål och de regionalpolitiska propositionernas 
välfärdsmål. 

"Olika försök a tt precisera mål i termer av individens 
välfärd har under senare tid fått allt större tyngd i de
batten. Långtidsutredningens mål kan då betraktas 
som grundläggande förutsättningar för individens väl
färd. Det är dock inte uteslutet att effekter och sido
effekter av uppfyllelsen av dessa kan komma i strid 
med välfärdsmålen. För servicekommittén har denna 
problematik särskild aktualitet. De snabba föränd
ringarna i samhället har bl a inneburit en accentu-
ering av den regionala ojämnheten med obalans i be
folkningssammansättning och servicegrad såväl i tät
bygd som i glesbygd." (sid 20) 

Servicekommittén menade vidare, att medan målformu
leringarna görs på individnivå så diskuteras medlen för 
kategorier eller grupper med särskilda egenskaper. 

"De medel som anvisas har huvudsakligen karaktär av 
utifrån tillförda resurstillskott. Praktiskt taget alla 
nya politiska målsättningar kräver ökade insatser av 
ekonomiska resurser, vilka i sin tur förutsätter ekono
misk tillväxt. Om snabb ekonomisk ökningstakt har 
negativa effekter på vissa individer uppstår en "ond 
cirkel" för utsatta grupper. Under sådana för
hållanden är det särskilt viktigt att samhällets för
delningspolitik fungerar. Målsättningen jämnare in
komstfördelning måste således vidgas till en målsätt
ning för fördelningspolitiken som också beaktar andra 
levnadsnivåkomponenter än inkomsten." (sid 22) 

I ERU:s (Expertgruppen för regional utredningsverk
samhet) betänkande Orter i regional samverkan (SOU 
1974:1, s id 189) framhölls också att 

"flera skäl talar för att de ortsbundna tillgångarna, 
främst arbete och service, skall tillmätas stor bety
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delse vid bedömningar av olika befolkningsgruppers 
välfärdssituation ' '. 

Allardt (1975) diskuterar välfärdsbegreppet ingående. 
Han pekar bl a på svårigheterna att utgå från kunskap 
om individuella önskemål i samhällsplaneringen. 

"Önskningarna är knutna till nuet, men man måste 
också planera för framtiden. Det går alltså inte att 
definiera välfärd uteslutande med utgångspunkt i 
individers önskningar. Däremot förefaller det rimligt 
att både vid definitionen av välfärd och vid formule
ringen av samhällspolitiska mål på något sätt beakta 
individers önskemål. Om en tillämpning av rena öns
kemålsbeaktande principer leder till outhärdlig kon
servatism, så leder åter en total försummelse att be
akta individers önskemål till en outhärdlig dogma
tism. En ganska hög grad av åsiktsrespekt kan anses 
som centralt i en demokrati (Westerståhl 1970, sid 
43). Kunskap om människors önskemål är därför ock
så en viktig del av den information som behövs vid so
cial planering." (sid 16) 

Bland annat inom Servicekommittén (se exempelvis 
SOU 1970:68, sid 17) gjordes en distinktion mellan inne
börderna i begreppen "anspråk" och "behov". Termen 
anspråk används för att beteckna krav som är ett resul
tat av individens egna värderingar, medan termen behov 
används för att beteckna samhällets syn på vilka krav 
individen bör s tälla. De senare uttrycks som normer. 
I Konsumentutredningens lägesrapport 1969 framhöll 
man hur det i verkligheten förekommer stora skillnader i 
anspråksnivå mellan olika människor och att dessa varia
tioner har ett samband med människans tidigare er
farenheter. Dessa hänger i sin tur samman med männi
skans livssituation, d v s i första hand den ekonomiska 
och sociala miljön.3' 
Det finns ingen anledning att förmoda att de övergri
pande välfärdsmålen inte gäller på regional — län s — 
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nivå, men formuleringarna är ej explicita. Målen är i stäl
let definierade i form av befolkningsramar respektive be
hov av nya arbetstillfällen i de olika kommunerna. Be
folkningsmålsättningarna är närmast ägnade att bilda 
vägledande underlag för de enskilda länsmyndighe
ternas avvägningar och beslut om fördelning av låne
medel och statsbidrag. 
På kommunal nivå blir samtliga välfärdsmål en prak
tisk—politisk angelägenhet och här skall avvikelser från 
statens punktuella betraktelsesätt (t ex den fysiska riks
planeringen) inordnas i kommunens egen planering. 
Den yttre ramen för planering bestäms alltså av den nivå 
på vilken problemdefinitionerna görs. Så kan t ex struk
turomvandling ibland ses som något positivt ur nationell 
och regional synvinkel, samtidigt som resultatet på kom
munal nivå kan medföra smärtsamma omställnings
problem för berörda individer. 
Valmöjlighet och tillgänglighet beträffande arbete och 
service är centrala problem ur välfärdssynpunkt, som på 
det konkreta planet bildar utgångspunkt för planering 
och beslutsfattande inom olika myndigheter på olika om
råden. 
Valmöjligheter för den enskilde kräver en stor volym ar
betstillfällen av differentierad karaktär. Detta i sin tur 
förutsätter stora befolkningskoncentrationer. Närings
livets förändringar, och den därmed förknippade urbani
seringen, har försvagat de redan tidigare glest befolkade 
områdenas befolkningsunderlag. Därmed accentueras en 
uttalad målkonflikt; valmöjlighet och tillgänglighet går 
inte att förena överallt. 
Resultatet av allt detta upplevs av den enskilde som bris
ter i välfärdssamhället. Det är måhända inte så mycket 
näringslivsförändringarna i sig som hastigheten i för
loppet, som bidrar till detta. Till en del kan bristerna för
dras av den enskilde. Personer accepterar i allmänhet be
gränsade valmöjligheter på arbetsmarknaden därför att 
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övriga positiva miljöfaktorer uppväger denna nackdel. 
När förändringen i om givningsstrukturen sker sakta kan 
den enskilde acceptera detta; han hinner anpassa sig till 
den förändrade situationen. Sker förändringen snabbt 
klarar han inte anpassningen. Resultatet blir antingen 
att han flyttar eller att han bor kvar, men i en situation 
där han inte borde befinna sig, varken enligt samhällets 
övergripande välfärdsmål eller efter egna önskemål. Flyt
tar han så bidrar han därmed till en ökande hastighet i 
förändringsförloppet, bor han kvar så finns risken att han 
av samhället betraktas som en relikt som måste "åt
gärdas", i stället för att vara en nyttig del av en gemen
skap. 
Under förutsättning att förlorade arbetstillfällen kunde 
ersättas på platsen skulle problemet — från den en
skildes synpunkt — vara avgränsat till ett yrkesomställ
ningsproblem. Nu är det inte så. Tillkomsten av nya ar
betstillfällen — om de nu tillkommer alls — bestäms av 
helt andra lokaliseringsbetingelser än dem som har lett 
till den befintliga bosättningen. De expansiva sektorerna 
är urbana, de kontraktiva har till stor del varit kopplade 
till en rural ekonomi, och är det fortfarande, även om det 
givetvis förekommer kontraktionsfenomen även inom 
många urbant lokaliserade näringar. 
Utbildningssystemet är huvudsakligen riktat mot de ur
bant lokaliserade näringarna och deras behov, helt enkelt 
eftersom huvuddelen av arbetsmarknadens nyrekryte
ringsbehov finns i dessa. Det får till följd att de yngre of
tast inte automatiskt har någon direkt näringsanknyt
ning till bygden, och en förutsättning för att de skall stan
na kvar blir, att de accepterar både begränsade val
möjligheter och dålig tillgänglighet. En ytterligare förut
sättning är då att omgivningsstrukturen i övrigt är så god 
att man accepterar arbetsmarknadsnackdelarna. För de 
yngre är en flyttning ofta en fullt realistisk tanke; en an
nan bostadsort kan för dem innebära både en arbets
marknad med god tillg änglighet och breda valmöjlighe
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ter och en omgivningsstruktur som i v arje fall uppfyller 
deras anspråk på service och andra urbant präglade ut
bud, samtidigt som själva förändringen uppfattas som 
något positivt av många ungdomar. 
För den äldre generationen är det inte lika enkelt att dra 
en gräns mellan näringsvariabler och övriga omgivnings
variabler. För dem har boendet i allt väsentligt varit knu
tet till de primära näringarna jord- och skogsbruk. Deras 
sociala kontakter är knutna till omgivningsstrukturen på 
samma sätt som deras anspråksnivå i allt väsentligt sva
rar mot traktens utbud. 
Sammanfattningsvis kan sägas, att hastigheten i för
loppet spelar en väsentlig roll från välfärdssynpunkt, an
tingen det gäller expansion eller kontraktion. Driv
kraften till förändring av arbetsliv och service är i all
mänhet en önskan hos myndigheter och företag om för
bättrad produktivitet i något avseende. Förbättrad pro
duktivitet är nära förknippad med välfärdssamhällets 
idé; därmed kan resurser frigöras, resurser som kan föras 
över till angelägna områden som bedöms vara eftersatta. 
En hastig, okontrollerad förändring kan emellertid leda 
till att produktivitetsfördelarna mer än uppvägs av en 
serie negativa förlopp. Detta ställer stora krav på sam
hällsplaneringen på olika nivåer. Mål och medel måste 
sammankopplas bättre! 
Den omfattande urbaniseringen i Sverige och andra län
der under efterkrigstiden kan till stor del betraktas som 
ett resultat av relativt snäva sektoriella oftast icke med
vetna lokaliseringsbeslut. De expansiva sektorerna i sam
hället finns till övervägande del i de större orterna, me
dan sysselsättningsminskningen inom de tillbakagående 
näringarna främst berört de mindre orterna och deras 
omland. Det har lett till att det tidigare ömsesidiga 
beroendeförhållandet mellan kommunens huvudort(-er) 
och omlandet har rubbats. Huvudorten blir allt mindre 
beroende av omlandet, medan omlandets beroende av 
huvudorten ökar. Förändringen får konsekvenser främst 
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för den kvarboende omlandsbefolkningen i form av för
sämrade sysselsättningsmöjligheter, ökade transport
problem, höjda kostnader för samhällsservice och allt 
mer begränsade möjligheter att påverka utformningen av 
den egna närmiljön. Värt system med representativ 
demokrati medför ju begränsade möjligheter för de små 
befolkningsgrupperingarna att, särskilt i stora kommu
ner, påverka sin egen närmiljös utformning. 
Min tolkning av välfärdsmålsättningarna är att alla ef
terfrågade levnadsmiljöformer har ett berättigande, även 
om avvägningar måste tillgripas om upprättandet eller 
bibehållandet av vissa bosättningsformer skulle kräva 
subventioner som inte är samhällsekonomiskt motivera
de. 
I grunden ligger stora och grundläggande politiska frågor 
om marknadshushållning eller planhushållning. Många 
som på något sätt kommit i kontakt med planering vid 
något tillfälle torde ha ondgjort sig över bristen på styr
medel och bristen på kunskap, överblick och konsistens 
— oavsett sin egen politiska uppfattning. Ett dilemma är 
de svaga medel som finns till förfogande för att nå de re
gionalpolitiska målen. I jämförelse med både statens to
tala resursflöden till landets olika delar och de bransch
politiska insatserna är de särskilda regionalpolitiska sats
ningarna marginella. Särskilt under de senaste åren, då 
flera av rikets viktigaste branscher haft lönsamhetskri
ser, har regionalpolitiken relativt sett kommit i skym
undan.41 

Av Statskontorets och Industridepartementets kartlägg
ning av statliga resursflöden till de olika länen budget
året 1979/80 framgår klart de regionalpolitiska stöd
medlens marginella omfattning. 
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miljarder 
kr 

Regionalt stöd (främst lokaliserings
stöd, transportstöd, skatteutjämnings-
bidrag, regionalt jordbruksstöd och 
beredskapsarbete ca 22 
därav i form av uttryckligt 
regionalpolitiskt stöd (i huvudsak 
lokaliseringsstöd, sysselsättningsstöd 
och glesbygdsstöd) ca 1.5 
övriga statliga insatser med regio
nala konsekvenser (främst driftsbidrag 
till kommuner, statliga löneutbetalningar, 
bostadssubventioner, statliga byggnads
investeringar, kostnader för statlig 
arbetslöshetsersättning, arbetsmark
nadsutbildning och förtidspensionering ca 86 

Totalt ca 108 

Allteftersom samhällets ambitioner vad avser behovs
täckningen förändrats har individernas anspråk pä tjän
ster ökat. Kanske inte överallt; det finns empiriska indi
kationer på att den socialt och ekonomiskt starka männi
skan successivt höjer sin anspråksnivå, under det att 
motsatsen gäller för den socialt och ekonomiskt svaga 
människan.51 Ett rimligt antagande är att det senare fal
let är en situation som inte är en alltför sällsynt före
teelse i en avfolkningsdrabbad glesbygd. I dessa områ
den kan människorna uppleva nedläggningen av olika 
serviceinrättningar som uttryck för att de betraktas som 
obekväma påhäng på samhällskroppen. Ett delbe
tänkande inom glesbygdsutredningens ram (SOU 
1972:13) bestyrker till en del detta antagande. 

"Hushåll med relativt goda servicemöjligheter tende
rar alltså att ställa högre k rav på servicestandarden 
än andra hushåll." (sid 159) 
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Även slutsatserna i ett betänkande från ERU (SOU 
1974:1) s töder detta antagande: 

" . . .  d e  s t u d i e r  a v  i n d i v i d e r n a s  i n s t ä l l n i n g  t i l l  s e r v i c e 
förhållanden på lokal nivå som utförts inom ERU:s 
ram visar att kraven på service är större i stora orter 
än i små. En förklaring kan här vara att kommu
nernas ekonomiska läge är mer överblickbart för de 
enskilda hushållen i små kommuner samtidigt som 
anspråken inte är så stora." (sid 191) 

Ju bättre arbetsplats och serviceinrättningar är lokalise
rade i förhållande till bostaden, desto bättre möjligheter 
har en person att använda sin tid på ett för honom för
delaktigt sätt.H) Men det är också så, att tillgänglighet har 
olika innebörd för skilda åldersgrupper och socio-ekono-
miska grupper och beroende på bostadsortens storlek och 
läge. Om man ex vis bor i norra Sveriges inland så har 
man vant sig vid vissa, för en sörlänning eller storstads
bo, tämligen stora fysiska avstånd. Troligen vore det fullt 
möjligt att i många fall urskilja vad man skulle kunna be
nämna traktspecifika anspråksnivåer. 
Serviceaspekten på problematiken i gle st bebyggda om
råden är viktig, inte minst för att den har en dimension, 
som inte får glömmas bort — bef olkningsstrukturen är 
ofta sådan, att andelen äldre och därmed svårrörliga per
soner är högre än riksgenomsnittet. 
Det som skiljer situationen i glest bebyggda områden från 
den övriga servicesituationen i landet är främst be
gränsade valmöjligheter i serviceorterna och sämre till
gänglighet. De begränsade valmöjligheterna kan framför 
allt hänföras till serviceinrättningarnas ekonomiska un
derlagskrav. Odelbarheterna spelar inte så stor roll i t ät
bebyggda områden, men blir besvärande i glest bebygg
da områden. Till komplikationerna hör också de sam
hälleliga krav på kvalitativa förbättringar av utrustning, 
arbetsmiljö etc som s tälls, krav som leder till att de en
skilda serviceinrättningamas underlagskrav höjs. Vi har 

31 



höga kvalitetsnormer i vårt land, och det är väl ingen som 
vill tumma på dem — de ingår i välfärdsbilden. Det finns 
dock, som visats ovan, belägg för att vid avvägningar 
mellan närhet till service och kvalitet på service i gles
bygdsområden, betona närhetsaspekter. Samlokalise
ring av olika typer av service är i linje med detta synsätt. 

3.2 Balans i samhällsutvecklingen 
Ett föga kontroversiellt, men diffust, mål för planering 
och beslutsfattande på alla samhällsnivåer och inom alla 
näringslivssektorer är att förändringar bör ske med bibe
hållen balans. Balansbegreppet definieras sällan — efter
som begreppet, när det används utanför naturvetenska
perna, är värdeladdat och subjektivt. Andemeningen är 
vanligen att förändringar inte bör ske för hastigt, fram
förallt inte om förändringen innebär att faktorer som di
rekt har att göra med individers välfärd påverkas nega
tivt. En konstruktiv anpassning kan vara lättare att 
åstadkomma vid ett långsamt förändringsförlopp. 
I den ekonomiska litteraturen används vanligen be
greppet jämvikt. Så gör t ex Myrdal (1969). Han hävdar 
där att jämvikt inte är något normalt tillstånd, och att 
krafter hela tiden påverkar systemet i olika riktningar. 
En förändring i en riktning förstärks ofta och kumulativa 
orsaksförlopp uppstår som tenderar att öka i hastighet ju 
längre förloppet fortgår. Förändringsförloppet i en rikt
ning kan bromsas upp genom ändrade omgivningsförut
sättningar, (spontant uppkomna eller till följd av med
vetna planeringsinsatser) som kan leda till ett temporärt 
balansläge. Detta hotas dock hela tiden av nya föränd
ringar och åtföljande kumulativa förlopp. 
Balans mellan olika krafter i e tt samhällsförlopp skulle 
alltså vara ett högst labilt tillstånd. Krafter, av varie
rande styrka över tiden, påverkar systemet och sanno
likheten för att ett balansläge skall uppstå spontant 
minskar ju mindre regionen är. Enligt detta synsätt be
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stämmer storlek och differentiering hos näringslivet i en 
region till stor del dess anpassningsmöjligheter till nya 
förutsättningar. 
I övergripande termer har ERU i e tt betänkande (SOU 
1974:82) definierat begreppet balanserad regional ut
veckling på följande sätt: 

"Begreppet balans står för en kompromiss mellan oli
ka mål, t ex trygghetsmål, mål i fråga om inkomstut
jämning, sysselsättningsnivå, valfrihet och produk
tionstillväxt. Önskemålet om balans kan formuleras i 
flera dimensioner. Som exempel kan en indelning i 
produktionssystem, ekologiskt system och socialt sy
stem anföras. 
Önskemålet om balans i p roduktionssystemet på kort 
sikt innebär en strävan efter överensstämmelse mel
lan utbud och efterfrågan av varor och tjänster. En så
dan överensstämmelse kan kallas flödesjämvikt. På 
lång sikt tillkommer önskemålet om en balanserad 
struktur i samhället. Detta benämns här bestånds-
jämvikt. Innebörden av detta önskemål är en strävan 
efter överensstämmelse mellan samhällskapitalets 
faktiska storlek vid olika tidpunkter och den kapital
struktur som är önskvärd ur teknologisk och ekolo
gisk synvinkel. I ekonomisk-politiska termer svarar 
kravet på flödesjämvikt till mål om full sysselsätt
ning och stabila priser samt till målet om balans i ut
rikeshandeln. Önskemålet om beståndsjämvikt sva
rar närmast mot näringspolitiska mål om kapacite
ten i olika b ranscher samt om arbetstillfällenas regio
nala branschmässiga fördelning." (sid 483) 

I ett annat betänkande (SOU 1974:3) har ERU definierat 
balansbegreppet på följande sätt: 

"Med balans i den regionala utvecklingen avses en 
samtidig uppfyllelse av olika delmål för regionalpoli
tiken. Dessa delmål kan utgöra full sysselsättning, 
viss bostads- och servicestandard i en region m m. 
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Detta balansbegrepp skall inte förväxlas med det som 
avser fördelningen av olika näringslivssektorer under 
ett utvecklingsförlopp. Det senare balansbegreppet 
innebär att alla sektorer skall växa med samma takt. 
För en diskussion av detta, se A O Hirschman, The 
Strategy of Economic Development. Yale 1958." (sid 
223) 

I ett tredje ERU-betänkande (SOU 1980:47, jämför Holm 
1980 samt Wiberg (red) 1980) ges begrepp et "balanserad 
kontraktion" följande innebörder: 

"En utgångspunkt ges i den etablerade föreställningen 
att balans skall råda mellan utbud och efterfrågan på 
alla del (arbets) marknader . . . befolkningsomflytt
ningen bör inte ske så snabbt och i sådana former att 
den för stora grupper blir ofrivillig, att privat och of
fentligt realkapital blir outnyttjat, att följdeffekter i 
den yttre miljön för kva rboende befolkning blir nega
tiva och att åldersfördelningen inte blir alltför sned." 

Många ekonomer har givetvis behandlat dynamiken i 
samhällsutvecklingen. Ett allmänt accepterat synsätt är 
att det vid tillväxtförlopp uppnås stordriftsfördelar som 
ger gynnsamma konkurrenslägen, en ökad resursvolym 
och fler handlingsalternativ samt kumulativa sprid
ningseffekter av större eller mindre omfattning. Genom 
att expansion skapar gynnsamma villkor för fortsatt ex
pansion kan en delvis självgenererande process igång
sättas. Tillväxtpolteorin har spelat en central roll i den 
regionalekonomiska debatten i Västeuropa under efter
krigstiden.71 Myrdal (1957) använder termen "baksugs
verkan" (jämför termen "polarisation" hos Hirschmann, 
1958) för att beteckna hur en expansion i vissa områden 
skapar en rad problem utanför dessa områden. Kumula
tiva processer i form av migration, särskilt av "nyckel
personer", kapitalrörelser och handel förstärker å ena si
dan de expansiva områdenas positiva utveckling, medan 
å andra sidan de kontraktiva områdenas utvecklings
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potentialer dräneras. Genom regionala spridnings
effekter kan dock baksugsverkningarna delvis kompen
seras. 

3.3 Centralortsteorin 
Lokaliseringsmönster för olika typer av serviceutbud be
stäms dels av för varje serviceslag specifika efterfråge-
och utbudsförutsättningar, dels av befolkningens storlek 
och rumsliga spridning. Det klassiska sättet att betrakta 
relationerna mellan ortssystemets olika delar är formali-
serat i centralortsteorin. Främst Christaller (1933), men 
även Lösch (1940,1954) påvisade ortssystemets hierarkis
ka systematik och hur sambandet mellan ortsstorlek och 
omlandsstorlek varierar mellan olika hierarkinivåer.81 

Jämför figur 3.1. Denna klassiska teori förutsätter att ser
viceutbudet i orter av olika dignitet är dimensionerat och 
därmed även kräver ett minsta befolkningsunderlag som 
överstiger serviceortens befolkning. Teorin förutsätter så
ledes att servicenivån i orterna delvis är en funktion av 
omlandets befolkningsstorlek. Servicenivåns tak be
stäms av närheten till konkurrerande serviceorter. Teo
rin är utvecklad utifrån förutsättningarna i ett agrart 
samhälle med outvecklade individuella och kollektiva 
transportmedel, vilket bland annat innebär stor av
ståndsfriktion och därmed behov av ett starkt decentra
liserat serviceortsmönster. Centralortsteorin är deduktiv 
till sin karaktär och kan sammankopplas med ekono
miska skolbildningar om vinstmaximering och optimala 
marknadsområden (Törnqvist 1980:3f). 
Centralortsteorin karakteriserar således en optimal rums
lig fördelning av servicefunktioner utifrån servicefunk
tionernas skilda krav på befolkningsunderlag. Berry & 
Garrison (1958) har utvecklat detta synsätt vidare ut
ifrån begreppen "population thresholds and the range of 
a good" som de viktigaste bestämningsfaktorerna för ser
viceutbudets rumsliga fördelning. Det förstnämnda be
greppet har en skalekonomisk innebörd, dvs det anger 
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den företagsekonomiskt lägsta befolkningsstorleken för 
att en viss typ av vara eller tjänst skall erbjudas på en ort. 
Det senare begreppet avser det maximala område inom 
vilket varan eller tjänsten efterfrågas. 

Figur 3.1 The process involved in the development of 
equidistant business firms and their trade 
areas. 
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Källa: Davies 1976. 

Skalekonomiska poster i serviceutbudets lokaliserings
kalkyl verkar i aggregerande riktning. Motvikten utgörs 
av konsumenternas efterfrågeagerande vid ett glesare ut
budsnät. Den optimala rumsliga fördelningen uppnås då 
substitutionseffekten av transportövervältringen på kon
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sumenterna, resulterande i efterfrågebortfall för ut
budet, icke kompenseras av de skalekonomiska vinster
na.9' 
Även allmän interaktionsteori har relevans vid analyser 
av serviceutbudets rumsliga fördelning. Allmän interak
tionsteori skiljer sig dock på tre fundamentala punkter 
från centralortsteori. För det första är interaktionsteori 
snarare inriktad på beteenden än på resulterande lokali
seringar. För det andra är den inte lika mycket formali-
serad som centralortsteorin. För det tredje är interak
tionsteori inte enbart applicerbar på marknadsför
hållanden (Davies 1976:31). 
Metodiken för teoretiska beräkningar av rumsliga rela
tioner bygger p å en positivistisk tradition och är till vä
sentliga delar baserade på analogier med naturveten
skapliga lagar. Arpi—Hall—Wirén (1968:22) anger föl
jande bakomliggande motiv: 

"att man överhuvudtaget använt sådana analogier är 
förhoppningen, att det skall vara möjligt att ta reda 
på oregelbundenheter och permanens i mänskliga 
aktiviteter och formulera dessa som samhällsveten
skapliga lagar, påminnande om naturlagarna, och 
helst med samma matematiska säkerhet eller i varje 
fall med hjälp av matematisk teknik". 

Även om cent ralortsteorin är statisk till sin karaktär och 
starkt influerad av Newtons gravitationsmodell ger den 
en sammanfattande illustration av rumsliga samband 
mellan befolkningens bosättning och olika servicefunk
tioners lokalisering. 

3.4 Tröskelteorin 
3.4.1 Tröskelteori vid expansiva förlopp 
Som underlag för uppläggning av strukturförstärkande 
planeringsstrategier som samtidigt iakttar välfärdsmål 
för befolkningen krävs någon form av analysinstrument 
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som särskilt beaktar sambandet mellan förändringar i 
serviceutbudets rumsliga lokalisering och effekter på be
folkningens tillgänglighet till service. I det följande disku
teras hur en modifiering av den så kallade tröskelteorin 
för expansiva förlopp skulle kunna vara tillämpbar för att 
illustrera denna koppling vid kontraktiva förlopp. 
Även om tröskelproblematiken behandlats i några stu
dier före polacken B Malisz's arbeten, är det han som till
skrivs tröskelteorin.101 Teorins ursprung kan härledas till 
iakttagelser av expansiva förlopp och utvecklingspro
blem i samband därmed. Följande tre områden brukar 
betraktas som förklaringar till framväxten av tröskel -
teorin, nämligen behov av: 
1 koordineringshjälpmedel mellan samhällsplanerare 

och ekonomer 
2 dialoghjälpmedel mellan olika planeringsnivåer111 

3 hjälpmedel i långtidsplaneringen 
Tröskelteorin är baserad på observationer av att man i or
ter stöter på fysiska begränsningar för fortsatt expansion 
på grund av topografin, markanvändning och infra
strukturens teknologi. Dessa begränsningar, av Kozlow-
ski, m fl (1972) benämnda utvecklingströsklar, är inte 
definitiva utan kan överkommas till priset av särskilda 
utvecklingskostnader eller tröskelkostnader. 
Tröskelanalys indikerar en process som syftar till att 
definiera trösklar eller kanske snarare trappsteg och upp
skatta de särskilda investeringskostnader (dvs utöver de 
kostnader som är oberoende av investeringarnas fysiska 
lokalisering) som är nödvändiga för fortsatt expansion. 
Tröskelanalys underlättar således beslutsfattande ge
nom indikering av hur och när trösklar kan överbryggas 
effektivast. Tröskelkostnaderna kan vara av två slag: 
sådana som möjliggör att ett markområde kan tas i an
språk (exempelvis en bro eller en väg till området) och 
som har speciell betydelse för den urbana utvecklingen 
eftersom de fryser tillgångar på grund av att vissa in
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vesteringar är odelbara, och en annan typ som är spridd 
över hela utvecklingsperioden (exempelvis kostnader för 
att bygga på mark med dåliga grundförutsättningar). 
Figur 3.2 visar tänkta exempel på hur tröskelkostna
derna kan variera vid nytillkommande befolkning i tre 
olika områden. Värden utefter den koordinataxel som är 
betecknad befolkningsökning anger befolkningsökningen 
under en given tidsperiod, och värden utefter kostnads
axeln anger de särskilda investeringskostnaderna för e n 
motsvarande befolkningsökning. 

Figur 3.2 Tröskelkostnader och befolkningstillväxt 

Källa: Kozlowski, m fl (1972). 

Figuren illustrerar hur tröskelkostnaderna i område A 
trappas upp mycket snabbt redan vid en relativt liten be
folkningsökning. I de övriga två områdena stiger inte 
kostnaderna lika drastiskt, samtidigt som de uppträder 
vid högre folkökningstal. Ett intressant fenomen fram
kommer vid en jämförelse mellan tröskelkostnaderna i 
områdena B och C. I område C uppkommer tröskelkost
nader vid en något lägre befolkningsökning än i område 
B. Å andra sidan är tröskelkostnaderna i område B större 
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att inte enbart klargöra olika utvecklingsprojekts kost
nader i initialskedet utan även kostnadsutvecklingen i de 
påföljande stegen. Risken för suboptimering är i annat 
fall stor. 
Tröskelanalys kan på detta sätt användas för att utifrån 
rationella och ekonomiska grunder indikera vilken rums
lig fördelning av befolkningstillväxt som ger de lägsta 
samhälleliga utvecklingskostnaderna. På samma sätt kan 
tröskelanalys indirekt användas när beslut skall fattas 
om lokaliseringen av viktigare investeringar inom ett om
råde. 

3.4.2 Analogier till kontraktiva förlopp 
Tröskelteorin är fokuserad på de samhälleliga investe
ringskostnaderna för ianspråktagande av nya mark
områden och är således vägledande vid beslut om hur ett 
expanderande samhällskapital bör fördelas i rummet ut
ifrån rationella och ekonomiska grunder. 
I ett kontraktivt förlopp är förhållandet det omvända. 
Samhällskapitalet finns redan, men är rumsligt alltför 
utspritt och överdimensionerat i förhållande till kapaci
tets utnyttjandet. Problemet är att avveckla en del av 
samhällskapitalet och öka kapacitetsutnyttjandet på 
återstoden med så små förluster som möjligt, dels för 
ägarna till samhällskapitalet, dels för dem som utnyttjar 
de varor och tjänster som erbjuds. Det tröskelteoretiska 
synsättet kan här användas för att belysa hur avveck
lingen bör ske för att ge de lägsta kostnaderna (för
lusterna). 
I detta sammanhang fokuseras intresset på konse
kvenserna för konsumenterna vid servicenedläggelser. 
Vid befolkningsminskning i ett område når man i olika 
skeden kritiska underlagstal för olika typer av service
verksamheter — nedläggningströsklar. Förmågan att an
passa sig till en successivt försämrad situation — tröskel-
elasticiteten — kan variera högst väsentligt mellan olika 
typer av serviceverksamheter och beroende på unika fak-
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torer i de enskilda fallen. Gemensamt är att nedlägg
ningströskeln understiger det underlagstal som krävs för 
etablering vid samma tidpunkt — etableringströskeln. 
Detta beror på det enkla faktum att investeringen i det 
förra fallet redan är genomförd och helt eller delvis av
skriven. Nedläggningströsklarna är således icke lika dis
tinkta som etableringströsklarna. Icke minst dagligvaru-
butiker uppvisar stora variationer i tröskelnivåer vid ned
läggningar. 
Bortfall av servicefunktioner i en ort förorsakar de be
rörda konsumenterna ökade tillgänglighetsproblem för 
att behålla en oförändrad konsumtionsnivå. Dessa kost
nader stiger trappstegsvis med ökande bortfall av service
funktioner. 
Figur 3.3 visar exempel på konsekvenskostnader i tre oli
ka typer av områden med kontraktivt förlopp. 

Figur 3.3 Individ- och hushållsspecifika konsekvenskost
nader vid befolkningsminskning/servicebort
fall 

Konsekvenskostnader 
(tillgänglighetsför
sämring, transport
kostnader ) kostnad 

per person 
.— område D 

kostnad 
/per person 

• k ostnad 
^ per person 

13 )  

område E 

område F 

13)  

13 )  

Bortfall av service-
-> funktioner 

Figuren illustrerar hur de individrelaterade kostnaderna 
för ökat transportarbete etc förändras till följd av an
tingen en befolkningsminskning som genererar service-
nedläggelser i de tre områdena eller servicenedläggelser 
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som ej är omedelbart knutna till en befolkningsminsk
ning (ackumulerad effekt). Kostnadernas storlek beror 
framför allt på hur avståndet till kompenserande service
inrättningar kan överbryggas samt på hur konsumtions
vanor och transportsätt kan anpassas till den nya situa
tionen. 

3.5 Begreppet tillgänglighet 
"Accessibility is ... a slippery notion . . . one of those 

common terms that everyone uses until faced with the 
problem of defining and measuring it" (Gould 1969). 

Den vanligaste innebörden i begreppet tillgänglighet har 
att göra med hur "nåbart" något är. Men orsakerna till 
varför något är svårt att nå kan variera. Man kan skilja 
mellan social och fysisk tillgänglighet. Social tillgäng
lighet handlar om barriärer som kan överbryggas med 
hjälp av ex vis kunskaper, ålder, betalningsförmåga och 
stöd från andra personer. Fysisk tillgänglighet handlar 
om avstånds- och kapacitetsförhållanden. 
Mellan den sociala och fysiska innebörden i begreppet 
tillgänglighet finns viktiga samband. Exempelvis kan en 
förbättrad fysisk tillgänglighet till alternativa arbets
ställen för en person innebära sociala och ekonomiska för
delar, vilka kan öka personens åtnjutande av "social till
gänglighet". 
I den geografiska litteraturen har tillgänglighetsbe
greppet huvudsakligen avsett uttryck för det fysiska av
ståndet. Det finns två principiellt skilda synsätt be
träffande innebörden i begreppet fysisk tillgänglighet. 
Enligt det ena synsättet utgår man från ett givet be
teende (antingen normativ uppfattning om vad som är 
önskvärt eller empiriskt konsumtionsmönster) hos konsu
menterna. Tillgänglighetsmåttet ger uttryck för hur 
många som har möjlighet att ha detta konsumtions
mönster eller hur stora resurser som krävs av konsu
menterna för att nå denna konsumtionsnivå. Enligt det 
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andra synsättet betraktas konsumenternas resurser som 
givna och tillgänglighetsmåttet ger uttryck för konsum
tionsmöjligheterna för olika individkategorier. 
Tillgänglighet enligt det förstnämnda synsättet uttrycks i 
sin enklaste form i termer av befolkningsandelar inom oli
ka avstånds-, restids- eller reskostnadsintervall från ut
budspunkten, alternativt i form av genomsnittsvärden 
för befolkningen i en avgränsad region. I mer komplice
rade mått sammanvägs avståndet mätt i fysiska te rmer, 
restid eller reskostnader till olika utbudstyper på basis av 
utnyttjandefrekvenser. Det vanligaste tillgänglighets
måttet, som ger uttryck för resursianspråktagande, är 
summan av konsumenternas transportkostnader. 
Tillgänglighet enligt det andra synsättet uttrycks t ex i 
antalet utbudspunkter per ytenhet, invånarenhet eller 
avståndszon (Öberg 1976) eller antalet alternativa möj
ligheter till besök för olika konsumentgrupper (Lenntorp 
1976). 
Ett kompletterande sätt att illustrera skillnaderna i syn
sätt presenteras i figur 3.4. Enligt det förstnämnda syn
sättet (synsätt 1) som utgår från ett givet konsumentbe
teende kan exempelvis beräknas hur långt konsu
menterna måste åka för att det givna konsumentbe
teendet skall kunna genomföras. Enligt det andra syn
sättet (synsätt 2) utgår man från ett givet avstånd och 
undersöker vilka konsumtionsmöjligheter som medges 
inom detta avstånd. 
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Figur 3.4 Alternativa synsätt beträffande innebörden i 
begreppet fysisk tillgänglighet 

konsumtions
möjligheter 

synsätt 

avstånd 

synsätt 
2 

Ett vanligt tillgänglighetsmått, som kombinerar de ovan
stående synsätten till ett enkelt index är befolknings
potentialen, baserad på gravitationsmodellen. En annan 
typ av "kombinationsmått" kan vara att kategorisera och 
beräkna antalet individer med varierande (kollektiva) 
transportmöjligheter mellan bostad och utbudspunkter 
som medger olika konsumtionsmöjligheter. 
Ett beaktande av både avstånd, utbudskapacitet, efter-
frågetryck och barriärer i ett tillgänglighetsmått har 
gjorts av Öberg (1976) vid mätningar av regionala varia
tioner i tillgänglighet till olika former av kvalificerad ser
vice. 
Lindberg (1972) diskuterar den principiella skillnaden 
mellan att använda befolkningspotentialen baserad på 
gravitationsprincipen i jämförelse med su mman av trans
portkostnaderna som tillgänglighetsmått. I det förra fal
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let ta s hänsyn till kommersiella företags strävan att nå så 
stor kundkrets som möjligt inom kortast möjliga avstånd 
baserat pä antagandet att besöksfrekvensen avtar med 
avståndet. Det senare fallet bygger på ett antagande att 
besöksfrekvenserna inte avtar med avståndet, vilket 
framför allt gäller vissa offentliga tjänster. Potentialbe
greppet bygger alltså på förekomsten av konkurrens- och 
substitutionsmöjligheter, medan transportkostnads
måttet är relevant i monopolsituationer. Det har således 
relevans vid behandling av offentlig service i första hand. 
I S OU 1978:20 görs en distinktion mellan sätten att ut
trycka en punkts (orts eller regions) läge gentemot andra 
punkter i o mgivningen: 

"Med en orts tillgänglighet avses ... de möjligheter 
som man i övriga o rter har att nå den studerande or
ten och med en orts åtkomlighet avses de möjlighe
ter som människor i orten ifråga har att nå övriga stu
derade orter." (sid 270) 

Den forskningstradition som utgår från att alternativa åt
gärdsstrategier bör utvärderas med avseende på möjlig
heter snarare än på förutsagt beteende får stöd i den tids
geografiska modellen (Hägerstrand 1970). Centrala be
grepp är kapacitetsrestriktioner, varmed avses t ex bio
logiska. soc iala eller ekonomiska begränsningar hos den 
enskilde, kopplingsrestriktioner, vilka kan vara logiska, 
biologiska eller organisatoriska samt styrningsrestriktio
ner, dvs olika former av maktmedel. Hägerstrand beto
nar att utvärderingar bör utgå från den enskilde indivi
dens möjligheter att utnyttja olika omgivningsfaktorer. 
Vad är hans "aktionsutrymme"? Vad kan göras för a tt 
expandera det eller öka valmöjligheterna inom dess grän
ser? I anknytning till detta kan nämnas att Törnqvist 
(1978) har påvisat att de reella fysiska tillgänglighets
möjligheterna begränsas starkt av orienteringsförmågan, 
också benämnd den kognitiva räckvidden, dvs kunska
pen om omgivningen. 

45 



En slutsats av ovanstående genomgång är att följande 
faktorer kan ha relevans vid bestämning av ett utbuds 
tillgänglighet för individen, men att relevansen givetvis 
är avhängig problemställning, vilken typ av service man 
studerar och omgivningsförhållanden av olika slag. 
1. Fysiska avståndet mellan konsumentens bostad och 

utbudspunkten. 
2. Tids-, ekonomiska och transportmässiga restriktioner 

för individen. 
3. Kapacitet och kvalitet hos utbudspunkten (exempel

vis öppethållande och sortiment). 
4. Efterfråge try eket på utbuds punkten. 
5. Kollektiva transportmöjligheter och taxesättning. 
6. Kunskap om utbud och transportmöjligheter. 
7. Läge i förhållande till andra utbud eller aktiviteter. 
I glest bebyggda områden kan man, åtminstone vad gäl
ler huvuddelen av service- och det kollektiva trafikut
budet, bortse från kö- och k unskapsproblematiken. Där
emot kan övriga tillgänglighetspåverkande faktorer vara i 
lika hög grad relevanta här som annorstädes. 
I kapitel 6 presenteras tillgänglighetsmätningar som 
innebär att det fysiska avståndet mellan konsumenterna 
och olika serviceutbud sammanvägs med hänsynsta
gande till skillnader i efterfrågefrekvensen för att därige
nom på ett samlat och överskådligt sätt kunna studera 
skillnader mellan olika lokaliseringsmönster. 
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Noter, kapitel 3 
1 ) Se exempelvis Norrlandskommitténs principbe

tänkande 1949. 
2) Se exempelvis Prop 1972:111, bilaga I sid 3 samt Prop 

1975/76:211, sid 48, 126. 
3) Lägesrapport från Konsumentutredningen. H 1969:5. 
4) Se t ex Bylunds och Fredriksson & Lindmarks artik

lar i PLAN 1978:6. 
5) Se diskussionen i Marklund (1975). 
6) Se diskussionen om tillgänglighetsbegreppet i av

snitt 3.5. 
7) Jämför not 1 i kapitel 1. 
8) Se exempelvis Hagget (1965), Garner (1967), Hagget 

(1972) samt Davies (1976). Jämför även Curry's kri
tik mot Lösch's modell i Lund Studies in Geography 
ser B Human geography 1960. Berry (1967) hävdar 
"that the geography of retail and service business dis
plays regularities over space and through time, that 
centralplace theory constitutes a deductive base 
upon which to understand these regularities, and 
that the convergence of theoretical postulates and 
empirical regularities provides substance to market 
geography and to certain aspects of city and regional 
planning". 

9) Jämför resonemanget i Berry and Horton (1970:174). 
10) Se vidare Kozlowski and Hughes with Brown (1972). 

Den tröskelteori som behandlas här skall inte för
växlas med tröskelbegreppet som ingår som ett 
grundbegrepp i centralortsteorin. 

11) Tröskelanalys kan också vara ett bra dialog- och ko-
ordineringshjälpmedel mellan olika planerings
sektorer på samma hierarkiska nivå. 

12 ) Område A kar akteriseras av stor känslighet för rela-
tivt marginella befolkningsökningar. Förhållandevis 
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stora kapacitetshöjningar krävs i samhällskapitalet. I 
områdena B och C är behoven av särskilda samhälls
investeringar lägre. 

13) Område D karakteriseras av mycket spridd befolk
ning och stora avstånd till alternativa serviceorter, 
medan områdena E och F har en något mer aggrege-
rad befolkning och kortare avstånd till alternativa 
serviceorter. 
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4 GENERELLA RUMSLIGA STRUKTUR
FÖRÄNDRINGAR I BASSERVICEFÖR
SÖRJNING ÖVER TIDEN SAMT REGIO
NALA SKILLNADER I TILLGÄNGLIG
HET 

Huvudparten av de empiriska studier som presenteras i 
detta arbete är begränsade till ett par glesbygdskommu
ner i no rra Sverige och utvecklingsförloppet i dessa kom
muner under de senaste 10—20 åren. För att belysa dessa 
studiers relevans i ett vidare sammanhang ägnas detta 
kapitel dels åt att ge ett historiskt generellt perspektiv på 
serviceförsörjningen, dels åt att översiktligt diskutera den 
problembild som föreligger nu och dess regionala varia
tioner. 

4.1 Expansionsfasen 
Om man betraktar utvecklingen av handelsverksamhe
ten i Norrland i ett översiktligt historiskt perspektiv kan 
urskiljas en expansions- respektive en kontraktionsfas. 
Handelsverksamheten på landsbygden introducerades 
via ett fåtal handelsmän i städerna. Varje handelsman 
hade till ytan mycket omfattande handelsområden. Skrå
väsendet utgjorde en väsentlig restriktion för handels
verksamhet på landsbygden. Endast tillfälliga markna
der tilläts utanför städerna. 
Ett viktigt steg i r iktning mot den kraftiga expansionen 
av antalet serviceorter var införandet av näringsfrihet i 
mitten av 1800-talet, vilket bl a resulterade i att skrå
väsendet togs bort och att stationär handel också fick 
lokaliseras permanent till landsbygden.'1 Förändrings
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processen karakteriserades av spontan decentralise
ring. Förutsättningarna för att denna utveckling kom till 
stånd hänger till övervägande del samman med följande 
faktorer: 
1. Stor avstånds

friktion 
- Begränsat aktivitetsfält för 

både företag och konsumenter 
- därigenom hög köptrohet 
- företagsekonomiskt lönsamt 

att fånga in potentiell efter
frågan som i annat fall skulle 
substituerats. 

- Aktiverad byteshushållning (med 
tiden penninghushållning), vil
ket inbegriper ökande konsum
tionsbenägenhet. 

- Spridd befolkning, antalsmäs-
sigt växande, i kombination 
med ur företagsekonomisk syn
punkt tillräckligt stora bosätt-
ningsagglomerat för stationär 
handel. 

I slutet av expansionsfasen förelåg således ett höggradigt 
decentraliserat servicesystem avpassat till ett samhälle 
huvudsakligen baserat på jord- och skogsbruk, en statio
när eller expansiv befolkning samt en relativt hög av
ståndsfriktion som skyddade mot köpkraftsläckage till 
service i st örre orter med mer differentierat utbud. 

2. Ökande råvaru
efterfrågan till 
industrin 

3. Hög andel sys
selsatta i de 
areella näring
arna 

4.2 Kontraktionsfasen 
Den expansiva utvecklingens övergång till ett kontrak-
tivt förlopp kan bl a hänföras till effekter av strukturom
vandling inom näringslivet, ökande standard- och pro
duktivitetskrav på serviceutbudet samt avståndsfriktio
nens avtagande genom förbättrat vägnät och bilism. 
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Strukturomvandlingen är vid det här laget välkänd till 
sin karaktär och kan enklast beskrivas som en om
fattande övergång från en påtagligt decentraliserad nä
ringsstruktur (jord- och skogsbruk) till en starkt centra
liserad näringsstruktur (industri samt service med höga 
lokala underlagskrav) med åtföljande koncentration av 
befolkningen. 
Under de senaste åren har befolkningsminskningen och 
antalet servicenedläggelser bromsats upp. I första hand 
beror detta på minskad omvärldsefterfrågan på arbets
kraft, dämpad rationaliseringstakt inom de areella nä
ringarna samt på grund av att antalet återstående små 
serviceorter minskat. Den, trots detta, fortgående be
folkningskoncentrationen inom kommunerna, har inne
burit att servicenätet blivit allt grovmaskigare, vilket lett 
till stegvisa försämringar av servicetillgängligheten för 
den kvarboende befolkningen i de glesbebyggda områ
dena. 
Ovanstående diskussion kan åskådliggöras utifrån den 
begreppsapparat som Christaller använde i sin statiskt 
präglade centralortsteori.2' Se figur 4.1. 
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Figur 4.1 Principskiss över serviceortssystem vid tre till
fällen under kontraktionsfasen. 

BEFOLKNING 

y -

FASH FAS m FAS I 

Figuren illustrerar maximiläget (I), ett mellanläge (II) 
samt nuläget (III) och r epresenterar i princip en omvänd 
bild av den tidigare expansiva utvecklingen. Det bör dock 
betonas att de orter som tidigt blev serviceorter inte all
tid är de orter som kan behålla sitt serviceutbud längst 
under den kontraktiva fasen. Här har de lokaliserings
faktorer som påverkar utvecklingen inom främst indu
strin och vissa typer av offentlig service haft en kraftigt 
styrande roll. 
Ovan har några huvudorsaker till varför den expansiva 
utvecklingen förbyttes i en kontraktiv utveckling i kort
het berörts. Dessa faktorer kan enligt gängse ekonomiskt 
språkbruk delas in i "pull"- respektive "push"-faktorer. 
Till pull-faktorerna hör den kraftiga expansionen inom 
industri och offentlig service under efterkrigstiden. Den
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na expansion som till väsentlig del ägt rum och fortfa
rande sker i de större orterna har åstadkommit en "su
gande" effekt i de mindre orterna och regionerna.3' Den 
högre produktiviteten inom de expansiva näringarna har 
inneburit erbjudanden om fördelaktiga inkomster, etc. 
Utbildningens explosionsartade volymökning och diffe
rentiering har också haft en otvetydig migrationsgenere-
rande inverkan genom sin katalysatoreffekt. 
Push-faktorerna hänger i väsentlig grad samman med 
produktivitetsutvecklingen i omvärlden och trycket på 
motsvarande förändringar inom de areella näringarna och 
det starkt decentraliserade kommersiella service
utbudet. Till push-faktorerna hör den ökande mekanise
ringsgraden inom skogsbruket och åtföljande rationalise
ringar. Hit hör också stordriftsrationaliseringar inom 
jordbruket. Ytterligare en push-faktor inom jordbruks
sektorn är brukargenerationens sena avgång, vilket har 
försvårat övertagande och kvar boendemöjligheterna för 
den yngre generationen. Denna utveckling som har lett 
till ökat sterbhusägande, dvs relativt passivt ägande av 
personer ofta boende utanför regionen, har inneburit svå
righeter att tillskapa bärkraftiga enheter i takt med om
världskonkurrensens ökning. 
Ett särfall, som framför allt gäller de norra delarna av 
landet, är utvecklingsmönstret i de regioner som präglas 
av större älvar och där dessa energiresurser exploaterats. I 
dessa regioner förstärktes maximiläget eller också brom
sades den kraftiga befolkningsminskningen tillfälligt upp 
till följd av de omfattande kraftverksprojekt som genom
fördes. Denna omfattande byggnadsverksamhet hade 
dock relativt kortsiktiga sysselsättningseffekter. I flera 
fall kunde i samband med projektens färdigställande, 
konstateras nettoutflyttningar av relativt sett kraftigare 
omfattning än i områden som inte berördes av anlägg
ningsprojekt. Se principskissen i figur 4.2. En väsentlig 
push-faktor utgjordes av överdämda markområden som 
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omöjliggjorde eller försvårade fortsatt areell näringsut
övning. En viktig pull-faktor var anställningserbju
danden vid fortsatta utbyggnader på annat håll med 
bättre inkomstmöjligheter än i alternativfallet. 

Figur 4.2 Principskiss över befolkningsutveckling i gles
bygdskommuner där större anläggningsprojekt 
ägt rum.4' 

Invå
nar
antal 

I Anläggningsprojekt förstär
ker puckeleffekten under ex
pansionsfasens avslutning, 
men därefter påskyndad ut
flyttning. 

II "Genomsnittligt" förlopp 
utan anläggningsprojekt. 

III Anläggningsprojekt brom
sar tillfälligt upp befolk
ningsminskningen under 
kontraktionsfasens intensi
vaste del, men i samband 
med färdigställandet för
stärks den tidigare utflytt
ningstrenden. 

^ Tid 

Det principiella utvecklingsmönstret kan också ankny
tas till kommunindelningsreformerna som genomfördes 
på 1950- respe ktive 1970-talet. Bakgrunden till dessa re
former var samhällets strukturförändringar med bl a 
kraftigt ökande befolkningskoncentrationer i de större or
terna på bekostnad av ett utglesat boende på lands
bygden. Ekonomiskt bärkraftigare samhälleliga enheter 
skulle tillskapas för att kommunernas välfärdspolitiska 
engagemang skulle kunna utvecklas vidare.r,) 
Vid 1952 års reform gjordes den första frikopplingen från 
sockenbegreppet som alltsedan 1862 års kommunaiför -
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ordningar i stort sett hade varit liktydigt med kommun
begreppet sett i det rumsliga perspektivet. Bestånds
delarna till de nya kommunerna utgjordes dock av hela 
socknar, vilket i flera fall ledde till problem vid be
stämmandet av huvudort för den nybildade kommunen. 
Ett hänsynstagande till centralortsteoretiska aspekter 
kom inte förrän i underlaget till 1970-talets kommun
reform, där det konstaterades att det förindustriella sam
hället präglades av en överensstämmelse mellan det ad
ministrativa och det spontana lokala systemet, men att 
dessa system alltmer glidit isär i samband med de struk
turförändringar som industrialismen medfört. Av d etta 
skäl krävdes en förnyad kommunreform som i görligaste 
män sökte återställa balansen mellan det administrativa 
och det spontana systemet. 
Det generella utvecklingsmönstret anknyter också till de 
lokala arbetsmarknadernas rumsliga förändringar. Sam
hällets utveckling har inneburit en successiv frikoppling 
av det tidigare rumsliga sambandet bostad—arbets
plats. I och med alltmer förbättrade transportresurser 
möjliggörs pendling över allt längre avstånd till det ex
panderande utbudet av arbetstillfällen inom industrin 
samt offentlig och kvalificerad privat service i de större 
orterna. De lokala arbetsmarknadsområdena expanderar 
således ytmässigt parallellt med och är en bidragande or
saksfaktor (genom minskad köptrohet) till serviceomlan-
dens ytmässiga expansion. 

4.3 Den specifika problembilden avseende det 
kommersiella serviceutbudet 

Förekomsten av kommersiella serviceutbud på låg hier
arkisk nivå beror i hög grad på förutsättningar i den när
maste omgivningen. Betydelsefulla faktorer är befolk
ningsunderlag, bosättningsstruktur, privatkonsumtio
nens fördelning på olika typer av serviceefterfrågan, köp
trohet samt serviceföretagens kostnader i relation till in
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takterna. Dessa faktorer innebär självfallet att av
stånden blir stora mellan serviceorterna i gles t befolkade 
områden. I sin tur medför detta att individerna får avse
värda transport- och tillgänglighetsproblem vid upp
fyllandet av sina serviceanspråk. Inom glesbygdsområ
dena förekommer stora oregelbundenheter och kvalita
tiva skillnader i utbudet. Olika former av substitut och 
mobil service spelar dock en viss utjämnande roll. Trans
portbekymret framstår som det mest dominerande pro
blemet. 

I ett tillbakablickande perspektiv har befolkningens ser
vicekonsumtion successivt ökat, samtidigt som det skett 
förskjutningar i konsumtionens och köpvanornas inrikt
ning.6' Orsakerna till detta är till stor del ändrade attity
der och preferenser i samhället i stort, vilket i sin tur på
verkat den enskilde. Icke minst de strukturella omvand
lingsprocesser som medfört nya omgivningsmiljöer för be
folkningen har här spelat en väsentlig roll. Innebörden i 
begreppet acceptabel serviceförsörjning varierar således 
mellan olika grupper av människor, mellan olika tid
punkter och mellan o lika regioner. Generellt kan dock sä
gas att de personer som har den största rörligheten (till
gång till bil) också har de minsta problemen med sin ser
viceförsörjning vid i övrigt jämförbara omgivningsför
hållanden. Vidare att de som till övervägande del har an
språk som kan tillgodoses av de mest decentraliserade 
servicetyperna också på jämförelsevis enklaste sätt kan få 
sina serviceanspråk tillgodosedda. Det råder dock en 
märkbar likhet mellan olika personers konsumtions
mönster vad gäller primära konsumtionsvaror/tjänster 
förutsatt att de befinner sig i ungefär samma stadium i 
livscykeln. Denna likhet i k onsumtionsmönster ökar när 
aggregat av personer studeras i en homogen region med 
avseende på befolknings-, bosättnings- och näringslivs
struktur.71 
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4.3.1 De enskilda personernas anspråksuppfyHeise81 

De enskilda personernas rumsliga fördelning är knappast 
resultatet av ett systematiskt sökande efter en punkt där 
deras anspråk på arbete, bostad, service och social ge
menskap optimeras. De har dels svårigheter att över
blicka hur dessa faktorer varierar i r ummet, dels hur de 
rumsligt, emotionellt och på andra sätt funktionellt är 
låsta av relationer till andra personer. 
Pä samma sätt är det svårt för p laneraren att kunna ut
värdera vilka områden som ur den enskildes synvinkel 
medger en tillräckligt stor frihet att välja mellan olika ut
bud av ovan relaterade faktorer, och vilka områden som 
inte gör d et. 
De enskilda personernas sammanlagda mål blir vanligen 
aggregat av delvis motstridiga mål, vilket i sin tur leder 
till målkonflikter. Ett exempel: Ett decentraliserat servi
ceutbud medför förbättrade möjligheter att utnyttja dess 
tjänster men innebär samtidigt sämre valfrihet. 
Givetvis går det inte att objektivt bestämma den en
skildes "genuina" anspråk på (eller konsumtion av) en 
viss servicetyp utan att utgå från en empirisk konsum
tionsbild. 
Man kan därvid skilja mellan konsumtion av högfre-
kvent typ, exempelvis livsmedel och konsumtion av låg
frekvent typ, exempelvis kapitalvaror. Konsumtion kan 
vidare vara av kollektiv art, dvs inriktad på hushållet 
som t ex el—radio—tv-artiklar (servicebesöken kan dele
geras), eller av individuell art, t ex beklädnadsartiklar 
(delegering kan ske endast i en del fall). 
Vissa anspråk uppkommer med en viss regelbundenhet i 
de enskilda personernas liv. Denna regelbundenhet med
för att personerna agerar med vissa t idsintervall, som va
rierar för olika anspråkstyper. Dessa cykliska förlopp kan 
variera frän dygnsrytm till generationsrytm. 
För en stor del av det offentliga serviceutbudet har sam
hället ställt upp behovsnormer som till stor del påverkar 
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den enskildes valmöjligheter. Exempel på detta är skol
utbildningen. En lika klar "behovskoppling" gäller ej för 
den kommersiella servicen. Där reglerar till stor del 
marknadens prismekanism anspråksnivån och konsum
tionen hos individen. Dagligvaruservicen framstår dock 
som det kommersiella utbud vars betydelse är ungefär 
densamma för människor oavsett skillnader i disp onibla 
inkomster. 
Anspråken resulterar i förflyttningar till utbuds
punkterna. Det kan antingen röra sig om separata servi
cebesök i de olika utbudspunkterna eller om kombina
tionsbesök, dvs att flera slags anspråk tillsammans ut
löser en förflyttning till en ort där serviceutbudet är så 
differentierat att de olika anspråken kan tillfredsställas. 
En förflyttning till en utbudspunkt kan också innebära 
att det "psykologiska" avståndet till mer sekundära 
(mindre frekvent efterfrågade) utbudspunkter minskar, 
vilket i sin tur utlöser ej tidigare planerade besök i dessa. 

4.3.2 Serviceföretagens handlingsramar 
Serviceutbud i glest befolkade områden balanserar ofta 
på lönsamhetsgränsen och är för sin existens känsliga för i 
många fall relativt marginella förändringar i utbudsbe
tingelserna. Det kan t ex gälla ökade krav pä teknisk ut
rustning eller effekter av befolkningsutflyttning, ändra
de turistströmmar och/eller ändrad sträckning av genom
fartsvägar. 
Ett kommersiellt serviceföretags ekonomiska resultat är 
således avhängigt både kostnads- och intäktsutveck
lingen. Om faktorkostnaderna ökar måste rationalise
ringsåtgärder vidtas för att kostnaderna skall kunna hål
las nere. Det är framförallt lönekostnaderna som har den 
kraftigaste ökningstendensen. Rationaliseringsmöjlig
heterna är emellertid ganska begränsade för de mindre 
företagen. 1 och med a tt en stor del av arbetet i företagen 
består i ägarens och familjemedlemmars direkta delta
gande ligger den externa arbetskraftskostnaden pä en låg 
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nivå. Samtidigt är övriga drifts- och kapitalkostnader 
svära att sänka. "Rationaliseringsåtgärderna" medför i 
många fall en egen försämrad inkomstnivå samt att den 
tekniska standarden hålls nere. Det byggs således upp en 
successionströskel som på sikl kan göra det mycket svårt 
för en ny företagare att fortsätta driften av verksam
heten. Framförallt om re- eller nyinvesteringar krävs för 
fortsatt drift kan detta krav bli den utlösande händelsen 
för en nedläggelse av serviceföretaget. 
Sammanfattningsvis är serviceföretagets handlings
ramar påverkade av framför allt följande faktorer: 
1. Det rumsliga läget i f örhållande till olika målgrupper 

samt deras storlek och köptrohet 
2. K onkurrenssituationen 
.'-5. Investeringsbeho vet 
4. Tillgången på investeringskapital och marginal för att 

klara den därav följande ökade kapitalkostnaden 
5. Inköpsvillkoren 
6. Innehavarens kunnighet och initiativförmåga. 

4.4 Den stationära kommersiella servicens 
elasticitet vid kontraktion 

För en kommersiell serviceverksamhet är den specifika 
konsumentefterfrågans förändringar i hög grad be
stämmande för verksamhetens fortbestånd respektive av
veckling.91 I stället för den specifika efterfrågan, som är 
svår att kartlägga, kan man studera ett större antal verk
samheters omsättning och vinst under olika betingelser 
beträffande i första hand befolkningsunderlag, kon
kurrenssituation och avstånd till grossistlager.101 Därige
nom ka n man beräkna sannolika gränser (tröskelvärden) 
för en verksamhetstyps lönsamhet. 
Förutom nedläggningar som sker när verksamheter när 
det kritiska företagsekonomiska lönsamhetsintervallet, 
kan man räkna med att det även förekommer nedlägg
ning vid högre lönsamhetsniväer. De orsaker som kan fin
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nas till nedläggningar i sådana sammanhang kan t ex be
stå av alternativ sysselsättning för ägaren och/eller famil
jemedlem (jämför figur 4.3). 

Figur 4.3 Lönsamhet och mottaglighet för alternativ sys
selsättning 

Grad av mottaglig
het för alternativ 
sysselsättning 

Hög 

Låg Lönsamhet 

Dålig God 

Figuren illustrerar hur mottagligheten för alternativ sys
selsättning antas öka då lönsamheten minskar. 
Förutom lönsamhetskriterier finns det en rad andra fak
torer som kan tänkas påverka ett beslut om fortsatt drift 
eller nedläggning. 
I en studie kring dagligvaruhandelns nedläggningsför
lopp i Jämtlands län (Ericsson 1969) diskuterades vilka 
faktorer som påverkar en livsmedelsföretagares beslut vid 
en potentiell nedläggningssituation. I det följande be
handlas dels de faktorer Ericsson tog upp samt ytterliga
re faktorer som visat sig väsentligt påverka besluts
fattandet.*1 

*> Meningarna inom citationstecken är hämtade från Ericssons stu
die. 
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1. "Olikheter i beslutsfattandet mellan privatägda 
och kooperativt ägda butiker" 

Kommentar: Nedläggelser av kooperativa butiker är i all
mänhet resultat av planering och beslut på 
högre nivåer än de direkt berörda konsu
mentföreningarnas medlemmar. Ut
rymmet för andra överväganden än de före
tagsekonomiska "torde" vara litet. Ned
läggelser av privatägda butiker beror i stor 
utsträckning på butiksägarens beslut. 

2. "Butiksägarens förväntningar om det framtida 
kundunderlaget ' ' 

Kommentar: Den bedömning ägaren gör om den framti
da befolknings- och näringslivsutveckling
en samt om konkurrerande butikers fram
tidsutsikter kan väsentligt påverka hans 
beslut. Sådan information kan exempelvis 
erhållas från kommunens planeringsdoku
ment — GPF (Gemensamma Planerings-
Förutsättningar) . 

3. "Investeringsbehov" 
Kommentar: Glesbygdsbutikerna har i många fall en 

bristfällig teknisk standard. Detta konsta
terades t ex i en undersökning i Norr
bottens län, där man ingående behandlade 
butikers tekniska standard, varvid även 
renoveringsmöjligheterna bedömdes.111 

Därvid menade man att en begränsad ök
ning av renoveringsgraden väsentligt skulle 
kunna förlänga den tekniska livslängden. 
Samtidigt konstaterade man dock att det i 
en del fall kunde visa sig att det erfordra
des relativt genomgripande och kost
samma ändringar om ändamålsenliga 
butikslokaler skulle kunna erhållas. I första 
hand hälsovårdsmyndigheternas standard
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krav kan spela en avgörande roll när äga
ren skall fatta sitt beslut. 

4. "Inkomstnivå på vilken butiksägaren accepterar 
att leva" 

Kommentar: "Lönsamhetsundersökningar visar att små 
butiker inte sällan uppvisar negativ vinst 
om ett marknadspris sätts på ägarens ar
betsinsats . . . Toleransen beträffande in
komstkravet är framför allt avhängig äga
rens ålder och bostadsort". En äldre butiks
ägare i en liten ort har betydligt färre möj
ligheter än en ung person beträffande alter
nativ sysselsättning och har därför lättare 
att acceptera en inkomstförsämring. En av
tagande försörjningsbörda och det faktum 
att en äldre person i allm änhet är mer orts-
bunden bidrar också till detta.12' 

5. Möjligheter till kompletterande sysselsättning 
Kommentar: Butiksägaren är i allmänhet bunden till den 

egna butikslokalen under tid som motsva
rar mer än 40 tim/vecka. På grund därav är 
i allmänhet endast biverksamheter som kan 
drivas i anslutning till butiks verksam
heten möjliga för att erhålla en acceptabel 
totalinkomst. Vanliga biverksamheter är 
bensinförsäljning och förmedlingsverk
samhet av olika slag (exempelvis post, apo
teksvaror, kapitalvaror, tips, penning
lotter, fiskekort, godsutlämning).131 

6. Ägarens ålder — "succe ssionsproblemet" 
Kommentar: En av de viktigaste orsaksfaktorerna till 

butiksnedläggningar i glesbygdsområden är 
att ägarna når pensionsåldern. Svårig
heterna vid successionen sammanhänger i 
första hand med de, av övertagandet be
tingade, ökade kapitalkostnaderna.141 
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7. "Emotionella faktorer" 
Kommentar: Ett nedläggningsbeslut kan möjligen, när 

det berör perifert belägna byar, uppskjutas 
någon tid p g a att butiksägaren upplever 
sin verksamhet som betydelsefull ur social 
synvinkel. Ofta sammanhänger detta med 
en stark önskan att själv få bo kvar i områ
det p g a släkt- och vänskapsband. 

8. Ägarens agerande vid varierande kontraktions-
hastighet 

Kommentar: En långsammare befolkningsminskning ger 
ägaren större möjligheter att undersöka och 
utveckla annan eller kompletterande sys
selsättning på orten. 

Denna genomgång visar att de enskilda butikernas (ägar
nas) förutsättningar och förmåga att anpassa sig till en 
underlagsminskning kan variera högst väsentligt och att 
det bl a därför ej går att ange en generell tröskelnivå be
träffande befolkningsunderlag oberoende av andra fakto
rer. 
Jonsson (1981:5) lämnar på basis av olika rikstäckande 
undersökningar följande karakteristik av den typiska 
dagligvarubutiken i glesbygd år 1979: 
o "va rit verksam sedan 40—50 år tillbaka i tiden; 
o en privat innehavare som är 50—60 år gammal; 
o en sä ljyta under 75 m2, belägen i en äldre butiksfastig

het; 
o nett oomsättning på 0,4—0,8 miljoner kr; 
o ett nettoresultat mellan tjugo till femtiotusen kronor." 
Utöver dessa karakteristika kan för glesbygdsbutiker i 
norra Sverige tilläggas följande typiska förhållanden: 
o butik en erhåller statligt och kommunalt hemsänd-

ningsbidrag (se kapitlen 5 och 7); 
o avstån det till närmaste grannbutik är över 10 km. 
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4.5 Dagligvaruhandelns utveckling under 
1970-talet i glesbygdsområden i olika de
lar av Sverige — en schematisk översikt151 

Om man betraktar utvecklingen i Sverige i sin helhet har 
dagligvaruhandelns reträtt från glesbygdsområdena skett 
i ungefär samma utsträckning som befolkningsminsk
ningen i dessa områden. Mätt i omsättningsandel är 
reträtten dock betydligt större än proportionellt mot be
folkningsminskningen. Detta framgår av sammanställ
ningen i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Glesbygdsbefolkning och dagligvarubutiker 
inom enskild handel i glesbygd — några rela
tivtal vid olika tidpunkter16' 

Andel av befolkningen 
bosatta i glesbygden 
Glesbygdsbutiker av det 
totala antalet butiker 
Glesbygdshandelns andel 
av dagligvaruomsättningen 
Källa: Livs nr 9, sept 1980 

År 1967 År 1972 År 1979 

21,1% 18,2% 16,1% 

33,7% 31,4% 25,9% 

12,8% 9,0% 5,6% 

Figurerna 4.4—4.7 ger en bild av de regionala skillna
derna i utvecklingen. I Norrlandslänen fanns det år 1979 
ca 480 glesbygdsbutiker inom enskild handel, varav över 
300 hade mindre än 1 miljon kr i omsättning (inkl moms). 
Det relativt sett största antalet butiker med låg omsätt
ning återfanns dock i syd-Sverige. Av de ca 470 gles
bygdsbutikerna hade närmare 200 en omsättning som un
dersteg en halv miljon kronor. 
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Figur 4.4 
Glesbygdsbutikernas an
tal i olika landsdelar. 

H e l a  l a n d e t  
19 67.4315 
1972 2887 
19 79.1 804 
1985:1235 

1967:1042 
1972: 733 
1979: 479 
1985- 341 

1967: 619 
1972: 404 
1979 : 264 
1985: 182 

>1967: 574 
1972: 372 
1979 : 256 
1985: 188 

1967: 934 /—i I 
1972 : 609 \ V*** 
1979. 338 )  
1985 212/1 9 6 7 : 11^6 

\  V 1972 769 
\  \l  979 467 
A/H985: 312i 

Källa: Livs 9/1980 

Figur 4.5 
Nedlagda glesbygdsbuti
ker i genomsnitt per år av 
det totala beståndet. 

1967-72: 6,8°/ .  
1972-79: 5,9°/ .  

1967-72: 8,2 V. 
1972-79: 5,9 V. 

1967-72. 8,2V. 
1972 -79: 8,0°/ .  

1967 -72: 7,7" 
972 -79: 6,9'  

t 
Källa: Se figur 4.4 
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Figur 4.6 
Glesbygdsbutikernas an
delar av omsättningen i 
dagligvaruhandeln. 

H e l a  l a n d e t :  
1967 12,8% 
1972 9.0% 
1979 5.6% 

1967: 21,6*/.  
1972 16,2 •/•  
1979 10,2 •/•  

>1967 :  14,2 7.  
1972: 10,7'/ .  
1979: 6,5*/.  |l 967: 0,6 7. 

1972: 5,0*/. 

1967: K,0 7.  J—k /  
1972:10,17. f V** 
1979 < '2y967:9.7V. 

\ \ ' 972: 6>6 7, 
\ V979: 4,37. 

Källa: Se figur 4.4. 

Figur 4.7 
Förändringar i glesbygds
butikernas försäljnings
volym och i befolknings
underlaget 1972—1979. 

Heta landet 
Volym -27,8% 
Bef. -9,6% 

Volym: - 27,47. 
Bef." -17,87. 

Vol y m: -27,27. f I 
Bef. - 10,07.JVolym: -14,07. 

Volym -29,57. 
Bef: 

'ol ym:-37,07./ \U 
»«f.: -14,27./ "" 

Källa: Se figur 4.4. 
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I landet som helhet hade 29 procent av de privata gles
bygdsbutikerna en omsättning inklusive moms som un
dersteg 0,5 miljoner kronor. 63 procent hade en omsätt
ning understigande 1 miljon kronor (inkl moms). 
Medan antalet privata butiker belägna utanför tätorter i 
hela landet uppgår till ca 1800 är antalet kooperativa 
glesbygdsbutiker endast ca 170, varav drygt hälften är be
lägna i Norrlandslänen. 
I hela landet har beståndet av privata glesbygdsbutiker i 
stort sett halverats under perioden 1967—1979.1 absolu
ta tal har minskningarna varit störst i syd-Sverige och 
minst i öst-Sverige. I relativa tal har väst-Sverige haft 
den största reduceringen (—64 procent), medan Norr
land haft den minsta reduceringen (—54 procent). Vida
re framgår att nedläggningstakten varit något lång
sammare under periodens senare del. Omsättnings-
mässigt har glesbygdsbutikerna i Norrland märkbart 
större betydelse än i övriga delar av landet, vilket givet
vis beror på skillnader i avståndsrelationer. 
Glesbygdsbutikernas försäljningsvolym har i samtliga de
lar av landet minskat betydligt kraftigare än proportio
nellt mot befolkningsförändringarna. I Norrland, där be
folkningsuttunningen varit väsentligt påtagligare än i 
övriga delar av landet, har dock glesbygdsbutikerna kun
nat kompensera sig något bättre för konsumentbortfallet 
än i övriga delar av landet. 

4.6 Var finns tillgänglighetsproblemen? 
Befolkningens servicestandard kan betraktas som en 
funktion av främst serviceutbudets differentiering, kva
litet och fysiska tillgänglighet. Kommunernas huvud
orter, centralorterna, representerar ett relativt full
ständigt utbud både kvantitativt och kvalitativt sett och 
tillfredsställer övervägande delen av befolkningens servi
ceanspråk. Detta kan sägas gälla generellt för hela landet 
efter den senaste kommunindelningsreformen, vilken bl a 
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beaktade befolkningens serviceförsörjning. Möjligheten 
att utnyttja serviceutbudet i de välutrustade orterna va
rierar emellertid mycket kraftigt inom olika kommuner. 
Även i kommuner med relativt stor befolkning i för
hållande till ytan har ett påfallande stort antal männi
skor en besvärlig servicesituation. Därtill kommer att den 
äldre befolkningen i många fall är överrepresenterad i de 
perifera kommundelarna. 
Vid det här laget har åtskilliga undersökningar inom 
ERU:s ram givit information om regionala skillnader i be
folkningsunderlag och servicetillgänglighet. För att i gro
va drag ge en bild av i vilka områden i Sverige, som denna 
studie har den största relevansen, dvs där tillgänglig
hetsproblemen är påtagligast, har jag valt en karta som 
illustrerar regionala variationer i befolkningsunderlag (fi
gur 4.8). 
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Figur 4.8 Befolkning år 1973 inom 30 km:s radie från 1200 
mätpunkter jämnt fördelade över landet 

1000-til  

ÜZ3 < 5 
rum 5 -  10 

1 0 -  50 
iïïïnmri 50 -  100 
SB 100 -  200 

200 -  500 
500 -1000 •• > 1000 

Källa: SOU 1974:1 
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Figuren illustrerar tydligt det svaga befolkningsunderla
get i större delen av Norrlands inland. Johnsson & Lin
dahl (1972) redov isar beräkningar av antalet människor 
år 1965 som i de sex nordligaste länen bodde utanför 30 
respektive 45 minuters bilresa från de orter som, med 
några få undantag, utgör centralorter enligt nuvarande 
kommunindelning. Antalet perifert boende uppgick en
ligt dessa kriterier till ca 220 000 resp 80 000. Detta mot
svarade ca 15 respektive 5% av de sex länens befolkning. 
Ett av de centrala välfärdsmålen är ju god tillgänglighet 
till viktig samhällsservice. För högfrekventerad service 
måste följaktligen strängare avståndskriterier än de 
ovanstående gälla. Material som belyser regionala skill
nader och stabilitet i måluppfyllelse över tiden för daglig-
varuservice har dels hämtats från låginkomstutred-
ningens levnadsnivåundersökning år 1968 samt från 
SCB:s undersökning om levnadsförhållanden 1977/78. 
Material från den senare undersökningen ger även en 
uppfattning om regionala skillnader i tillgänglighet till 
postkontor samt skillnader i tillgänglighet då de kollek
tiva resmöjligheterna beaktas (tabell 4.2 och 4.3). 
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Tabell 4.2 Befolkningens fördelning efter avstånd till 
närmaste dagligvarubutik år 1968 (procent) 

Avstånd till riarmaste dagligvarubutik (km) 

Ortstyper —1 1—4 5—10 10 Totalt 
Stockholm 92 7 1 0 100 
Göteborg, Malmö 89 11 0 0 100 
Större städer 80 16 3 1 100 
Södra mellanbygden 77 18 4 1 100 
Norra tätbygden 78 16 4 2 100 
Norra glesbygden 75 17 3 5 100 
Hela riket 82 14 3 1 100 
Anm: Uppgifterna avser den vuxna befolkningen i socialgrupp II och 

III. 
Källa: ERU/EFA:s bearbetningar av låginkomstutredningens lev-

nadsniväundersökning år 1968. 

Tabell 4.3 Befolkningens fördelning efter avstånd re
spektive restider med buss till närmaste dag
ligvarubutik och postkontor år 1977/78 (pro
cent ) 

Långt till Långt till Mer än 10 min bussresa 
dagligva- postkon- vid färd till: 
rubutik tor dagligvaru-
( >750 m) ( >3 km ) butik Postkontor 

Hela vuxna 
befolkningen 
(16—74 år) 30.1 14.5 15.5 26.4 
Inre stöd
området 44.5 27.7 26.2 37.2 
Yttre stöd
området 40.7 22.8 21.4 36.3 
(irà zonen 41.2 5.3 20.6 30.5 
Storstads
områden 17.9 4.2 6.2 13.3 
Övriga landet 32.1 17.6 18.1 30.5 
Källa: Social rapport om OJÄMLIKHETEN I S VERIGE. Levnads

förhållanden 1977/78. SOS/SOB rapport 22. Stockholm 1981. 
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Jämförelsen över tiden försvåras något p g a skillnader i 
avstånds- och regionindelningar. Det kan dock knappast 
betraktas som alltför djärvt att dra slutsatsen att pro
blemen med tillgängligheten till dagligvarubutiker ac
centuerats tydligast i Norrlands glesbygdsområden under 
1970-talet. Vidare kan noteras påtagliga regionala skill
nader i tillgänglighet också till postkontor samt ifråga om 
möjligheter att med kollektivtrafik på kort tid nå orter 
med dagligvarubutik respektive postkontor. 
En detaljstudie i e tt par perifert belägna byar visar att 
förutom de besvärliga kommunikationsförhållandena är 
reskostnaderna en betydelsefull besöksbegränsande fak
tor (Grundberg—Lundholm—Mårtensson 1971). Många 
reser till centralorten endast vid läkarbesök eftersom 
reseersättning utgår vid dessa resor. Behovet av kvalifi
cerad institutionell service kan alltså tolkas som en viktig 
utlösande faktor för a tt en del människor i perifera om
råden skall kunna nyttja det övriga serviceutbudet i cen
tralorten. 
För att ytterligare belysa "bräckligheten" i den nuva
rande strukturen av orter med dagligvarubutiker kan re
fereras till Konsumentverkets rapport 1981:6-09, där en 
undersökning av 10 norrlandskommuner presenteras. En
ligt undersökningen kan ca 70°« av b utikerna i orter med 
färre än 200 invånare betecknas som "sista-butiker", dvs 
avståndet till närmaste alternativa butik överstiger 5 km. 
I respektive kommunala varuförsörjningsplaner görs be
dömningen att ungefär var femte av dessa butiker be
döms bli nedlagd under första hälften av 1980-talet om 
inga statliga stödåtgärder vidtages. 
Den sammanfattande slutsats som kan dras är att det 
föreligger relativt stora regionala skillnader i uppfyllels e 
av välfärdsmålet god s ervicetillgänglighet. Vidare finns 
det tecken som tyder på att måluppfyllelsen, särskilt i 
norra Sverige, försämrats under 1970-talet trots in 
förandet av samhälleligt stöd. 
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Noter, kapitel 4 
1 ) Närin gslagstiftningens liberalisering skedde i två 

steg. Ar 1846 blev det tillåtet att etablera såväl hant
verk som handel på landsbygden. Handelsbodar fick 
dock inte uppföras inom tre mils avstånd från stä
derna. År 18 64 upphävdes den senare begränsningen 
samtidigt som allt mästerskaps- och burskapstvång 
borttogs. 

2) Christaller (1966). Se även Abler, Adams, Gould 
(1971). Motsvarande synsätt som i föreliggande av
handling beträffande centralortsteorins roll i ett 
dynamiskt perspektiv återfinns hos Hermansen 
(1972): . . ."the central place theory may be viewed, 
not as some sort of a static version of the dynamic 
development pole theory in which all movement has 
come to an end, but as the mechanisms through 
which development occuring in functional space can 
be projected into geographical space". 

3) Jä mför exempelvis diskussionen om baksugsverkan i 
Myrdal (1969). 

4) Se Carlsson—Ekman—Wiberg (1974) sa mt Carlsson 
& Wiberg (1975). 

5) SOU 1945:38 resp SOU 1961:9. 
6) Under 1960-talet ökade konsumtionsvolymen per per

son med ca 20% för livsmedelssortimentet och med ca 
38CV för fackhandelssortimentet (SOU 1972:13, sid 
28). 

7) Jämför Öberg (1968). 
8) Diskussionen i detta avsnitt anknyter till Öberg 

(1968). 
9) Den specifika efterfrågan bestäms ytterst av konsu

menternas behov och önskemål samt inkomsternas 
storlek och variationer. 
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10) Höga percapitakostnader och andra problem i sam
band med varutransporter är ur företagsekonomisk 
synpunkt en restriktiv faktor för leveranser till utbud 
i perifera lägen. 

11) Se Varuförsörjning i glesbygd. BD-information 1973, 
länsstyrelsen Norrbotten. 

12) Under sökningar visar att arbetsplats- och yrkes
rörligheten tenderar att minska vid stigande ålder. Se 
exempelvis Rundblad (1965). 

13) Jämför resultaten från de empiriska undersökningar 
som finns redovisade i bilaga 3 i SOU 1972:13. 

14) Jämför Länsplanering 74 för Västerbottens län sid 172 
ff. 

15) I detta avsnitt är glesbygd definierat enligt de be
byggelsegeografiska principer som används av Sta
tistiska Centralbyrån. 

16) År 19 79 tillhörde 91.3cr av samtliga glesbygdsbutiker 
ägarkategorin enskild handel. 
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5 FRAMVÄXTEN AV STATLIGA OCH 
KOMMUNALA MEDEL FÖR SERVICE-
OCH TRAFIKFÖRSÖRJNING I GLES
BYGD 

Det finns i glesbygdsområdena en rad faktorer som gör 
det svårt att vidmakthålla eller skapa förutsättningar för 
ett kommersiellt serviceutbud som både uppfyller rimli
ga krav på företagsekonomisk lönsamhet och rimliga krav 
på tillgänglighet för konsumenterna. Svårigheterna kan 
indelas i följande typer av restriktioner och möjligheter: 
o den faktiska rumsliga fördelningen av befolkning och 

service, 
o samordning, varmed avses planering och genomfö

rande, ekonomisk ansvarsuppdelning mellan sam
hällsnivåer, rationellt utnyttjande av strategiska re
surser samt organisation av verksamheter och funktio
ner så att konsumenterna gynnas, 

o styrning av bosättning 
o marknadskonkurrens. 
Beroende på betraktningsperspektiv varierar inställ
ningen till dessa svårigheter. Ur statens synvinkel är det i 
princip likgiltigt var människorna bor bara de har god 
tillgång till i första hand arbete och service. Statens upp
gift är att biträda där ex vis för litet befolkningsunderlag 
försvårar de marknadsmässiga förutsättningarna att vid
makthålla eller skapa god serv icetillgång. 
På den kommunala nivån har man också till uppgift att 
sörja för goda levnadsbetingelser för invånarna, vari 
givetvis en god servicetillgänglighet är en viktig be
ståndsdel. Två viktiga kommunalekonomiska motiv kan 
nämnas: bland annat p g a skatteutjämningsbidragets 

75 



konstruktion sporras kommunen till åtgärder som möjlig
gör kvarboende, försämrad servicetillgänglighet kan 
tvinga kommunen att istället erbjuda pensionärsbostä
der eller institutionsvård. 
För serviceföretagen är givetvis huvudproblemet lön
samheten. Viktiga delproblem är varuleveranserna från 
grossister, varudistributionen till konsumenterna, be
folkningens köptrohet samt standard- och därmed kost
nadskrävande lagar och förordningar. 
I fortsättningen av detta kapitel lämnas en översikt över 
framväxten av statens och kommunernas direkta medel 
för att hantera dessa svårigheter. Tonvikt ligger på styr
ning och samordning av service- och trafikförsörjningen. 
Mot bakgrund av den alltmer försämrade serviceförsörj
ningen i glesbygd t illsatte regeringen år 1966 en särskild 
arbetsgrupp med uppgift att: 

" . . .  p r ö v a  o c h  s u c c e s s i v t  l ä g g a  f r a m  f ö r s l a g  t i l l  å t g ä r 
der för att förbättra levnadsförhållandena för befolk
ningen i glesbygden, främst vad gäller den samhälle
liga servicen."11 

Arbetsgruppen förutspådde bl a att ytterligare nedlägg
ningar av dagligvarubutiker i glesbygden var att vänta. 

"En ytterligare försämring av hushållens försörjning av 
dagligvaror kan i viss mån bidra till en ökad avflytt
ning, vilket i sin tur försämrar de kvarboendes servi
cemöjligheter. Särskilt med hänsyn till det stigande 
antalet ålderspensionärer och hushåll som på grund 
av vikande sysselsättningsmöjligheter har låga in
komster är det angeläget att åtgärder snarast vidtas 
för att möta denna utveckling."2' 

Arbetsgruppen ansåg det också vara angeläget att stimu
lera kommunerna till ett ökat engagemang i den lokala 
kollektivtrafikförsörjningen. Inom Kommunikationsde
partementet tillsattes en särskild arbetsgrupp, vilken 
upprättade en modellplan för transportförsörjningen i en 
glesbygdskommun, den s k Vilhelminaplanen.31 Det vä
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sentligaste inslaget i modellplanen var att det befintliga 
trafiknätet kompletteras med matartrafik så att alla 
kommundelar kan nås av kollektivtrafik åtminstone ett 
par gånger i veckan. 
Inom Handelsdepartementet tog en annan arbetsgrupp 
samtidigt upp frågan om vilka åtgärder som kunde vid
tas för att underlätta en tillfredsställande varuförsörj
ning. Gruppen ansåg att den ur olika synpunkter effekti
vaste lösningen var att förbättra möjligheterna till varu-
hemsändning. Detta menade man skulle kunna genom
föras om matar- eller kompletteringstrafik infördes en
ligt principerna i Vilhelminaplanen. 
Efter dessa inledande översiktliga analyser av varuför
sörjnings- respektive trafikförsörjningsproblemen i gles
bygd, kompletterade med en del allmänna överväganden 
beträffande lämpliga åtgärdsinriktningar, tillsattes om
kring år 1970 statliga utredningar med syfte att bredda 
och fördjupa analyserna samt ge konkreta förslag på 
lämpliga typer av åtgärder. Glesbygdsutredningen och 
Bussbidragsutredningen framlade sina huvudbe-
tänkanden år 1972, medan den senare tillsatta Distribu
tionsutredningen framlade sitt betänkande år 1975.1 be-
tänkandena diskuterades i vilken utsträckning sam
hället skall svara för kostnaderna för åtgärderna. Där
emot förekom ingen diskussion om (förväntade) individ-
och samhällskonsekvenser av olika åtgärdsalternativ. 

5.1 Kommersiell serviceförsörjning 
I Glesbygdsutredningens betänkande (SOU 1972:13) kon
staterades att glesbygdsbefolkningens serviceförsörjning i 
grunden är en fråga om tillgänglighet. 
Konkret ansåg man det vara väsentligt att vidmakthålla 
respektive tillskapa 
— närhe t till försäljningsställen (upprätthålla grund

läggande servicefunktioner på "strategiskt belägna or
ter") 
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— transportmöjligheter 
— hemsändningsmöjligheter 
Glesbygdens kommersiella serviceförsörjning diskutera
des utifrån två (normativa) "behovsnivåer". Den lokala 
nivån avsåg de mest elementära och frekventa behoven 
som man ansåg borde kunna tillgodoses inom ett av
stånd motsvarande upp till 30—45 minuters enkel resa. 
Den regionala nivån avsåg mindre frekventa behov och 
motsvarade ett mera kvalificerat utbud, som ansågs vara 
acceptabelt att nå inom högst ett par timmar. Tillgäng
lighetsaspekten underströks starkt: 

"Genom transportinsatser kan servicens tillgänglig
het förbättras för de avsides belägna hushåll som sak
nar tillgång till egna kommunikationsmedel. För
delen med transportinsatser är främst att en stor 
flexibilitet medges och att inverkan på konkurrens
förhållanden är relativt liten."41 

I betänkandet fastslogs att stödåtgärder i första hand 
skulle inriktas på de grundläggande servicefunktionerna i 
kommuncentra och i andra större orter belägna utanför 
centralorternas verkningsområde. 
De av Glesbygdsutredningen framlagda förslagen under
ställdes efter remissbehandling riksdagens prövning. 
Riksdagsbeslutet, som överensstämde med Kungl Maj:ts 
förslag, togs 1973 och innebar att tre typer av stödformer 
infördes på försök.5' 
a) investeringsstöd i form av investeringslån och av

skrivningslån till dagligvarubutiker i viktigare mindre 
orter, s k s tödjepunkter 

b) statliga kreditgarantier för anskaffning av varulager i 
samband med att investeringsstöd utgår, sämt 

c) statliga bidrag till kommunerna för hemsändnings
verksamhet (uppgående till 35% av kommunernas net
toutgifter). 

Stödformerna skulle enligt Kungl Maj:ts kungörelse i 
princip endast tillämpas inom det s k inre stödområ
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det.'1' Om särskilda skäl förelåg skulle emellertid Kungl 
Maj:t i vissa fall k unna besluta om stöd även i annan del 
av landet. En förutsättning för st öd var att kommunen 
utarbetade en plan över hur varuförsörjningen skulle ord
nas. I prop 1973:50 behandlades ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun. Därvid fastslogs bl a att det i 
första hand är en kommunal angelägenhet att planera 
verksamheten och välja mellan olika alternativ, medan 
statens uppgift är att tillse att kommunerna får ekono
miska möjligheter att ge dess invånare en godtagbar ser
vice. Konkret innebar detta bl a att Konsumentverket 
fick i uppgift att besluta om inv esteringsstöd till butiker 
och länsstyrelserna om hemsändningsbidrag till konsu
menterna. 
Kungl Maj:t avvisade bestämt statligt driftstöd till buti
ker och varuhussar, stöd till varuombud med funktioner 
inom hemsändningsdistributionen, samt stöd till parti
handel med livsmedel. Man fann det svårt att konstrue
ra en stödform som både är neutral ur konkurrenssyn
punkt och som ger a vsedd effekt, samtidigt som incita
mentskraften i stödbutikerna inte går förlorad. Ett drift
stöd bedömdes också vara en alltför kortsiktig stödform. 
Redan i prop 1972:111, där rikets kommuncentra delades 
in i fyra grupper71, betonades vikten av att i ytstora kom
muner utse kommundelscentra, men något urval gjordes 
inte. I anslutning till propositionen föreslog Folkpartiet i 
en motion (mot 1972:1818) att en servicegaranti skulle 
skapas för kommuncentra och mindre orter. Detta fick 
gehör hos riksdagsmajoriteten och utskottet. (InU 
1972:28, rskr 1972:347), men resulterade ej i någon kon
kret åtgärd. 
Frågan om kommundelscentra kom återigen upp i riks
dagen vid ställningstagandet till prop 1975/76:211 (Sam
ordnad sysselsättnings- och regionalpolitik), varvid orts
planen kompletterades med 20 kommundelscentra i vissa 
till ytan stora och glesbefolkade kommuner. Samtidigt 
betonades dock att prioriteringen av dessa orter inte ute
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slöt att andra mindre orter har och kommer att ha stor 
betydelse för serviceförsörjningen. Därför betonades ock
så återigen vikten av att serviceplaneringen bedrivs på lo
kal och regional nivå och att den anpassas till lokala för
hållanden. 
Även frågan om servicegarantier aktualiserades i sam
band med utpekandet av de 20 kommundelscentra. Frå
gan hänsköts bl a till länsstyrelserna som fick i uppgift 
att behandla den i sam band med 1978 års l änsrapport. I 
de länsrapporter där servicegarantin diskuteras är dock 
framställningen i allm änhet mycket översiktlig. Endast i 
rapporten från länsstyrelsen i V ästerbottens län finns en 
utförligare diskussion som i korthet går ut på följande: 
o Serviceprobleme n skall lösas där de finns, ej genom att 

vissa orter skall garanteras viss service, 
o Service garantin bör omfatta dagligvaruförsörjning, låg-

och mellanstadieskola samt reparations- och apoteks
service. 

o Stöd skall kunna utgå både till "butiker" och till "för
sörjningen av vissa varor och tjänster". Detta ger större 
flexibilitet när problemen uppstår och åtgärder be
höver vidtas. 

o Man bör undvika strikta kriterier för när statligt stöd 
till service skall utgå. I första hand är det kommunerna 
som skall bedöma de lokala serviceförhållandena, 

o Samor dning av stöd till service i glesbygd är viktigt för 
att få ökad flexibilitet och effektivitet, 

o Serviceproble men i samband med sysselsättnings
planeringen är viktiga att beakta. Serviceproblem kan 
lindras eller avhjälpas genom att underlaget ökas till 
följd av sysselsättningsinsatser. 

Även d en år 1977 t illsatta Glesbygdsdelegationen fick i 
uppdrag att diskutera frågan om ett servicegaranti-
system. I en rapport (Ds I 1978 :37) framgår det att Gles
bygdsdelegationen gick på i stort sett samma linje som 
länsstyrelsen i Väs terbotten. Ett system med strikta kri
terier för när statligt stöd bör utgå ansågs mycket tvek-
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samt. Man ville exempelvis inte förorda att vissa orter 
skall garanteras viss service. Istället föreslogs att läns
styrelsen tillsammans med kommunerna noga följer ut
vecklingen av serviceförsörjningen och gör de bedöm
ningar och prioriteringar som kan anses vara nöd
vändiga. 
I delegationens rapport förordades att staten ekonomiskt 
garanterar de enskilda kommuninvånarna en viss bas
service. Förutsättningen för detta var, enligt delegatio
nens mening, en utvecklad kommunal serviceplanering 
baserad på lokala förhållanden, vilken är avstämd på re
gional nivå, där beslut om insatser tas. 
I Distributionsutredningens betänkande (SOU 1975:69) 
betonades serviceproblematiken i glesbygd kraftigt. Bl a 
förordades ökade statsbidrag, införande av driftstöd med 
en generell bedömningsnorm gällande i hela stöd
området, samt att varuförsörjningen borde underkastas 
medborgarinflytande, oavsett om statligt stöd sökes eller 
inte sökes. I prop 1977/78:8 ändrade regeringen något på 
Distributionsutredningens förslag. Resultatet av riks
dagsbehandlingen blev i s tället följande förändringar av 
1973 års riksdagsbeslut:S| 

o Stödform erna får tillämpas i glesbygdsområden och 
skärgårdsområden i hela landet och gäller både utbud 
av dagligvaror och drivmedel. 

o Generösare lånevillkor (investeringsstöd, kreditgaran
tier). 

0 Införande av försöksverksamhet med driftstöd till bu
tiker och varuhussar med mycket restriktiv ut
formning — inga generella beräkningsnormer. 

1 propositionen påpekades att kommunerna även i trafik
planeringen borde beakta möjligheterna till butiksbesök, 
varigenom behovet av hemsändning skulle kunna hållas 
nere. Vidare fick Konsumentverket i uppgift att under
söka vilka möjligheter som finns att utvidga glesbygds-
och de mindre tätortsbutikernas utbud med olika typer 
av varor och tjänster. 
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De utvärderingsstudier som framför allt genomförts i 
Konsumentverkets regi under de senaste åren pekar en
tydigt på glesbygdsbutikernas viktiga roll både ur hus
hållsekonomisk och social synvinkel. Resultaten ger även 
entydiga samhällsekonomiska motiv för mer långt
gående stödinsatser än vad som hittills praktiserats (se 
exempelvis den sammanfattande presentationen av flera 
studier i Konsumentverkets rapport 1981:6-09). 

5.2 Kollektiv trafikförsörjning 
Den tidigare utvecklingen inom transportsektorn prägla
des i huvudsak av ett sektoriellt synsätt i både teori och 
praktik. Under senare år har emellertid allt större krav 
ställts på en samordning både mellan trafikmedel och 
mellan trafikuppgifter för att erhålla ett effektivare 
transportsystem. Den nya infallsvinkeln innebär att sam
ordnade transportsystem på olika hierarkiska nivåer ut
gör b yggstenar i rikets totala transportsystem. 
Det nya planeringssynsättet omsattes under de första 
åren av 1970-talet i något trevande praktiskt planerings
arbete på regional re spektive kommunal nivå. Detta gjor
des i väntan på betänkandena som närmare utvecklade 
det nya synsättet på transportproblematiken, vilka kom 
först i sl utet av år 1975 samt under 1976.91 

Länsstyrelserna fick ansvaret för genomförandet av den 
regionala trafikplaneringen, vilken startade på Kungl 
Majrts uppdrag år 1971. Planeringsarbetet inriktades på 
att 

"med utgångspunkt från nuvarande och förväntad be
byggelsestruktur, näringslivsförhållanden osv, och 
med hänsyn till troliga förändringar av efterfrågan på 
transporttjänster ge underlag för bedömningar re
spektive anvisningar hur en regions behov av person-
och godstransporter lämpligen kan tillgodoses".101 
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Kommunerna fick i och med ändringar år 1973 i de stat
liga bidragsreglerna för olönsam trafik på landsbygden 
både planerings- och primärekonomiskt ansvar för den lo
kala landsbygdstrafiken.11' Bidragssystemets uppbygg
nad innebar att det kom att ligga i kommunernas in
tresse att uppnå ett så effektivt utnyttjande som möjligt 
av transportapparaten för att ge kommuninvånarna en 
god trafikförsörjning. Kommunen blev ekonomiskt an
svarig för underskottet på de trafiklinjer i planen som inte 
gav kostnadstäckning. Statligt bidrag utgick med 50 pro
cent (i utpräglad glesbygd 75 procent) av kommunens 
kostnader. En särskild fristående nämnd inrättades — 
bussbidragsnämnden — för a tt förvalta och administre
ra stödet. 
För att kommunerna skulle kunna erhålla statsbidrag in
fördes kravet att de skulle upprätta lokala trafikförsörj
ningsplaner. I statsbidragsbestämmelserna fastställdes 
att dessa planer skulle innehålla uppgifter om den lokala 
trafikens inriktning och omfattning, behandla möjlighe
terna till samordnade lösningar mellan olika transport
behov samt anknytningar till regionala trafiklinjer och lo
kala trafiksystem i angränsande kommuner.12' Ett exem
pel på uppläggningen av en trafikförsörjningsplan redo
visas i figur 5.1. 
I områden med svagt linjetrafikunderlag rekommende
rades kommunerna att pröva olika typer av samordnad 
kompletteringstrafik. Exempelvis kan det allmänna 
transportbehovet samordnas med olika kombinationer av 
skolskjutsar, färdtjänst, postservice och varutransporter. 
I områden utanför de större tätorterna bestämmer skol
skjutssystemets uppbyggnad och dimensionering mer
parten av handlingsutrymmet för att åstadkomma en god 
transportförsörjning. Kommunen kan därvid, i kraft av 
sitt planeringsansvar, påverka trafikföretagen så att sam
ordningslösningar blir transporttekniskt möjliga. Detta 
blir särskilt aktuellt om färdtjänst skall integreras med 
övrig trafik. Då ställs stora krav på trafikmedlens ut
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formning. Taxibilarna fyller i stort dessa krav och mini
bussar kan med smärre ändringar göras lämpliga for han
dikappade.131 

Figur 5.1 Arbetsmoment vid upprättande av trafikfor-
sörjningsplan 
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Beskriv nuläget och förväntad framtid uttryckt 
i förflyttningsstandard, resbehov och ekonomi 
samt trafiksystemets inverkan på miljö, traf ik
säkerhet och övrig resursförbrukning. 

Lokalisera brister i trafiksystemet. Klarlägg vil
ka grupper som har låg förflyttningsstandard. 
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Formulera mål för kollektivtrafiken med be
aktande av samhällets övriga mål. 

Överväg alternativa åtgärder och utvärdera 
dessa med avseende pä måluppfyllelse. 
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biD 

°cd 

> 
cö 

13 > V 

Upprätta trafikförsörjningsplan med olika tids
perspektiv. 

Upprätta kommunala handlingsprogram. 

I ̂ värdera om effekten av genomförda åtgärder 
fått önskat resultat. 

Källa: SOI' 1975:47 
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I Prop 1978/79:99 om en ny trafikpolitik betonades sär
skilt behovet av ökad samordning mellan trafikplane
ringen och annan samhällsplanering. Behovet av ut
byggd planering pä regional och lokal nivå motiverades 
pä följande sätt: 

"Även pä regional och lokal nivå finns behov av en ut
byggd planering. En sådan planering bör medverka 
till att de olika trafikmedlens speciella fördelar och 
egenskaper utnyttjas på bästa sätt och att transport
sektorn utvecklas i samspel med andra samhälls
sektorer och i överensstämmelse med av stats
makterna angivna trafikpolitiska, regionalpolitiska, 
n ä r i n g s p o l i t i s k a  o c h  m i l j ö p o l i t i s k a  r i k t l i n j e r  m m . "  
(sid 149). 

Frän och med trafikåret 1979/80 (augusti—juli) har stats
bidragssystemet ändrats. Dessa ändringar grundar sig ur
sprungligen på betänkandet om generella trafikrabatter 
(SOU 1976:43). Efter remissbehandling kom propositio
nen 1977/78:92 om åtgärder för att förbättra lokal och re
gional kollektiv persontrafik. Propositionen behandlades 
av riksdagen under våren 1978 och inn ebär bl a att kom
muner och landsting gemensamt skall utöva huvud
mannaskap för den kollektiva trafiken i länen. Det nya 
bidragssystemet skall enbart tillämpas i de län där 
huvudman etablerats. En vägmilsersättning från staten 
(i utgångsläget på högst 19 kronor) skall kunna utgå till 
huvudmannen för tre dubbelturer (lokal och regional tra
fik tillsammans) måndag—fredag och 2 dubbelturer lör
dag—söndag. Rena skolbarnstransporter är ej bidragsbe-
rättigade. 

5.3 Försöksverksamhet 
linder 1970-talet har olika former av försöksverksamhet 
bedrivits på olika håll i landet inom ramen för s k gles
bygdsmedel. De projekt som Glesbygdsutredningen, So
cialstyrelsen och Konsumentverket varit med om att 
starta under den hittillsvarande försöksperioden (fr o m 
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1968) har bl a avsett följande i d etta sammanhang rele
vanta verksamhets-(åtgärds) typer:141 

— varudistribution via lantbrevbärare 
— hemsändning med butiksägarens egen bil, reguljär tra

fik, skolskjuts eller särskild beställningstrafik 
— personbefordran vissa dagar med möjlighet till för

handsbeställning 
— varudistribution via varuhussar med vissa andra so

ciala tilläggsfunktioner 
— varuombud som vidarebefordrar varan från busslinje-

nätet eller dylikt till kunder som saknar kommunika
tioner 

— investeringsstöd 
— driftstöd 
— samordnad stationär glesbygdsservice 
I en rapport från Konsumentverket (1978:6-02) redovisas 
erfarenheter från försöksverksamhet med varuhemsänd-
ning i glesbygd i ko mmunerna Skellefteå och Storuman. 
Erfarenheterna kan sammanfattas i bl a följande punk
ter: 
o "För att hemsändningsverksamheten skall bli ända

målsenlig är det nödvändigt att den organiseras efter de 
olika förutsättningar och förhållanden som råder lo
kalt. Därför bör kommunen utforma hemsändningssy-
stemet i nära samarbete med konsumenter och lokal 
dagligvaruhandel. 

o Omkring 3/4 av de undersökta hushållen utnyttjade 
hemsändning regelbundet, medan 19 procent utnyttja
de hemsändning ibland. Hemsändning utnyttjas till 
allra största delen av hushåll som saknar andra inköps
alternativ, dvs främst pensionärshushåll utan till
gång till bil för sina dagligvaruinköp. 

o Glesby gdsbutikerna har av tradition bedrivit en egen, 
ofta avgiftsfri hemsändningsverksamhet. En kommu
nal subventionering av hemsändningen avlastar dessa 
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butiker en betungande kostnad och förbättrar möjlig
heterna till fortsatt drift. 

0 Som komplement till hemsändning finns ett stort be
hov hos konsumenterna av att emellanåt kunna besöka 
butiken. En förbättrad kollektivtrafik som anpassas 
tidsmässigt, så att den på ett smidigare sätt ger möjlig
het till inköpsresor till butiksorten är därför önsk
värd." 

1 en ramöverenskommelse år 1974 mellan Socialstyrelsen 
och Postverket utarbetades riktlinjer för ett permanent 
utnyttjande av lantbrevbärarna för varudistribution. 
Varje kommun där lantbrevbäring förekommer kan välja 
i vilken omfattning varuförsörjningen skall baseras på 
denna distributionsmöjlighet.15' 
Vidare kan uppmärksammas att Glesbygdsutredningen i 
ett delbetänkande (Kommunikationer i glesbygd) d isku
terade möjligheten att reducera bussbiljettpriset för de 
mest avlägset boende i glesbygderna, ett beslut som i så 
fall föreslogs avgöras av respektive kommun. Där sades 
också följande: 

"Kommunerna bör vid sina överväganden ifråga om en 
reduktion av rese- och styckegodstransporttaxorna 
väga sådana insatser mot alternativa åtgärder, t ex 
möjligheterna att bevara ett stationärt utbud av sam
hällelig och kommersiell service."16' 

Någon generell tillämpning av detta förslag har inte kom
mit till stånd. 
Redan i länsprogram 70 för Norrbottens län skisserades 
ett förslag till personal- och lokalmässig samordning av 
servicefunktioner i s k närserviceaggregat, dvs enheter 
som utöver livsmedel även skulle tillhandahålla annan 
kommersiell service, postservice, apoteksvaror etc. Man 
menade också att dessa närserviceaggregat i betydande 
utsträckning borde kunna samordnas med den mobila 
servicen i form av t ex lokalhållning, distributions- och 
beställningsfunktioner etc. 
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En samordning av dagligvaruservice med andra kommer
siella och offentliga serviceverksamheter, eventuellt med 
tillskott av investerings- och driftstöd, innebär exempel
vis att stationär dagligvaruservice kan erbjudas under en 
övergångsperiod i ett kontraktivt utvecklingsförlopp trots 
en marknadsmässigt olönsam butiksomsättning, men 
kompenseras ekonomiskt av den kompletterande verk
samheten. Denna typ av samordning är också lämplig i 
en konsolideringsstrategi. Genom att de fasta kostna
derna sprids på flera verksamheter kan dagligvaru-
servicen och de kompletterande servicefunktionerna er
bjudas i orter där befolkningsunderlaget är för litet för att 
de skulle kunna erbjudas var för sig. 
Thiberg (1973) var inne på samma tema då han diskute
rade problematiken kring serviceförsörjningen i gles
bygdsområden. Han menade att i sm å tätorter och för
tätningsområden i glesbygd bör olika typer av primära 
serviceutbud 

" . . .  s a m l a s  i  e n h e t e r  s o m  m ö j l i g g ö r  l o k a l m ä s s i g  o c h  
personell samordning, ger en förstärkt positiv miljö
effekt och medverkar till interaktion mellan skilda be
folkningskategorier. Dessa integrerade enheter kan 
också utgöra replipunkter för den mobila upp
sökande serviceförsörjningen". 

Vidare sade Thiberg: 
"Kriterier på goda lösningar genom alternativa ut

budsformer (är) att dessa bättre än hittillsvarande 
praxis skall överbrygga avstånd mellan servicekonsu
ment och utbud, samt att de accepterar, helst posi
tivt utnyttjar, resursknappheten". 

År 1979 påbörjades ett aktionsforskningsprojekt på te
mat "Samordnad stationär glesbygdsservice", där prak
tiska samlokaliseringsförsök på olika håll i landet skall 
analyseras. 
I de närmast följande kapitlen presenteras empiriska 
analyser på olika rumsliga nivåer, vilka har anknytning 
till de typer av stödformer som nämnts i d etta kapitel. 
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Noter, kapitel 5 
1 ) Arbetsgruppe n för glesbygdsfrågor inom Kungl 

Maj:ts kansli (1969:5). 
2) Op citat, sid 38. 
3) SOU 1968:33. 
4) SOU 1972:13, sid 90. 
5) Prop 1973:1 bil 12, NU 1973:44, rskr 1973:161, SFS 

1973:608. 
6) Beträffande stödområdets geografiska avgränsning, 

se SFS 1970:180. 
7) Följ ande nivåer ingick i ortsplanen: storstadsområ

den, primära centra, regionala centra och kommun
centra. 

8) Se SFS 1978:186 och SFS 1979:638. 
9) SOU 1975:66, SOU 1975:85 och 86 samt SOU 1976:43. 

10) Ds k 1972:1. 
11) Prop 1973:53, T U 1973:13 rskr 1973:203. 
12) SFS 1973:639, ändrad 1974:607 och 1975:193. 
13) Se exe mpelvis en artikel i Kommunal Tidskrift nr 3 

1976. Lundin, I: Kompletteringstrafiken — ett alter
nativ till färdtjänsten. 

14) I service planer för Bodens och överkalix kommuner, 
vilka har utarbetats inom ramen för Socialstyrelsen 
försöksverksamhet med modellplanering, diskuteras 
för- och nackdelar med de olika åtgärdstyperna. 

15) Socialstyrelsen. PM Stockholm 1974-01-22. Varu-
distribution, social service m m genom lantbrevbä-
rare. 

16) Dsln 1972:9. 

89 





6 BEFOLKNINGSKONCENTRATION I RE
LATION TILL FÖRÄNDRINGAR I SER
VICEUTBUD OCH SERVICETILLGÄNG
LIGHET — EN ANALYS I VINDELNS 
KOMMUN 1960—1980 

Tidigare kapitel har givit teoretiska och begreppsmässi-
ga utgångspunkter för att analysera sambanden mellan 
befolkningsförändring, förändringar i serviceutbud och 
förändringar i servicetillgänglighet. I detta kapitel görs en 
empirisk analys i Vindelns kommun under perioden 
1960—1980. Ett ytterligare syfte med kapitlet är att i ef
terhand undersöka överensstämmelsen mellan utveck
lingstendenser och behov av samhällsinsatser som be
dömdes nödvändiga i början av 1970-talet och den fak
tiska utvecklingen. 
Analysen bygger m etodmässigt och delvis även resultat
mässigt på en studie som jag gjorde i början av 1970-talet 
i syfte att belysa tillgänglighetskonsekvenserna av alter
nativa rumsliga utbudsmönster av olika typer av service 
(publicerad i Weissglas & Wiberg 1973). Var för sig be
handlas dels olika former av dagligvaruutbud (butiker 
och varuhussar), dels olika typer av service, dvs service
funktioner, inom övrig kommersiell service. 

6.1 Tillgänglighetsmått 
Alla människor behöver service av olika slag. Beroende 
på de starkt varierande underlagskraven för olika typer 
av service är det endast i större orter, i glesbygdskommu
ner ofta bara kommunens centralort, som merparten av 
all service som befolkningen efterfrågar kan erbjudas. 
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Människornas serviceanspråk varierar givetvis beroende 
på i första hand skillnader i ekonomiska förutsättningar 
till konsumtion. I kapitel 4 har dock konstaterats att bas
anspråken ligger på i stort sett samma nivå för de flesta 
människor. Däremot varierar möjligheterna att ta sig till 
servicepunkterna och besöksfrekvenserna beroende dels 
på avståndet, dels på transportmöjligheterna och därmed 
förknippade kostnader. 
I den tillgänglighetsanalys som görs i detta kapitel ingår 
det fysiska avståndet mellan konsument och service
utbud samt besöksfrekvenser som huvudkomponenter. 
Det fysiska avståndet mellan konsument och olika former 
respektive typer av service sammanvägs med hjälp av be
söksfrekvenser. Denna sammanvägning ger ett index vars 
värden speglar konsumentens "genomsnittliga" avstånd 
till serviceutbudet med hänsyn tagen till hur ofta denne 
besöker de olika formerna respektive typerna av service. 
Transportarbetet beräknas på basis av samma värden 
och kan i sin tur omformuleras i ekonomiska termer, dvs 
transportkostnader och tidsåtgångskostnader. 
Tillgänglighetsmåttets konstruktion innebär att service 
som efterfrågas ofta åsätts en högre vikt än service som 
efterfrågas mer sällan. I detta ligger ingen värdering av de 
olika serviceformernas respektive servicetypernas relati
va betydelse för människornas välbefinnande. Vid tolk
ning av mätvärdena från denna synvinkel är det således 
viktigt att en definition av acceptabelt serviceutbud finns 
med i bilden.1' 
I det följande praktikexemplet har det rådande konsum
tionsmönstret fått tjäna som en grov approximation av 
anspråksnivån. Förfarandet kan givetvis diskuteras. Ur 
kritisk synvinkel kan hävdas att konsumtionsmönstret är 
en följd av individernas interna och externa resurser och 
att den "genuina" anspråksnivån kan skilja sig från det 
faktiska beteendet. Svårigheterna är dock stora att klar
lägga den verkliga anspråksnivån.21 Enkätundersök
ningar om hur individer skulle agera om olika restriktio
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ner undanröjdes har i många fall visat sig ha ett be
gränsat värde. När den nya situationen uppträder blir 
agerandet många gånger icke som man tänkte.3' 

6.2 Mätmetoden formaliserad 
Den valda mätmetoden förutsätter följande tre huvud
komponenter: 
1. Uppgifter om den fysiska omgivningen 
2. Uppgifter om besöksfrekvenser 
3. Program för datamaskineli beräkning av tillgänglig

het och transportarbete så att resultat erhålles i form 
av tabeller och isaritmkartor. 

1. Den fysiska omgivningen beskrivs på ett starkt för
enklat sätt. Omgivningen karakteriseras av koordi-
natsatta data om befolkningen i olika ålders
grupper samt likaledes koordinatangivna service
utbud. Avståndsrelationerna baseras på fågelvägsav-
stånd, vilket förutsätter att förhållandet mellan fågel-
vägsavstånd och vägavstånd är relativt likadant i oli
ka delar inom det studerade området. Skälen till att 
inte fler variabler använts är dels svårigheterna att for-
malisera den komplexa omgivningen, dels bedöm
ningen att det är viktigt att kunna göra analyser utan 
alltför stor arbetsinsats. Omgivningar med olika de
talj eringsgrad kan behandlas. Rutnätet innebär att 
mittpunkterna i rutorna är de enda definierade punk
terna i rummet. Storleken på rutorna kan ändras ge
nom att koordinatangivelserna justeras vid inmat
ningen av lägesdata, samt genom att koefficient
värden byts ut vid avståndsberäkningarna. Därige
nom föreligger frihet att för varje situation välja lämp
lig generaliseringsnivå. 

2. Besöksfrekvenser, som underlag för sammanvägning 
av avstånd till olika former respektive typer av service 
samt för att beräkna persontransportarbetet, baseras 
på empiri från Vindelns kommun. I operationaliserad 
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form benämns dessa uppgifter fortsättningsvis vikttal 
vid tillgänglighetsberäkningarna. 

3. Det tillgänglighetsmått som diskuterats i avsnitt 6.1 
bygger al ltså på ett system med vägda avstånd. Till
gänglighetsvärdet erhålles enligt följande formel: 

TG = r 
n 
Z 
i=l 

(Al V1 

TGr = Tillgänglighetsvärde för koordinatruta r 

aJ. = avstånd från koordinatruta r till när
maste koordinatruta med serviceform re
spektive servicefunktion i 

V1 = vikttalet för serviceform respektive 
servicefunktion i (eventuellt vari
abelt för olika åldersgrupper och/ 
eller socioekonomiska grupper) 

C = vägförlängningskonstant 

Transportarbetet beräknas genom att besöksfrekvensen 
för varje serviceform respektive servicefunktion multi
pliceras med avståndet från koordinatrutan till närmaste 
koordinatruta med serviceformen respektive service
funktionen samt multipliceras med antalet personer i ko
ordinatrutan enligt följande formel: 

PKM . = B. - C rj rj 
n 
L 
i=l 

(*i A1) r 

PKM . = antalet personkilometer enkel resa 
för befolkningen i åldersgrupp j i 
koordinatruta r för konsumtion av 
serviceutbudet 
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FÎ = Åldersgrupp (socioekonomisk grupp) 
j:s besök/person i serviceform re
spektive servicefunktion i 

A1 = avståndet från koordinatruta r till j» 
närmaste koordinatruta med service
form respektive servicefunktion i 

B . = befolkningen i å ldersgrupp j i 
r-* ruta r 

C = vägförlängningskonstant 

Resultatet av beräkningarna kan dels redovisas i form av 
tabeller över tillgänglighetsvärden och transportarbete, 
dels i form av isaritmkartor. 
Inom ramen för ett större projektarbete i början av 1970-
talet har mätmetoden applicerats på alternativa hypote
tiska lokaliseringsmönster av kommersiell service, öppen 
sjukvård samt på förskolaAågstadium.4' 

6.3 Praktikexempel — Vindel ns kommun 
6.3.1 Beskrivning av kommunen 
Den ovan beskrivna metoden kan givetvis användas på 
olika typer av geografiska områden. Här är undersök
ningsområdet, som tidigare nämnts, Vindelns kommun i 
Västerbottens län. 
Den valda kommunen är i många avseenden en typisk 
norrländsk glesbygdskommun. Sysselsättningen inom de 
areella näringarna ligger på en avsevärt högre relativ nivå 
(25%) än i både länet i genomsnitt (11%) och i riket 
(6%).51 Medan avståndet från centralorten till Umeå är ca 
50 km, ligger kommunens nordvästra del definitivt utan
för pendlingsavstånd till Umeå. Totalbefolkningen upp
gick år 1960 till 9 835 och år 1980 till 7 100 personer. Mel
lan åren 1960 och 1980 minskade befolkningen således 
med 27%, varav med 23%-enheter mellan åren 
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1960—1970, då även medianåldern steg från 34 till 42 år. 
Under 1970-talet har medianåldern icke förändrats. De 
äldre är överrepresenterade jämfört med i länet och i 
riket. Dessutom är andelen äldre störst i kommunens 
perifera områden. Figurerna 6.1—6.3 visar befolknings
utvecklingen 1950—1980 samt befolkningens rumsliga 
fördelning år 1960 respektive 1978. 
Centralorten är befolkningsmässigt betydligt större än 
någon av de övriga orterna. Andelen spridd bebyggelse 
överensstämmer väl med en genomsnittskommun i Norr
lands inland. Serviceorterna ligger i huvudsak i älv
dalarna enligt gängse norrlandsmönster. Centralorten är 
påtagligt välutrustad med både kommersiell och institu
tionell service. De kollektiva resemöjligheterna baseras i 
huvudsak på "postbuss- och skolskjutslinjer". De har 
dock under 1970-talet kompletterats med möjligheter till 
förbeställd kompletteringstrafik samt färdtjänst för äldre 
med taxi. Det relativt väl täckande vägnätet (inkl ett 
flertal broar över älvarna) innebär att några fysiska bar
riärer av väsentlig olägenhet knappast finns i kommu
nen. 
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Figur 6.1 Befolkningsutveckling i Vindelns kommun 
1950—1980 
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Figur 6.2 Befolkningsfördelning i Vindelns kommun år 
1960 

5 boende 

Källa: Borgegård (1980) 

Figur 6.3 Befolkningsfördelning i Vindelns kommun år 
1978 

• 5 boende 

• 25 boende 

^ 100 boende 

Källa: Borgegård (1980) 



6.3.2 Empiri om efterfrågemönster 
Människors totala efterfrågan på service omspänner ett 
mycket vitt fält. En del servicefunktioner är dock vikti
gare än andra. I planeringssammanhang är det rimligt att 
i f örsta hand begränsa sig till den service som är ound
gängligen nödvändig. 
För att få fram uppgifter om vad som kan betraktas som 
"grundläggande" anspråk eller oumbärlig konsumtion av 
kommersiell service bland glesbygdsboende valdes att 
göra en intervjuundersökning. Denna genomfördes under 
en 14-dagarsperiod våren 1972.61 Undersökningen gjordes 
i form av en totalundersökning bland befolkningen över 7 
är i 1 5 byar i glesbygd, vilka samtliga saknade någon form 
av stationär service. Byarna är belägna inom olika av-
ständsintervall i förhållande till Vindeln och omkring-
liggande kommuners centralorter. Den genomsnittliga 
hushållsstorleken uppgick till 2,6. Några orter omfatta
des av varubussverksamhet. I övriga orter hade man möj
lighet att få varor hemsända från butik. 
De registrerade besöksfrekvenserna vid respektive typ av 
servicefunktion har adderats, och varje funktions pro
centuella andel av det totala antalet besök har därvid 
definierats som funktionens vikttal (d v s ett tal som ut
trycker den relativa periodiciteten i efter frågan på funk
tionens tjänster). Dessutom har antalet besök per person 
beräknats för varje servicefunktion. En strävan vid ur
valet var att ta med lätt definierbara servicefunktioner, 
vilka mot bakgrund av tidigare studier kunde antas ha 
den största betydelsen för befolkningens serviceförsörj
ning. De funktioner som studerats, och resultaten av un
dersökningen framgår av tabell 6.1.71 Nämnas bör att en 
jämförelse mellan de erhållna vikttalen och motsvarande 
omsättningsuppgifter uppvisar ett mycket starkt sam
band (r 0.97). 
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Tabell 6.1 Absolut och procentuell fördelning av service
besök med uppdelning efter servicefunktion 

Besök per 
person un
der en tva 

Servicefunktion 
Antal 
besök Vikttal 

veckors 
period 

Dagligvarubutik 444 32,81» 1.081' 
Bensinhandel 210 15,5 0,51 
Postanstalt/ombud 116 8,5 0,28 
Kafé/matservering 78 5,7 0,19 
Bank 52 3,8 0,13 
Järnhandel 50 3,7 0,12 
Blomsterhandel 49 3,6 0.12 
Manufaktur 45 3.3 0.11 
Apotek 44 3,2 0.11 
Färg/sjukvärdsartiklar 40 2.9 0,10 
Ekipering 34 2,5 0.08 
Frisör 32 2.4 0,08 
Bilverkstad 29 2.1 0.07 
Systembolag (uti ställe) 26 1,9 0,06 
Skoaffär 25 1,8 0.06 
Bok/pappershandel 17 1,3 0.04 
Sportaffär 16 1,2 0,04 
El-radio-tv 16 1,2 0,04 
Ur/optik 11 0,8 0,03 
Foto 8 0,6 0,02 
Bilförsäljning 6 0,4 0,01 
Glas/porslin 4 0,3 0,01 
Möbelaffär 4 0.3 0,01 
Bilskola 3 0,2 0,01 

Summa 1359 100.0 3.31 
M I områden (byar) som omfattades av varubussverksamhet har er

hållits vikt talet 16,4 (0 ,54 besök per person) tor varubus s och 18.4 
(0,54 besök per person) för d agligvarubutik. 
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Eftersom besöksfrekvenstalen skall spegla oumbärlig ser
vicekonsumtion är det rimligt att förvänta sig att det inte 
kan noteras några påtagliga skillnader beroende på av
ståndet. Så är i sto rt sett också fallet. Endast för några 
enstaka servicefunktioner kan konstateras entydiga för
ändringar i besöksfrekvenser med stigande avstånd från 
närmaste utbudspunkt.81 Det begränsade dataunder
laget tycks emellertid också innebära stora slumpvaria
tioner vid uppdelning på avståndszoner. Avsaknaden av 
ett entydigt avståndsberoende vad gäller besöksfre
kvenserna strider skenbart mot de traditionella inter-
aktionsmönstren, men är alltså förklarligt mot bakgrund 
av undersökningens inriktning på kartläggning av servi
ceanspråk som inte kan substitueras nämnvärt även om 
avståndet ökar.9' 
Besökstalen kan betraktas som ett approximativt ut
tryck för anspråksnivån hos personer som bor på orter 
som saknar varje form av stationärt serviceutbud inom 
rimligt gång- eller cykelavstånd. För kommunen som hel
het. dvs inklusive befolkningen i serviceorterna, kan 
man på goda grunder förutsätta en något högre an
språksnivå. Detta berör dock framför allt intensiteten i 
antalet besök, inte nödvändigtvis de olika funktionernas 
inbördes relativa ställning, dvs vikttalen.101 Resultat 
frän en referensstudie som genomfördes i Vindelns cen
tralort i slutet av år 1971, där besök registrerades vid oli
ka serviceinrättningar under en vardag, visar nämligen 
på en mycket god överensstämmelse med de vikttals-
relationer som presenterats här (r = 0,94). 111 Referensstu
diens resultat kan enligt diskussionen ovan antas här
röra från en något högre anspråksnivå i fråga om besöks
intensitet, eftersom den övervägande delen av de registre
rade besöken vid detta tillfälle gjordes av personer bo
satta i centralorten eller övriga serviceorter i kommunen. 
Lundin (1981) har belyst sambanden mellan individens 
servicebeteende och den fysiska omgivningen. Bland 
hans slutsatser kan noteras att av de studerade orsaks
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faktorerna har ortsstorleken och därmed utbudets mång
fald den väsentligaste betydelsen för besöksfrekvensen. 
Lundin drar dock även slutsatsen att mindreortsbornas 
lägre besöksfrekvenser inte entydigt kan härledas till så
dana funktioner som saknas eller förekommer i obetydlig 
omfattning i deras bostadsorter. Lundin menar vidare att 
ett högfrekvent utnyttjande inte behöver innebära en re
ellt högre tillgodogörandegrad. På basis av empirin häv
dar han att invånarna i mindre orter tycks kompensera 
sin glesare omgivningsstruktur med en rationellare pla
nering. Lundin presenterar som alternativ eller komplet
terande hypotes att invånare i olika typer av orter har 
skilda allmänna inställningar till utnyttjandet av service. 
Det kan antingen röra sig om en påverkan från omgiv
ningen pä individen eller så söker sig individer med olika 
inställning till skilda boendemiljöer och ortstyper. 
De besökstal som presenterats gäller under förutsätt
ningen att inga kombinationsbesök göres. Av det in
samlade materialet framgår också att kombinationsbe
sök är relativt sällsynta och tycks ej vara systematiskt 
sammankopplade.12' Sett i ett tidsperspektiv är det dock 
troligt att kombinationsbesök och servicebesök i sam
band med arbetsresor ökat något under 1970-talet p g a 
de kraftigt ökade energikostnaderna och mer omfattande 
arbetspendling till centralorten. 
Besöksfrekvensmaterialet har även delats upp på olika 
åldersgrupper. De åldersdifferentierade uppgifterna av
viker något från totalsiffrorna. Jämför tabell 6.2. 
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Tabell 6/2 Ko rrelationer (r-värden) mellan vikttal och 
besöksfrekvenstal för totalmaterialet och för 
de olika åldersgrupperna 

Vikttal och 
besöksfre
kvenstal 
per person 
för ålders
gruppen 
7—24 år 

Vikttal och 
besöksfre
kvenstal 
per person 
för total-
materialet 0,83 0,99 0,95 

Källa: Nordmark & Nordström (1972). 

En uppenbar orsak till skillnaderna är att ungdomarnas 
besöksstruktur till många delar är av kompletterande 
karaktär till föräldrarnas besök. De r egistrerade besöks-
talen för un gdomarna speglar alltså icke helt deras reella 
anspråk. 
Inom det kommersiella serviceutbudet skiljer sig, som 
framgått av tabell 6.1, dagligvaruservicen väsentligt från 
de övriga servicefunktionerna med avseende på konsu
menternas besöksfrekvens. En nästan lika markant skill
nad kan iakttas mellan dagligvaror och specialvaror om 
man studerar den privata konsumtionens fördelning i 
monetära termer. Enligt Konsumtionsprognosgruppens 
beräkningar (år 1977) är relationen dagligvaru-/special-
varukonsumtion ungefär 60/40.13) Dagligvaruservicen är 
således ur båda synvinklar den viktigaste kommersiella 
servicefunktionen. Det finns således starka motiv för 
myndigheterna pä statlig och kommunal nivå att lägga 
särskild tonvikt vid dagligvaruservicens förändringar och 
tillgänglighetskonsekvenserna för konsumenterna. 

Vikttal och 
besöksfre
kvenstal 
per person 
för ålders
gruppen 
25—64 år 

Vikttal och 
besöksfre
kvenstal 
per person 
för ålders
gruppen 
65—w år 
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6.4 Tillgänglighet till dagligvaruservice 
1960—1980 

6.4.1 Förändringar mellan åren 1960 och 1972 
I Vindelns kommun fanns det år 1960 dagligvarubutiker i 
22 orter. Fram till år 1972 hade antalet butiksorter redu
cerats till 14 och år 1980 t ill 10. Figur 6.4 visar butiks
orternas geografiska lägen år 1960, 1972 och 1980. 
För att i någon mån kompensera för bortfallet av butiker 
inrättades på privat initiativ under 1960-talet varubuss-
linjer i delar av kommunen. Under 1970-talet har, som 
framgår av figur 6.4, en del justeringar skett i linjenät. 
Vid undersökningen 1972 av besöksmönster, vilken pre
senterades i föregående avsnitt, analyserades särskilt de 
hushåll som hade möjlighet att välja mellan inköp i varu-
buss och i butiker utanför bostadsorten. Därvid konsta
terades att 50% av dessa hushålls inköp gjordes i varu-
bussen. 
Under 1970-talet har samhälleliga (statliga och kommu
nala) stödinsatser gjorts. Förutom investeringsstöd (av
skrivningslån) till en butik på 39 000 kr har bidrag utgått 
till varuhemsändning. I tabell 6.3 redovisas varuhem-
sändningsstödets fördelning på butiksområden från och 
med det år då stödet introducerades till och med budget
året 1979/80. Omkring hälften av stödet har under alla tre 
åren gått till kommunens nordligaste del (Åmsele). Se fi
gur 6.5, vilken visar avgränsning av butiksområden i den 
kommunala planeringen. 
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Figur 6.4 Orter i Vindelns kommun med dagligvaru-
butik år 1960, 1972 respektive 1980 samt varu-
busslinjer år 1972 och 1980. 
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Tabell 6.3 Statligt och kommunalt varuhemsändnings-
stöd i Vindelns kommun (kr). Löpande priser. 

Butiksområde 1977/78 1978/79 1979/80 
Vindeln 2260 2502 3252 
Åmsele 7991 10182 17886 
Slipstensjön 162 
Tvärålund 3874 4731 4824 
Granön 3217 3656 4024 
Hälsingborg 176 104 384 
Skivsjö 1032 756 780 
Hällnäs 4858 
Summa 18172 21931 36008 
Källa: Vindelns kommun. 

Som framgår av tabellen har stödutbetalningen fördubb
lats i löpande priser under treårsperioden. Ökningen är 
dock relativt ojämnt fördelad över butiksområdena. 
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Figur 6.5 Butiksområden i Vindelns kommun år 1981 
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I tabell 6.4 redovisas tillgänglighetssituationen vid tre 
tillfällen; 1960, 1972 och 1980. Vid tillgänglighetsberäk
ningarna för år 1972 och 1980 har hänsyn tagits till den år 
1972 registrerade fördelningen mellan besök i varubuss 
och i butik för alla områden där avståndet till varubuss-
linje är närmare än till butik. 

Tabell 6.4 Befolkningen i olika åldersgrupper fördelad på 
tillgänglighetsklasser — dagligvaruservice i 
Vindelns kommun 1960, 1972 och 1980. 

1960 års utbud 1960 års befolkning 

Tillgäng- —24 år 25—64 år 65—w år Samtliga 
lighet abs % abs % abs % abs % 

>5 km 
>10 km 
>15 km 

652 
117 

16,7 
3,0 

822 
176 

16,8 
3,6 

218 
46 

21,1 
4,4 

1692 
339 

17,2 
3,4 

Tot befolkn 
i ålders
grupp 3906 4894 1035 9835 

1972 års utbud 1970 års befolkning 

Tillgäng
lighet 

—24 år 
abs % 

25— 
abs 

-64 år 
% 

65-
abs 

-w år 
% 

Samtliga 
abs % 

>5 km 
>10 km 
>15 km 

471 
147 

57 

18,3 
5,7 
2,2 

687 
179 
60 

18,4 
4,8 
1,6 

241 
71 
31 

18,8 
5,5 
2,4 

1399 
397 
148 

18,5 
5,3 
1,9 

Tot befolkn 
i åld ers
grupp 2575 3732 1284 7591 
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1980 års utbud 1978 års befolkning 

Tillgäng
lighet 

—24 år 
abs % 

25-
abs 

-64 år 
% 

65-
abs 

-w år 
% 

Samtliga 
abs % 

>5 km 545 24,3 909 26,1 422 29,9 2026 28,4 
>10 km 148 6,6 377 10,8 182 12,9 857 12,0 
>15 km 65 2,9 108 3,1 73 5,2 396 5,5 
Tot befolkn 
i ålders
grupp 2243 3489 1411 7143 

Tabellen visar att tillgängligheten försämrats både un
der 1960- och 1970-talet, men med de största försämring
arna under 1970-talet. Klart framgår också de allt större 
tillgänglighetsproblemen för den äldre befolkningen.14' 
Figurerna 6.6—6.8 ger en kartografisk beskrivning av till
gänglighetssituationen vid de tre tidpunkterna. Dessa fi
gurer visar att det har varit fråga om kraftiga tillgänglig
hetsförsämringar för den kvarboende befolkningen i sto
ra delar av kommunens ytterområden. 
Beräkningarna av befolkningens transportarbete samt 
transport- och tidkostnader vid de tre tidpunkterna har 
baserats på följande antaganden: 
o resfrekvensen vid samtliga tre tidpunkter är den

samma som registrerades vid undersökningen år 1972 
(se avsnitt 6.3.2), 

o resh astigheten uppgår till 45 km/tim, 
o tidså tgången för resorna värderas till 2,85 kr/tim i 1971 

års prisnivå,15' 
0 kilometerkostnaden uppgår till 0,33 kr i 1971 års pris

nivå.161 

1 tabell 6.5 redovisas transportarbete samt transport- och 
tidkostnader per invånare för åren 1960, 1972 och 1980. 
Det bör observeras att kostnadsuppgifterna gäller på ba
sis av 1971 års prisnivå. Räknat i löpande priser skall 1960 
års kostnadsvärden drygt halveras och 1980 års värden 
lite mer än fördubblas. 

109 



Figur 6.6 Tillgänglighet till 
Vindelns kommun 

dagligvaruservice år 1960 
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Figur 6.7 Tillgänglighet till dagligvaruservice (inklusive 
varubusslinjer) i Vindelns kommun. Vägda av
stånd till 1972 års utbud. 
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Figur 6.8 Tillgänglighet till dagligvaruservice (inklusive 
varubusslinjer) i Vindelns kommun. Vägda av
stånd till 1980 års utbud. 
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Tabell 6.5 Transportarbete, transportkostnader och tid
kostnader per invånare (1971 års prisnivå) — 
dagligvaruservice i Vindelns kommun 1960, 
1972 och 1980. 

Ålders Km/år per Transport Tidkostnad/ Transport + 
grupp invånare kostnad/år år per in tidkostnad/ 

perînva- vånare år per invå
nare (kr) (kr) nare (kr) 

År 1960 
—24 137 45 9 54 

25—64 139 46 9 55 
65—w 156 51 10 61 
Samtliga 140 46 9 55 

År 1972 
—24 154 51 10 61 

25—64 152 50 10 60 
65—w 158 52 10 62 
Samtliga 154 51 10 61 

År 1980 • 

—24 187 62 12 74 
25—64 206 68 13 81 
65—w 234 77 15 92 
Samtliga 206 68 13 81 

Tabellen visar att "genomsnittsinvånarens" transport-
och tidkostnader för dagligvaruinköpen ökat betydligt 
kraftigare under 1970-talet än under decenniet dessför
innan. Detta beror framför allt på att butiksnedläggel-
serna under 1970-talet i allmänhet skett i större orter än 
under det föregående decenniet samt på en betydligt läg
re befolkningsminskning. I tabellerna 6.6 och 6.7 jämförs 
storleksfördelningen mellan orter som förlorat daglig-
varubutik under perioden 1960—1980 och orter som hade 
dagligvarubutik år 1980. 
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Tabell 6.6 1978 års befolkning i orter som hade daglig-
varubutik år 1960 men ej år 1980 i Vindelns 
kommun. 

Lägsta Median- Högsta 
värde värde värde 

Befolkningstal 23 42 180 

Tabell 6.7 1978 års befolkning i orter som hade daglig-
varubutik år 1980 i Vindelns kommun. 

Lägsta Median- Högsta 
värde värde värde 

Befolkningstal 52 104 2124 

Tabellerna visar att många av de dagligvarubutiker som 
lagts ned har funnits i mycket små orter. Nedläggningar i 
dessa orter, i kombination med befolkningsutflyttningen 
från kommunens perifera områden vilken var särskilt om
fattande under 1960-talet, innebar relativt små förskjut
ningar i den totala tillgänglighetsbilden. Under 1970-
talet har allt större orter drabbats av nedläggningar sam
tidigt som befolkningsutflyttningen från de perifera om
rådena avtagit. 
För att ge en bild av situationsförändringarna för dem 
som direkt berörts av butiksnedläggelserna presenteras i 
tabell 6.8, med utgångspunkt från samma antaganden 
som ovan, vad en given avståndsökning innebär i form av 
ökat transportarbete och därmed förknippade transport
kostnadsökningar. Uppräknat till genomsnittlig hus
hållsnivå innebär en avståndsökning på 20 km en mer
kostnad för hushållet på ungefär 1150 kr/år i 1971 års pri
ser. Detta motsvarar ca 2500 kr i nuvarande prisnivå. 
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Tabell 6.8 ökningar av transportarbete, transportkost
nader och tidkostnader vid en given avstånds
ökning — dag ligvaruservice. 

Ökning av Ökning av Ökning av Ökning av Ökning av 
avstånd till transport transport tidkostnad/ transport + 
dagligvaru- arbete i kostnad/år år per in tidkostnad/ 
butik (km) km/år per per invå vånare (år) år per in
med invånare nare (kr ) vånare (kr) 

10 km 562 186 36 222 

Av butikerna på de tio butiksorterna år 1980 är det en
dast butikerna i k ommunens fem största orter, dvs orter 
med en folkmängd överstigande 300 personer, som kan 
betraktas som långsiktigt stabila. Butikernas omsätt
ning överstiger på varje ort 2 miljoner kr och tre av dessa 
orter har både en privat och en kooperativ butik. Ned
läggningsförloppet bland butikerna i de fem övriga sm å
orterna uppvisar tydliga tecken på en fortsättning; en bu
tik lades ned under 1981 och bland de övriga kan noteras 
flera bekymmersamma förhållanden som kommer att ac
centueras om befolkningsunderlaget minskar ytterligare. 
Exempelvis kan nämnas att medianomsättningen i dessa 
orters butiker år 1979 låg på ca 640 000 kr. Butiksföreträ
darna i fyra av dessa orter gjorde i s amband med en un
dersökning år 1980 (genomförd av kommunen och läns
styrelsen) bedömningen att butiken troligen är nedlagd 
år 1985 samtidigt som samtliga efterlyste ökade möjlig
heter till investerings- och driftstöd. 
Ovan har Vindelns kommun undersökts, men problemet 
gäller landets samtliga glesbygdsområden. I en rapport 
från Handelns utredningsinstitut år 1980I7) görs bedöm
ningen att närmare 600 av landets glesbygdsbutiker ho
tas av nedläggning fram till år 1985. Kvar skulle då finnas 
ca 1200 (jämför a vsnitt 4.5). Analyserna i Vindelns kom
mun visar tydligt behovet av att dagligvaruservicens fort
satta kontraktionsprocess hålles under kontroll så att inte 
kostnadsövervältringar pä befolkningen i glesbygds-
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områdena blir alltför stora och till och med far en flytt -
ningsgenererande verkan. 

6.5 Utvecklingsalternativ för 1970-talet i re
lation till den faktiska utvecklingen 

Från ett marknadsmässigt perspektiv kunde i början av 
1970-talet förutses en fortsatt nedläggning av daglig-
varubutiker såväl i Vindelns kommun som i andra gles
bygdskommuner. Samtidigt pågick inom främst statliga 
myndigheter diskussioner om typer och omfattning på 
motverkande stödmedel, försöksverksamhet samt infö
rande av några stödformer knutna till ganska restriktiva 
villkor (jämför kapitel 5). 
I min studie år 1973 analyserade jag tillgänglighets
konsekvenserna för befolkningen av två hypotetiska an
taganden beträffande dagligvaruservicens förändringar 
utifrån 1972 års utbudssituation och 1970 års befolk
ningsfördelning. Dessa alternativ byggde på såväl olika 
hypotetiska synsätt hos serviceföretagen som hos de an-
slagsgivande myndigheterna. 
I Alternativ I förutsatte att serviceföretagen med lön

samhetsproblem snabbt önskade erhålla rationell drift 
och lönsamhet. Vidare antogs att några speciella stöd
åtgärder från myndigheternas sida icke skulle vid
tagas. 
Konsekvensantagande för Vindelns kommun: 
Antalet butiksorter reduceras från 14 till 7. Varubuss-
verksamheten försvinner. 

II Alternativ II förutsatte att serviceföretagen med lön
samhetsproblem försökte att driva verksamheten på i 
stort sett samma villkor som förelåg i utgångs läget. De 
anslagstilldelande myndigheterna antogs ge stöd till 
investeringar och drift för att undvika alltför om
fattande nedläggningar. 
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Konsekvensantagande för Vindelns kommun: 
Antalet orter med stationär dagligvaruservice reduce
ras från 14 till 12.1 två av dessa orter sker en viss stan
dardinskränkning beträffande sortiment och öppet-
hällandetider så att verksamheten kan kombineras 
med annan typ av sysselsättning. En sådan verksam
hetsutformning antogs innebära en något sämre ut
budsstandard i form av kortare öppethållandetider och 
betydligt mindre sortiment i jämförelse med konven
tionella dagligvarubutiker. Eftersom empiriska refe
rensmöjligheter saknades för att fastställa vikttal och 
besöksfrekvens antogs hypotetiskt att dessa tal utgör 
3/4 av motsvarande tal för en konventionell butik. 
Varubussverksamheten försvinner. 

Med hjälp av den i avsnitt 6.2 presenterade mätmetoden 
beräknades tillgänglighets- och transportkostnadskonse
kvenserna för befolkningen. 
Alternativ I skulle mot bakgrund av 1970 å rs befolk
ningsfördelning givetvis ha inneburit omfattande till
gänglighetsförsämringar. Exempelvis skulle antalet per
soner med ett tillgänglighetsvärde överstigande 10 km 
öka från ca 400 (5%) till 1900 (25%). Den äldsta ålders
gruppen skulle drabbas hårdast. Transportkostnaden för 
"genomsnittsinvånaren" skulle öka med 128% (i fasta 
priser). 
Alternativ II skulle också ha inneburit tillgänglighets
försämringar, men långt ifrån av samma storleks
ordning. Antalet personer med tillgänglighetsvärden över 
10 km skulle ex vis öka t ill ca 800 personer (11%). Trans
portkostnaden för "genomsnittsinvånaren" skulle öka 
med drygt 40%. 
I en seminarieuppsats presenterade Nordmark & Nord
ström (1972) ett räkneexempel över de samhälleliga (stat
liga och kommunala) kostnaderna för att i områden be
lägna utanför 1 mils vägavstånd från de sju butiks
orterna enligt alternativ I upprätthålla/skapa en till
fredsställande dagligvaruförsörjning. Beräkningarna 
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byggde på tillförsäkrandet av 12 stationära utbudspunk
ter enligt alternativ II men innefattade också samhälls
kostnader för subventionerad hemsändning och person -
resor. De årliga kostnaderna skulle enligt dessa beräk
ningar uppgå till ca 66 000 kr (1971 års prisnivå), vilket 
motsvarar 8,65 kr per kommuninvånare. 
Dessa samhällskostnader antogs således kunna bidra till 
att motverka en ökning av "genomsnittsinvånarens" 
transport- och tidkostnader med en stor del av diffe
rensen mellan kostnaderna vid alternativ I och utgångs
lägets kostnader. 
Vid en jämförelse med den faktiska utvecklingen under 
1970-talet kan konstateras tillgänglighetskonsekvenser av 
ungefär samma storleksordning som vid alternativ II utan 
att samhällsstöd har satts in i samma utsträckning som 
förutsattes i räkneexemplet. Den analys av tillståndet 
bland kvarvarande butiker år 1980 som presenterats i 
föregående avsnitt tyder dock på en instabil situation. I 
mitten av 1980-talet kan alternativ I, som vid analysen i 
början 1970-talet betraktades som ett extremalternativ, 
komma att realiseras. Hittillsvarande stödinsatser tycks 
således enbart ha haft en fördröjande effekt på nedlägg
ningsförloppet. Någon stabilisering av tillgänglighets
situationen och serviceortssystemet kan ej noteras. 

6.6 övrig kommersiell service — 
förändringar 1960—1980 

De övriga servicefunktioner som undersökts med avseen
de på glesbygdsbefolkningens besöksfrekvenser har kart
lagts utifrån deras geografiska spridning. Figurerna 
6.9—6.11, där orterna rangordnats efter fullständighet 
mätt i vikttalssumma, illustrerar utvecklingsförloppet 
1960—1980. 
Av figurerna framgår tydligt att centralorten fått en allt 
mer dominerande ställning som serviceort i kommunen. 
Vidare kan konstateras att de olika servicefunktionernas 
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representation i olika orter vid samtliga tre tidpunkter är 
starkt avhängig ortens centralitet, men att tendensen är 
svagt sjunkande.18' 
Om man ser till bortfallet av enskilda servicefunktioner 
är det till stor del koncentrerat till de funktioner som haft 
och fortfarande har den största rumsliga spridningen, 
nämligen postanstalt/ombud och bensinförsäljning. För
ändringarna i de största orterna är således ytterst margi
nella, medan antalet orter med förekomst av någon av de 
studerade servicefunktionerna har minskat från 19 till 14 
under perioden. Servicens fullständighet i olika orter (be
räknad på basis av tabell 6.1), illustrerar också tydligt 
stabiliteten i serviceutbudets mångfald i de fem största 
orterna och påtagliga reduceringar i flertalet övriga orter. 
Hur har då tillgängligheten och persontransportarbetet 
förändrats under perioden? Följande jämförelser baseras 
på de besöksfrekvenstal som uppmättes år 1972 (se av
snitt 6.3.2) och som med tanke på att de avspeglar en 
"oumbärlig" miniminivå även antas kunna vara relativt 
representativa för åren 1960 och 1980. 
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Figur 6.9 övrig kommersiell service i Vindelns kommun 
år 1960. 
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TVSRALUND X X X X X X 33,6 
SKIVSJÖ X X X X 29,9 
BJURFORS X X X X 26,5 
STORSÄVARTRÄSK X X X 26,1 
SLIPSTENSJÖN X X 24 ,0  
STRYCKSELE X X 24 ,0  
YTTERSJÖN X X 24 ,0  
EKTRÄSK X X 24,0 
TEGSNÄSET X X 19,3 
MÅRDSELE X X 17,6 
ANÄSET X 8,5 
EKORRSELE X 8,5 
KAMSJÖN X 8,5 
BERGNÄS X 8,5 
RAMSELE X 8,5 

Suirma 480,4 

1) Högsta möjliga värde = 67,2 
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Figur 6.10 övrig kommersiell service i Vindelns kommun 
år 1972. 
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X 3, f  8 

Sumna 368,8 

1) Högsta möjliga värde = 67,2 
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Figur 6.11 övrig kommersiell service i Vindelns kommun 
år 1980. 
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TVÄRÅLUND X X X X X X 34,3 
GRANÖN X X X X X 30,4 
EKTRASK X X 24,0 
SLIPSTENSJÖN X X 24,0 
BJURFORS X X X 18,0 
MÂRDSELE X X 17,6 
SKIVSJÖ X X X 14,4 
STORSÄVARTRÄSK X 8 , 5  
ANAS ET X 8 , 5  
YTTERSJÖN X 8 , 5  
TEGSNÄSET X 3 , 8  

Surrrna 3 4 3 , 4  

1) Högsta möjliga värde = 67,2 

Tabell 6.9 visar att en allt större andel av befolkningen 
fått en förbättrad tillgänglighet till övrig kommersiell ser
vice. Det kan dock noteras att andelen av befolkningen 
med den sämsta tillgängligheten (>20 km) uppvisar en 
svag ökning. 
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Tabell 6.9 Befolkningen i olika åldersgrupper fördelad på 
tillgänglighetsklasser — övrig kommersiell ser
vice i Vindelns kommun 1960, 1972 och 1980. 

1960 års utbud 1960 års befolkning 

Tillgänglighet —24 år 25—64 år 65—w år Samtliga 
(vägda avstånd) 

>5 km 78,0 78,5 76,7 78,1 
>10 km 59,4 58,6 56,6 58,7 
>20 km 15,3 15,5 14,1 15,2 
>30 km 
Tot befolkning 
i ålders
grupp 3906 4894 1035 9835 

1972 års utbud 1970 års befolkning 

Tillgänglighet —24 år 25—64 år 65—w år Samtliga 
(vägda avstånd) 

>5 km 70,8 71,9 75,0 71,9 
>10 km 53,5 53,4 54,9 53,7 
>20 km 16,2 16,7 17,1 16,6 
>30 km 1,0 1,2 1,3 1,1 
Tot befolkning 
i ålders
grupp 2575 3732 1284 7591 

1980 års utbud 1978 års befolkning 

Tillgänglighet —24 år 25—64 år 65—w år Samtliga 
(vägda avstånd) 

>5 km 66,9 69,5 76,1 70,1 
>10 km 44,2 48,2 56,3 48,7 
>20 km 16,6 18,6 21,9 18,7 
>30 km 0,8 1,0 2,3 1,1 
Tot befolkning 
i ålders
grupp 2243 3489 1411 7143 
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Den visuella bilden av tillgängligheten till övrig kommer
siell service har undergått relativt små förändringar un
der perioden. Anledningen är att bortfallet av service
funktioner har varit spridd på många orter i komm unens 
olika delar (figurerna 6.12—6.14). 
I tabell 6.10 redovisas transportarbetet per invånare vid 
de tre tidpunkterna samt kostnader förknippade med 
detta. Kostnadsberäkningarna bygger på samma anta
ganden om kilometerkostnad, reshastighet och kostnad 
för tidsförbrukningen som användes vid behandlingen av 
dagligvaruservicen. Även i detta fall har valts att redo
visa samtliga kostnader i 1971 år s prisnivå. En uppräk
ning till ex vis 1980 års prisnivå innebär en dryg för
dubbling av siffrorna. 
Tabell 6.10 Transportarbete, transportkostnader och tid

kostnader per invånare (1971 års pri snivå) -
övrig kommersiell service i Vindelns kommun 
1960, 1972 och 1980. 

Km/är per Transport kost- Tidkostnad/är Transport + 
invånare nad/år per in- per invånare tidkostnad/är 

Ar vanare (kri (kr) per invånare ( kr » 

1960 1870 452 87 589 
1972 1807 481 88 514 
1980 1244 4 1 1  79 590 

Anm: 1971 års prisnivå 
I tabellen kan bl a noteras att den genomsnittlige konsu
mentens transportarbete har minskat något under perio
den. 
En slutsats beträffande övrig kommersiel l service är så
ledes att serviceförändringarna och befolkningsföränd
ringarna har skett i ett sådant samspel med varandra att 
tillgänglighetssituationen för "genomsnit tsinvänaren" 
förbättrats något under perioden. Trots detta är det vik
tigt att uppmärksamma skillnaderna i transportarbete 
och därmed förknippade kostnader beroende på var man 
bor i förhållande till serviceutbudet. En bild av dessa 
skillnader lamnas i ta bell 6 11 
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Tabell 6.11 Transportarbete, transportkostnader och tid
kostnader vid olika avstånd (1971 års pris
nivå) — övrig kommersiell service i Vindelns 
kommun. 

Tvp  Avstånd Km/år Transport Tidkostnad/ Transport + 
h\  o r t /  till det per kostnad/år år per in tidkostnad/ 
omräde  "övriga' ' invå per inv å vånare (kr) år per in

service nare nare (kr) vånare (kr) 
utbudet 

('entrai 1 k m till 
orten utbudet 116 38 7  45 
Övriga 1 km till 
service 2/3 av ut
orter budet samt 

20 km till 
1/3 847 280 54 384 

Periterà 10 km till 
gles 1/3 av ut
bygds- budet samt 
delar 30 km till 

2/3 2709 894 172 1066 

Genom multiplicering av tabellens värden med 2.6 er-
hälles en uppskattning av transportarbetet och dess kost
nader uppräknat till genomsnittlig hushållsnivå. Beräk
ningarna visar att hushållen i de perifera kommun
delarna har betydande årliga kostnader för dessa service
resor. 
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Figur 6.12 Tillgänglighet till övrig kommersiell service år 
1960 i Vindelns kommun. 
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Figur 6.13 Tillgänglighet till övrig kommersiell service år 
1972 i Vindelns kommun. 
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Figur 6.14 Tillgänglighet till övrig kommersiell service år 
1980 i Vindelns kommun. 
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6.7 Slutsatser beträffande serviceortssyste
mets förändringar i Vindelns kommun 
1960—1980 

Analyserna i detta kapitel har visat att befolkningens till
gänglighet till dagligvaruservice har försämrats under 20-
årsperioden. Trots inrättandet av varubusslinjer och 
samhällsstöd till butiker har tillgänglighetsförsämringen 
varit mest påtaglig under 1970-talet. Tillgängligheten till 
den övriga kommersiella servicen har däremot förbätt
rats för den genomsnittlige kommuninvånaren. Anled
ningen till denna skillnad är att nedläggningarna av dag-
ligvarubutikerna skett i proportionellt större omfattning 
än befolkningsminskningen och inflyttningen till kom
munens större orter, medan det motsatta gäller för den 
övriga kommersiella servicen. Av den tidigare framställ
ningen har framgått hur antalet orter med någon form av 
stationär kommersiell service minskat under perioden. I 
figur 6.15 har orter med dagligvarubutik rangordnats vid 
tidpunkterna 1960, 1972 och 1980 med utgångspunkt från 
invånarantalet år 1980. 
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Figur 6.15 Orter med dagligvarubutik år 1960, 1972 re
spektive 1980 i Vindelns kommun rangordna-
de efter invånarantal år 1978. 
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linder perioden har service i allt större orter lagts ned, 
vilket annorlunda uttryckt inneburit att tröskelvärdena 
för a tt kunna behålla service på en ort blivit allt högre. 
Detta har, som tidigare nämnts, medfört att en service-
nedläggelse under periodens senare del i genomsnitt 
drabbat fler människor jämfört med en nedläggning i pe
riodens början. Skillnader i effekter mellan periodens för
ra och senare del accentueras ytterligare av att den snab
ba avfolkningstakten från de perifera områdena bromsats 
upp betydligt. 
Av figur 6.15 framgår att det på den lägsta nivån i kom
munens serviceortshierarki kvarstår en handfull orter i 
storleksordningen 50—100 invånare. I flera av dessa orter 
är butikernas situation instabil. Om serviceutbudet i 
samtliga dessa småorter skulle läggas ned skulle endast 
kvarstå stationär service i fem o rter i kommunen. Det är 
de orter som under perioden 1960—1980 har haft en 
mycket stabil servicesituation. 
Det framtida serviceortssystemet är en fråga som är vik
tig för hushållen ur både ekonomisk och social synvinkel. 
För en del hushåll kan kvarboendemöjligheterna vara di
rekt avhängiga den fysiska tillgängligheten till service. 
Försämrad servicetillgänglighet kan också innebära öka
de kommunala kostnader inom den sociala omsorgen. 
Möjligheterna från myndigheternas sida att påverka oli
ka servicefunktioners fördelning på de lägsta orts
nivåerna är givetvis starkt begränsade då det gäller kom
mersiell service. Stöd får icke leda till snedvridning av 
konkurrenssituationen. 
I detta kapitel har en enskild kommun behandlats. 
Mycket tyder dock på att utvecklingen har varit av lik
nande karaktär i andra glesbygdskommuner. I kapitel 10 
diskuteras på ett generellt plan olika samhällsnivåers 
möjligheter att bidra till en konsolidering av nuvarande 
servi ceortssystem. 
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Noter, kapitel 6 
1) Jämför Öbergs kritiska diskussion (1976:24). 
2) Jämför Öberg (1968:4) "Självfallet går det inte att 

objektivt mäta en individs 'behov' av ett visst slags 
service. Vid an alysen får man nöja sig med att som 
utgångspunkt använda den empiriska konsumtions
bilden i s tället för en uppskattning av det 'verkliga' 
behovet". 

3) Stöd för den använda hypotesen, att skillnaderna 
mellan konsumtionsmönster och "genuin" anspråks
nivå ej är så stora då det gäller service av bas
karaktär, ges exempelvis i Åström (1969:171), samt i 
en enkätundersökning i Lycksele kommun (Pers
son—Skog—Westberg, 1973:82). 

4) Se Weissglas & Wiberg (1973) samt Weissglas (1975). 
5) Enligt Folk- och bostadsräkningen år 1975. 
6) Kartläggningsarbetet och resultatanalysen genom

fördes i samarbete med ett par studenter på C-nivå i 
kulturgeografi, vilka redovisat undersökningen i en 
seminarieuppsats, se Nordmark & Nordström (1972). 

7) Jämför överensstämmelsen med Glesbygdsutred
ningens förteckning i SOU 1972:13, sid 66). Det bör 
observeras att "grundläggande" serviceanspråk hos 
en befolkning som tom saknar dagligvarubutik på 
bostadsorten torde ligga på en låg nivå. Begreppet 
skall alltså inte förväxlas med det "acceptabla servi
ceaggregatet" som diskuteras i SOU 1970:14, bilaga 2 
och 3. 

8) Belägg för at t glesbygdsbefolkningen framför allt be
söker närmaste utbudspunkt finns bl a i Åström 
(1969). 

9) Garrison (1956) och Marble (1959) har i sina empi
riska studier av resfrekvenser till detaljhandel i st a
terna Washington och Iowa funnit att resfrekvenser-
na ej uppvisar något signifikant avståndstagande, åt
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minstone vid kortare avständsintervall. Enligt Marb
le kan detta ge stöd ät Isards teoretiska slutsats att 
rumsliga preferenser (vilka enligt Marble kan approx-
imeras med resfrekvenser) bestäms av sociala och 
psykologiska faktorer oberoende av det rumsliga sy
stemet. Även undersökningar i svenska glesbygds
områden har kommit till likartade resultat: I en servi
cestudie i Lycksele kommun har Persson— 
Skog—Westberg (1973) funnit att besöksfrekvenser 
till olika kommersiella serviceinrättningar ej upp
visar något entydigt avståndsavtagande. 

10) Studier avseende dagligvaruservice visar påtagligt 
högre frekvenser bland befolkning som har service på 
orten. Jonsson (1979), SOU 1975:70. 

11) Ivarsson & L indberg (1971). 
12) Ungefär samma förhållande har dels observerats vid 

en undersökning i Mariehemsområdet i Umeå cen
tralort (Grundström—Jonsson—öhrman 1973), vil
ken har visat att andelen kombinationsbesök där är 
förhållandevis låg — "få inköp kombineras med ar-
betsfärder" — dels vid en undersökning i närheten av 
Bureå i Västerbotten (Wikström 1971) — "resor för 
arbete och inköp går åt skilda håll, och är ytterst säl
lan kombinerade". 

13) Konsumtionsprognosgruppen (1978). 
14) Detta bör emellertid tolkas med viss försiktighet, ef

tersom åldringar som vistas på vårdhem av olika slag 
är registrerade på mantalskrivningsadressen ute i 
kommunen. Exempelvis framgår av listor från ålder
domshem etc att 45 personer (3,5% av samtliga perso
ner i åldrarna över 65 år) bodde på ålderdomshem etc, 
år 1970, men var mantalskrivna i orter som saknade 
dagligvaruservice. 

15) Tidkostnaden har beräknats utifrån 20 procent av 
den genomsnittliga timlönen för manlig industri
arbetare år 1971. För en utförlig diskussion om pro
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blem förknippade med tidsvärdering samt motiv för 
det valda värdet hänvisas till SOU 1975:85 (sid 166 ff) 
respektive SOU 1975:86 (sid 181 ff). På basis av en ge
nomgång av inhemska och utländska studier kring 
tidsvärdering konstaterar man att flertalet under
sökningar redovisar resultat som innebär en tids
värdering för resor mellan bostad och arbetsplats på 
20—25 procent av timlönen. För fritidsresor, där un
dersökningar i stort sett saknas, anges ett värde i stor
leksordningen 15—20 proc ent av timlönen. 

16) I enlighet med a vdragsnormer för bil vid arbetsresor 
år 1971. 

17) Studien är refererad i Livs nr 9, september 1980. 
18) Med c entralitet avses ett kvantitativt uttryck för en 

orts ställning i en ortshierarki, dvs ett mått på en orts 
attraheringsförmåga. Funktionernas lokalisering är 
avhängig centraliteten om R > 0,9 enligt följande for
mel: 

_ I antal "felplaceringar" i s kalogrammet 
totalt antal möjliga placeringar 

För år 1960 var värdet på R 0,99, för är 1972 R 0,98 
och för ä r 1980 R 0,97. Jämför Bolkesjö (1971). 
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7 BASSERVICESTRUKTUR OCH TILL
GÄNGLIGHET — E N ANALYS I 
VÄSTERBOTTENS LÄN 

I föregående kapitel har med exempel från Vindelns kom
mun pekats på betydelsen av planering för ett långsik
tigt robustare (konsoliderat) ortssystem under kommun-
centrumnivå.u Genom ett analytiskt grundat utpekande 
av viktiga orter ur olika sektorssynpunkter skulle kunna 
bildas underlag för en samordnad strukturutveck
lingsplan. 
I detta kapitel analyseras översiktligt känsligheten i ut
budsmönster och tillgänglighet inom en större region, 
varvid valts Västerbottens län. Analysens utgångspunkt 
är alternativa antaganden om erforderligt befolknings
underlag för basservice i form av dagligvarubutiker. An
talet butiksorter/regioner som kan vara i potentiellt be
hov av skilda former av stöd vid de olika situationerna be
räknas och jämförs med den faktiska stödgivningen 
1975—1980. 
Det finns givetvis många begränsningar för någon form av 
optimal omstrukturering vid varje givet underlagskrite
rium. Det bör samtidigt understrykas att denna typ av 
rationalitet knappast efterfrågas av varken myndigheter 
eller enskilda. I första hand föreligger följande typer av 
begränsningar: den historiskt betingade rumsliga fördel
ningen av befolkningen, serviceutbudet och nätverket 
(vägar och kollektivtransportförutsättningar) samt fakto
rer av speciell karaktär för varje serviceverksamhet (ex
empelvis beslutsfunktionen hos varje serviceföretagare el
ler organisation). 
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Analysens tidsmässiga utgångspunkt är situationen i 
mitten av 1970-talet. Vidare görs en jämförelse med den 
faktiska situationen år 1980. 
Eftersom inga detaljdata om utbudsförutsättningarna i 
utgångsläget (år 1974) f anns tillgängliga, kunde givetvis 
det potentiella antalet stödregioner endast skattas över-
slagsmässigt mot bakgrund av vissa generella anta
ganden. Huvudparten av de följande beräkningarna gjor
des år 1974 (Wiberg 1974). De parametrar som ingår är pä 
efterfrågesidan befolkningsunderlaget inom ett givet av
stånd från dagligvarubutikerna samt befolkningens köp
kraft och köptrohet. På utbudssidan definieras kritiska 
omsättnings gränser. 
Butikernas räckvidd, dvs radien i butiksregionerna har 
med tanke på länets övervägande glesbygdskaraktär här 
normativt satts till 7,5 km (=fågelvägsavstånd),2) vilket 
antagits motsvara ett vägavstånd på ca 10 km. Gles
bygdsutredningens rekommendation om maximalt 45 
minuters restid, dvs ca 40 km vägavstånd måste enligt 
min uppfattning anses som oacceptabelt, bl a mot bak
grund av att arbetsresorna i allmänhet inte sträcker sig 
längre än 2 mil.S) 

I de situationer som beskrivs i det följande har köp
kraften beräknats genom att befolkningsunderlaget i bu
tiksregionerna multiplicerats med 1971 års dagligvaru-
konsumtion enligt Handelns utredningsinstitut. 
Detta enkla beräkningssätt föranleder att vissa "säker
hetsmarginaler" byggs in i överslagsberäkningarna. Med 
säkerhetsmarginaler avses för det första att sannolikt om
sättningstillskott från personer boende utom 10 km väg
avstånd från butiksorter ej inräknas. Vidare antas en 
lägsta köptrohet i buti ksregionen på 65('r .4| Slutligen har 
hänsyn ej tagits till eventuella biinkomster och turisttill
skott. Säkerhetsmarginalerna bedöms därigenom vara sa 
tilltagna att den uppskattade befolkningsutvecklingen 
fram till åtminstone år 1990 (enligt Länsprogram 80) kan 
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inräknas i slutsatserna beträffande maximala antalet 
potentiella stödregioner. 
Fastställandet av kritiska omsättningsgränser bygger på 
en av länsstyrelsen i Norrbottens län utförd undersök
ning. '' I d enna angavs, utifrån en omfattande analys av 
glesbygdsbutiker, i en schematisk kalkyl följande kri
tiska gränser i 1971 år s priser:"1 

<400 000 Vid normala kostnadsförhållanden 
förmår butikerna inte bära sina egna 
fasta kostnader; såväl driftstöd, in
vesteringsstöd som bidrag till hem-
sändningsservice erfordras. 

400 000—900 000 kr Täc ker de fasta men ej de rörliga 
kostnaderna; investeringsstöd och 
bidrag till hemsändningsservice be
hövs vid normala kostnadsförhål
landen. 

>900 000 kr Bör vid normala kostnadsförhållan-
den kunna klara såväl sina fast a som 
rörliga kostnader; endast vissa extra
ordinära kostnader bör därför kunna 
komma ifråga för stöd. ex vis höga 
kostnader förknippade med hem
sändningsverksamhet . 

Följande tre underlagskriterier har erhållits utifrån de 
ovan redovisade antagandena: 
o 20 0 pers/butiksregion 
o 400 
o 600 
Beräkningsexemplet beskriver således följande 5 situa-
t i oner: 
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1. Fakt iskt utbud och tillgänglighet i utgångsläget år 
1974.71 Samtliga typer av stödinsatser aktualiseras ifall 
utbudet skall permanentas eller hållas någorlunda in
takt, dvs enligt nedanstående schema. 

Invånarantal Stödformer till utbudet 
i pote ntiella 
stödregioner drift investe bidrag till hem-

stöd ringsstöd sändningskost nåder 
<200 in v X X X 

200—400 inv X X 
400—600 inv X 

2. Utbud och tillgänglighet vid ett antagande om >200 
pers/butiksregion. Situationen förutsätter policy-
restriktionen att driftstöd ej skall lämnas. 

3. Utbud och tillgänglighet vid ett antagande om >400 
pers/butiksregion. Situationen förutsätter ytterliga
re en policyrestriktion, nämligen att inte heller in
vesteringsstöd skall lämnas, utan att stöd endast skall 
utgå för subventionering av hemsändningskostnader. 

4. Utbud och tillgänglighet vid ett antagande om 600 
pers/butiksregion. Situationen beskriver ett starkt 
centraliserat utbudsmönster med stora bärkraftiga 
enheter. Stöd förutsätts endast behöva utgå till ex
ceptionellt höga hemsändningskostnader. 

5. Faktiskt utbud och tillgänglighet år 1980. 
Ett generellt undantag vid klassificeringen av stödregio
ner gäller de turistorter i fjällen, som i utgångsläget hade 
dagligvarubutik. I situationerna 2, 3 och 4 förutsätts fort
satt drift (vilket i sin tur förutsätter potentiella möjlig
heter till samtliga tre stödalternativ) även om den bo
fasta befolkningens antal understiger de underlags
gränser som antagits.*1 

Omlandsavgränsningarna har gjorts på länsstyrelsens be
folkningskarta för år 1970. Dessa befolkningsuppgifter 
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ligger till grund för tillgänglighetsklassificeringen i situa
tionerna 1—4. Analysen av tillgänglighetssituationen år 
1980 (situation 5) bygger på en överslagsmässig uppdate
ring av 1970 års befolkningsprickkarta, i huvudsak på ba
sis av befolkningsdata på nyckelkodområden för år 1980. 
Genom att en enhetlig arbetsmetodik har använts vid be
handlingen av de fem situationerna, bedömes jämförbar
heten vara relativt god. 
Befolkningens avstånd till dagligvaruutbudet vid de oli
ka situationerna kan åskådliggöras i form av tillgänglig
hetsprofiler. I figur 7.1 kan alltså utläsas vilka tillgäng
lighetskonsekvenser ett restriktivare underlagskriterium 
får. Exempelvis minskar antalet personer med ett vägav-
stånd under 10 km till dagligvarubutiker med ca 5 000 
personer mellan situation 1 och 2, med ytterligare drygt 
10 000 personer mellan situation 2 och 3 samt med ytter
ligare ca 10 000 personer mellan situation 3 och 4. Vidare 
framgår att den faktiska utvecklingen fram till och med 
år 1980 (sit uation 5) u ppvisar en mindre tillgänglighets
försämring än vad ett förverkligande av någon av situa
tionerna 2—4 skulle ha inneburit. Figurerna 7.2—7.4 ger 
en kartografisk bild av utgångsläget 1974, det extrema 
koncentrationsalternativet samt den faktiska situatio
nen år 1980. 
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Figur 7.1 Tillgänglighetsprofiler vid olika basservice
strukturer i Västerbottens län. 
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Figur 7.2 Basservicestruktur enligt situation 1 (år 1974) i 
Västerbottens län. 
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Figur 7.3 Basservicestruktur enligt situation 4 (>600 pers 
per butiksregion) i Västerbottens län. 
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Figur 7.4 Basservicestruktur enligt situation 5 (år 1980) i 
Västerbottens län. 
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En särskild analys av en inlands- respektive fjäll
kommun, Vindeln och Sorsele, ger exempel på den speci
ella problematiken i inlands- och fjällkommunerna. För
utom att dessa kommuner är ytstora och har liten folk
mängd är en stor del av deras befolkning alltför spridd i 
förhållande till de underlagskrav som stationär basser
vice, typ dagligvarubutik, ställer (figurerna 7.5 och 7.6). I 
väsentlig grad sammanhänger detta med den fortfa
rande relativt betydande areella näringslivsinriktningen i 
inlands- och fjällkommunerna. Jämför tabell 7.1 samt 
den följande diskussionen. 

Tabell 7.1 Invånarantal år 1977, befolkningstäthet samt 
jord- och skogsbrukets andel av sysselsätt
ningen år 1975 i Västerbottens län. 

Kommun Invånar Inv/km2 Procentuell andel 
antal sysselsatta i jo rd-
år 1977 och skogsbruk 

år 1975 
Kustkommuner 
Umeå 77 445 33,4 4 
Nordmaling 7 819 6,3 17 
Robertsfors 7 528 5,8 26 
Skellefteå 73 299 10,7 7 
Inlands
kommuner 
Vindeln 7 146 2,7 25 
Vännäs 11 317 6,1 23 
Norsjö 10 097 3,0 13 
Lycksele 14 630 2,6 16 
Fjällkommuner 
Storuman 8 385 1,1 18 
Sorsele 3 983 0,5 26 
Vilhelmina 8 835' 1,1 21 
Åsele 8 795 1,2 26 
Länet 239 279 4,3 11 
Källa: Länsplanering 1978 för Västerbottens län. Årsbok för Sveri

ges kommuner. 
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Figur 7.5 Tillgänglighetsprofiler vid olika basservice
strukturer i Vindelns kommun. 
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Figur 7.6 Tillgänglighetsprofiler vid olika basservice
strukturer i Sorsele kommun. 
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Antalet butiksregioner vid de olika situationerna ger ock
så information om i vilken grad det rumsliga sambandet 
mellan utbud och efterfrågan är känsligt för en föränd
ring av underlagskraven. Icke oväntat framgår av tabell 
7.2 att känsligheten i relativa tal är störst i fjäll- och in
landskommunerna, medan känsligheten i absoluta tal är 
större i de folkrika kustkommunerna. 

Tabell 7.2 Antal butiksregioner vid olika underlagskrav 
för dagligvarubutiker i Västerbottens län. 

Kommun Antal Antal butiksregioner vid ett 
butiks- lägsta underlagskrav på 
regio- 
ner år 200 pers/ 400 pers/ 
1974 butiksreg butiksreg 

600 pers/ 
butiksreg 

Antal 
butiks-
regio
ner år 
1980 

Kust
kommuner 
Umeå 33 26 17 12 30 
Nordmaling 17 13 9 5 14 
Robertsfors 13 12 7 6 11 
Skellefteå 63 49 36 29 48 
Inlands
kommuner 
Vindeln 12 10 6 4 10 
Vännäs 15 9 7 3 11 
N örsjö 13 13 7 4 13 
Lycksele 23 11 5 3 14 
Fjäll
kommuner 
Storuman 22 10 59> Hemavan 59) Hemavan 17 
Sorsele 9 6 49) Ammarnäs 29) Ammarnäs 7 
Vilhelmina 18 119> K ittel- 69) Dikanäs 59) Dikanäs 17 

fjäll Kittel- Kittel-
Saxnäs fjäll fjäll 
Klimp Saxnäs Saxnäs 
fjäll10» Klimp Klimp

fjäll10» fjäll10» 
Åsele 17 119» Borga- 59» Borga 49» Borga 15 

fjäll fjäll fjäll 
Länet 255 181 114 82 207 
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För att få en närmare uppfattning om antalet utbuds
punkter med svagt befolkningsunderlag och där stödin
satser kan erfordras har i tabell 7.3 gjorts en samman
ställning av antalet butiksregioner med olika befolk
ningsunderlag vid de fem situationerna. 

Tabell 7.3 Befolkningsunderlag i butiksregioner i Väster
bottens län. 

Antal butiksregioner med olika 
befolkningsunderlag 
<200 200— 400— >600 Summa 
inv 399 599 inv 

Situation inv inv 
Utgångsläget år 19 74 83 77 32 63 255 
Lägsta butiks-
regionstorlek: 
200 inv 4111 74 37 66 181 
400 inv 411» 3n, 35 72 114 
600 inv 411) 3U) 0 75 82 
Situationen år 1980 78 64 15 49 207 

Av tabellen framgår bland annat att i omkring 80 butiks
regioner understeg befolkningsunderlaget 200 personer 
både år 1974 och 1980.1 diskussionen ovan antogs att om 
det stationära dagligvaruutbudet skall kunna vidmakt
hållas på lång sikt krävs potentiella möjligheter att i des
sa områden kunna gå in med driftstöd, investeringsstöd 
och hemsändningsbidrag. Vidare kan noteras att det 
både år 1974 och 1980 fanns omkring 70 bu tiksregioner 
som hade ett befolkningsunderlag i intervallet mellan 200 
och 400 invånare. Butikerna i områden med befolknings
underlag i den storleksordningen antogs framförallt vara i 
potentiellt behov av investeringsstöd och hemsändnings
bidrag. 
Under perioden 1975—1980 har samtliga ovan nämnda 
stödformer utnyttjats. Merparten av stödet har dock 
satts in i slutet av perioden. Hemsändningsbidrag utgick 
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under år 1979/80 till 137 av b utiksregionerna, dvs till 2/3 
av samtliga butiksregioner. Givetvis utnyttjas det fram
förallt av butiker med vidsträckta kundunderlagsområ
den. 
Investeringsstöd, varav merparten i form av avskriv
ningslån, utgick under perioden 1975—1980 till 52 butiks
regioner.121 48% av dessa har ett befolkningsunderlag un
derstigande 200 personer och 40% ett befolkningsunder
lag mellan 200 och 400 i nvånare. 
Driftstöd i form av engångsbelopp på i genomsnitt 28 000 
kr131 utgick under perioden 1978—80 till 6 butiksregio
ner. I samtliga regioner har butikerna ett befolknings
underlag i intervallet 100—200 pe rsoner. 
Tabell 7.4 åskådliggör fördelningen av butiksregioner där 
investerings- och/eller driftstöd utgått respektive icke ut
gått. I omkring en tredjedel av butiksregionerna med fär
re än 600 invånare har stöd utgått. Figur 7.7 ger en bild av 
stödets fördelning över länet. 
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Tabell 7.4 Antal butiksregioner med olika befolknings
underlag år 1980 i Västerbottens län där in
vesterings- och/eller driftstöd utgått respek
tive icke utgått under perioden 1975—1980. 

Kommun Befolkningsunderlag 
<200 inv 200—400 in v 400—600 inv >600 inv 

icke stödda icke stödda icke stödda icke 
stödda stödda stödda stödda 

Kust
kommuner 
Umeå 9 4 4 3 10 
Nordmaling 5 5 1 3 
Robertsfors 1 6 1 3 
Skellefteå 8 2 13 4 4 1 16 
Inlands
kommuner 
Vindeln 3 2 1 2 2 
Vännäs 3 3 2 3 
Norsjö 4 1 4 1 3 
Lycksele 5 3 4 2 
Fjäll
kommuner 
Storuman 5 5 1 2 1 3 
Sorsele 1 2 3 1 
Vilhelmina 4 71» 4 1 1 
Åsele 4 72> 1 1 2 

Länet 52 26 43 21 11 5 49 

I 2 regioner har utgått både investerings- och driftstöd. 
2) I 3 regioner har utgått både investerings- och driftstöd och i 1 re

gion enbart driftstöd. 

150 



Figur 7.7 Orter där butiker erhållit investerings- och/eller 
driftstöd under perioden 1975—1980 i Väster
bottens län. 

o 
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Särskilt allvarlig blir situationen då en nedläggning inne
bär kraftigt ökat avstånd för konsumenterna till alterna
tiva inköpsställen. En analys år 1980 visar att i 84 bu
tiksregioner skulle en nedläggning av den enda kvarva
rande butiken innebära en avståndsökning till närmaste 
alternativa butik med minst 10 km för konsumenterna. 
Skillnaderna mellan länets olika delar är givetvis stor 
även i detta avseende, vilket framgår av tabell 7.5. 

Tabell 7.5 Variationer mellan olika delar av Väster
bottens län vad avser förekomsten av butiks
regioner med endast en butik. 

Länsdel Butiksregioner med 
endast en butik för
delade på länsdelar 
% 

Butiksregioner med 
endast en butik i 
förhållande till 
totala antalet bu
tiksregioner i 
resp länsdel 
% 

Kustkommunerna 23 19 
Inlandskommunerna 28 50 
Fjällkommunerna 49 73 
Länet 100 41 

Inledningsvis nämndes att underlagskalkylerna ej inne
fattar eventuella biinkomster för butiksägaren. Själv
fallet är det kombinationsmöjligheterna med andra verk
samheter som möjliggör fortsatt drift trots en olönsam 
dagligvaruförsäljning. Nedläggningsbesluten bottnar i en 
del fall i att biinkomstmöjligheter inte föreligger eller fal
ler bort. En aktiv planeringsverksamhet för att öka möj
ligheterna till kombinationer mellan dagligvaruförsälj
ning och andra (servicè)-sysselsättningar på strategiska 
orter kan alltså här komma in som en verksam samhälls-
åtgärd vid sidan om eller istället för direkta bidrag och 
lån.14) En kompletteringsverksamhet som ur konsument
synpunkt blivit allt viktigare är bensinförsäljning. Stöd 
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har också utgått i några fall för att särskilt möjliggöra 
fortsatt utbud av bensinförsäljning. 
Min allmänna reflexion är att länets serviceförsörjnings
problem inte enbart kan lösas genom inomsektoriella 
stödåtgärder. Insatser inom olika sektorer måste sam
ordnas rumsligt så att det bildas bättre förutsättningar 
för ett serviceutbud som på sikt kan fungera på mark-
nadsmässiga villkor. 
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Noter, kapitel 7 
1) Jämför SOU 1974:1. 
2) Om butiksorter ligger närmare varandra än 7,5 km:s 

fågelvägsavstånd har regionerna avgränsats från var
andra på halva avståndet dem emellan. 

3) Jämför Erson & Holm (1971:13). 
4) Hä nsyn är bl a tagen till goda självförsörjnings

möjligheter och köpkraftsläckage på grund av ut-
pendling. 

5) Se Varuförsörjning i glesbygd. BD-information 1973, 
Länsstyrelsen, Norrbotten. 

6) 1971 års prisnivå. Exkl mervärdeskatt. 
7) Underlag för beräkningarna har varit länsstyrelsens 

befolkningskarta baserad på FoB 1970 samt Läns
planering 1974 (bilaga 1, kommunredovisning, Medd 
1974:6). 

8) Dessa turistorter är: Ammarnäs, Hemavan, Dikanäs, 
Kittelfjäll, Saxnäs, Klimpfjäll och Borgafjäll. 

9) Turistorter, jämför diskussionen tidigare i texten. 
10) Här gäller speciellt gynnsamma långsiktiga förut

sättningar på grund av igångsättandet av gruvdrift i 
Stekenjokk och därigenom bosättning av en stor del 
av denna arbetskraft i Klimpfjäll. 

11) Turistorter. 
12) Genomsnittligt utgick ca 145 000 kr i investerings

stöd per butik. Motsvarande siffror i riket som helhet 
under perioden 1973—1981 var 115 000 kr per butik. 
Antalet stödbutiker var 320. Budgetåret 1980/81 upp
gick det genomsnittliga stödbeloppet till 160 000 kr. 

13) Det genomsnittliga driftstödbeloppet per butik i hela 
riket låg under dessa två första år efter stödre
formens införande på 33 600 kr (1 410 000 kr/42). 60% 
av driftstödbutikerna låg i de fyra nordligaste länen. 

14) Jämför diskussionen i kapitel 5 om samordnad sta
tionär service. 
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8 EN METOD FÖR SAMORDNAD SER
VICE- OCH TRAFIKPLANERING I GLES
BYGDSKOMMUNER 

8.1 Inledning 
Tillgänglighetsstandarden kan genom direkta samhälls-
åtgärder påverkas på två principiellt och sektoriellt skil
da sätt. Dels kan serviceutbudets lokaliseringsmönster 
påverkas, dels kan den kollektiva transportorganisatio
nen och resenärernas kostnader påverkas. 
De kommunala planer som hanterar dessa frågor är servi-
ceförsörjnings- respektive trafikförsörjningsplanerna, vil
ka upprättas som separata dokument. Planerna revide
ras även med olika tidsintervall. Endast trafikförsörj
ningsplanerna är föremål för översyn varje år. Vid en ge
nomgång av aktuella plandokument hos kommunerna i 
Västerbottens län kan icke noteras någon samordnad 
målinriktad diskussion rörande planeringen av daglig
varuförsörjningen och kollektivtrafiken. Mycket talar för 
att så är fallet även i flertalet av landets övriga kommu
ner. 
Kihlman (1980) påpekar mot bakgrund av en invente
ring av existerande forskning rörande kollektiva person
transporter behovet av forskning som behandlar orga
nisatoriska former för samordning av planering av trans
portutbudet med planering av andra verksamheter. 

"Då skulle man även kunna ta upp frågor rörande t ex 
anpassning mellan serviceutbud, öppettider och 
transportsystem och samordna dessa. Även av
väganden rörande vad som är bäst, en ny busslinje el
ler ny butiksetablering, skulle då kunna diskuteras." 
(sid 69) 
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I föreliggande kapitel diskuteras en metod för intersekto-
riell åtgärdsplanering. I första hand avses en metod för 
samplanering av den lokala kollektivtrafiken och den 
grundläggande dagligvaruförsörjningen i glesbygds
kommuner. Metoden är dock utformad så, att den även 
kan användas vid annan planeringsverksamhet, där in-
tersektoriell planering kan vara fördelaktig. 
Framställningens vikt har lagts på den teoretiska diskus
sionen kring planeringsmetodiken. En schematisk be
skrivning av planeringsmetodiken redovisas i figur 8.1, 
varefter de olika planeringsmomenten diskuteras i de föl
jande delavsnitten. Metoduppläggningen kan betecknas 
som systemanalytisk med en planeringsteknisk respek
tive en beslutsfattande del. 
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Figur 8.1 Schematisk beskrivning av planeringsmeto
den. 
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Anm: Metoduppläggningen är influerad av Sanne (1973). Jämför 
också t ex Reif (1973) och Lee (1973). 
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8.2 Planeringsförutsättningar — systembe
skrivning — str ategibeskrivning 

Faktorer som påverkar anspråken samt servicenivån på 
grundläggande dagligvaruservice och kollektivtrafik är i 
första hand följande: 
1. Befolkningsstruktur i utgångsläget (främst boende-

och åldersfördelning). 
2. Dagligvaru- och trafikförsörjning i utgångsläget (loka

lisering, nätverk, dimensionering, försörjningsformer). 
3. Monetära och icke-monetära företagsförutsättningar 

(känslighet i företagens ekonomiska och personella 
möjligheter att fortsätta sin verksamhet, vilka bl a är 
beroende av rörelseresultatet, tekniska standarden, 
kompletteringsverksamhet, ägandetyp, ägarens/före
ståndarens ålder samt känslighet i distributions
möjligheter från parti- till detaljhandelsled, dvs möj
ligheterna att till acceptabel kostnad förse de perifera 
företagen med varor etc). 

4. Fysiska restriktioner (vägnätets utformning och stan
dard, samt barriärer i form av t ex vattendrag). 

5. Monetära och icke-monetära individ- och hushållsre
striktioner samt olika gruppers "anspråksmönster". 
Skillnader i transportförutsättningar (ex gång- och 
cykelavständ till utbudet, inköp kan göras i samband 
med arbetsresor, tillgång till bil för inköpsresor, i be
hov av kollektiv trafik för inköpsresor). 

6. Statsfinansiella och kommunalekonomiska restriktio
ner samt bestämmelser enligt lagar och förordningar. 

7. Möjligheter att skapa brett lokalt engagemang för be
hov av lokalt stationerad service (ex vis ansvarsta
gande för nyetableringar och ökad lokal köptrohet). 

8. Försök till sammanfattande bilder av framtida situa
tioner—scenarier. 
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De uppräknade faktorerna kan ses som planerings
förutsättningar för den "tillgänglighetsmiljö" som efter
strävas. För att kunna skapa en realistisk tillgänglig
hetsmiljö är det emellertid också viktigt att klarlägga de 
funktionella sambanden mellan de olika faktorerna — 
sy stembeskrivning. 
Vidare är det väsentligt att klarlägga efter vilka värde
ringar planeringen skall ske. Därmed'avses att man for
mulerar handlingsstrategier av övergripande karaktär 
som a nger åtgärdsplaneringens principiella inriktning — 
strategibeskrivning. Mellan de tre planeringsmo
menten bör råda ömsesidiga beroenden. 
I ett glesbebyggt område med fortgående avfolkning är 
handlingsutrymmet för serviceföretagen synnerligen be
gränsat, och marginalerna för att undvika nedläggningar 
sammanhänger i många fall mer med de enskilda ägar
nas möjligheter till kompletterande inkomster, ålder och 
bundenhet till orten, än med krav på rimlig ekonomisk 
förtjänst. 
Det nuvarande konsumtionsmönstret är format under en 
period med relativt decentraliserat utbudsmönster som 
inneburit närhet till utbudet. En nedläggning som inne
bär en total förlust av högfrekvent anlitad service, typ 
dagligvarubutik och bensinförsäljning, på en ort medför 
alltså i många fall betydande anpassningsproblem för de 
berörda konsumenterna. 
Serviceföretagen och konsumenterna är alltså både eko
nomiskt och på andra sätt resurssvaga och i hög grad 
känsliga för relativt små förändringar av olika slag och 
deras reella handlingsfrihet och anpassningsmöjligheter 
är förhållandevis begränsade. 
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8.3 Målformulering och generering av åt
gärdsstrategier 

De tidigare planeringsmomenten har angivit efter vilka 
huvudprinciper planeringen skall ske. Detta planerings
moment innebär en strukturering av sambanden mellan 
olika preciserade mål, där de underordnade målen i de 
flesta fall kan ses som medel för att genomföra de över
ordnade målen. Resonemanget kan åskådliggöras i en 
mål-/medelhierarki. 

Figur 8.2 Exempel på mål-/medelhierarki. 
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Det finns åtminstone tre fördelar med att göra en hier
arkisk uppdelning vid mål/medel-analyser. För det första 
kan konflikter mellan olika mål upptäckas. För det and
ra kan inkonsekvenser mellan mål och medel på olika 
nivåer klarläggas. För det tredje underlättas besluts
fattarnas möjligheter att få en överblick och därigenom 
kunna prioritera mellan alternativa mål med bättre vet
skap om konsekvenserna. 
De övergripande planeringsprinciperna kan i målform ut
tryckas enligt exempelvis följande tolkning av rådande 
synsätt hos kommuner och statliga myndigheter: 
— att inom rimliga samhällsekonomiska ramar stödja ett 

på längre sikt stabilt service- och trafikförsörjningssy
stem. 

— att försörjningssystemet icke alltför påtagligt ska inne
bära negativa störningar i individernas nuvarande 
konsumtionsvanor, dvs att utbudsformer som för
svinner på bästa sätt ersätts med andra utbudsformer 
med lägre underlags krav. 

— att närhetsaspekter och konsumenternas kostnader i 
möjligaste utsträckning beaktas utan att man därmed 
förlamar möjligheter till framtida justeringar. 

— att erbjuda rimliga resemöjligheter vid utnyttjande av 
kollektiv trafikservice. 

I en reell planeringssituation bör dessa mål innehålla al
ternativa nivåer för att möjliggöra val av ambitionsnivå 
och val mellan olika kombinationer. Vidare är det viktigt 
att målen formuleras på ett sådant sätt att möjlighet 
finns att mäta graden av måluppfyllelse. 
Vid en sådan operationell bestämning bör t ex definieras i 
vilken utsträckning: 
— butiker bör vara fördelade över kommunen med hän

syn tagen till existerande utbudsmönster, avstånds
relationer samt befolkningens rumsliga fördelning i ut
gångsläget och enligt realistiska förändringsalterna
tiv. 
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— konsumentens transport- och tidkostnader samt möj
ligheter att utnyttja transportservice skall vara jäm
förbara för olika individkategorier i olika delar av 
kommunen. 

— den kollektiva trafikens linjenätsuppbyggnad skall 
vara inriktad på reguljära baslinjer eller efterfråge-
styrda linjer (dvs på beställningsbasis). 

Ur sektoriell synvinkel är olika åtgärdsalternativ, för att i 
möjligaste mån vidmakthålla/skapa en för glesbygdsbe
folkningen "acceptabel" tillgänglighet till service, upp
delade på det sätt som framgår i figur 8.3. 
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Figur 8.3 Åtgärdsalternativ inom trafik- respektive ser
vicesektorn . 
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Vad b eträffar generering av åtgärdsstrategier för service-
och trafikförsörjning är metodiken relativt outvecklad. 
Upprättandet av lokala och regionala trafikförsörjnings
planer har dock inneburit att metoder för att inom givna 
ekonomiska ramar skapa den bästa trafikförsörjningen 
har börjat efterfrågas. Då det gäller serviceförsörjningen 
har under 1970-talet bedrivits utvecklingsarbete på riks-, 
regional och lokal nivå samt genom speciellt tillsatta ut
redningar. 
En systematisk genomgång av huvudparten av praktiskt 
möjliga åtgärdsstrategier bör vara genomförbar i de kom
muntyper där komplexiteten i ortssystem och för
bindelselänkar ej är alltför stor. Lämpligast för detta är 
givetvis utpräglade glesbygdskommuner, där problemen 
också är mest framträdande. I mer komplext uppbyggda 
kommuner tvingas dock planeraren till betydande gene
raliseringar och förenklingar för att få matematiskt han-
terbara datamängder. En användbar teknik vid sådana 
operationer kan vara analyser med hjälp av beslutsträd, 
där man på ett översiktligt plan analyserar vilka hand
lingsalternativ man bör välja. 
En viktig fas i planeringsarbetet är att undersöka koordi
neringsmöjligheter mellan insatser inom de båda sekto
rerna så att åtgärdskonflikter icke uppstår, eller så att 
onödiga överlappningar icke sker mellan olika åtgärds
typer. Vidare bör olika åtgärder vägas mot varandra i för
hållande till deras respektive "nytta" för att ge bästa 
möjliga tillgänglighet. 
Enligt de ovan föreslagna övergripande målformulering
arna bör ambitionsnivån i första hand vara att bereda 
kommuninvånarna möjlighet att utnyttja kollektivtrafik 
för inköpsresor samt att kunna utnyttja varuhemsänd-
ning. I andra hand gäller att vidmakthålla det existe
rande utbudet av dagligvaruservice, vilket i de f lesta fall 
bör kunna ske genom investerings- och driftstöd. 
En rimlig utgångspunkt, som har stöd i vä lfärdsmäl for
mulerade pä central nivå, är att samtliga kommuninvä-
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nare bereds möjlighet att utnyttja kollektivtrafik och 
kunna erhålla hemsändning av dagligvaror. Därigenom 
bildas en basnivå ur trygghetssynpunkt då det gäller ser
viceförsörjningen. Under förutsättning att konsument
kostnaderna för att utnyttja hemsändningsmöjligheten 
blir jämförbara för personer i olika delar av kommunen 
blir en sådan försörjningsform likvärdig ur tillgänglig
hetssynpunkt för samtliga kommuninvånare. 
I d etta exempel är delmedlen (dvs att skapa en basnivå 
ur tillgänglighetssynpunkt genom subventionerade kol
lektiva persontransporter respektive varutransporter) i 
överensstämmelse med varandra. Ett rikt förgrenat kol
lektivt trafiknät utgör även en viktig förutsättning för ett 
rättvist varuförsörjningssystem. Samtidigt får de kollek
tiva färdmedlen ökat transportunderlag. Resonemanget 
kan visas i e tt värdeanalysträd. Jämför figur 8.4. 
Tillgänglighetsnormerna utformas lämpligen så att de 
innehåller en konkret definition av basnivån uttryckt i 
minimiantal transport- och hemsändningsmöjligheter 
per tidsperiod och hushåll (ev byar) samt konsument
kostnader (biljett- och fraktavgifter) och eventuell tids
förbrukning. 
Då det gäller tillgänglighetsförbättrande åtgärder utöver 
basnivån står det principiella valet mellan att antingen 
satsa på att behålla butiker på så många orter som möj
ligt eller att satsa på ytterligare åtgärder inom trafikför
sörjningen. 
Detta problem kan också illustreras i ett värdeanalys
träd där "grenarna" åsätts vikter som uttrycker i vilken 
utsträckning insatserna skall inriktas på de olika hand
lingsalternativen. Viktsättningen beror i hög grad på bas
nivåns standard och var kompletteringarna kan tänkas få 
bästa effekt. 
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Figur 8.4 Exempel på åtgärdsstrategier för basnivå ur 
tillgänglighetssynpunkt. 
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8.4 Konsekvensanalys och mälprecisering 
Denna planeringsfas innebär att effekterna av olika åt
gärder jämföres med uppställda mål, varvid målupp
fyllelsen anges i kvantitativa och eventuellt även kvali
tativa termer. Utvärderingen kan indelas i två del
moment; dels en analys av "basåtgärderna", dels en ana
lys av åtgärderna utöver denna basnivå. 
För att illustrera eventuella underförsörjda områden då 
det gäller kollektiva rese- och varuhemsändningsmöjlig-
heter kan man på en befolkningskarta zonera områdena 
som berörs av försörjningsnätet och få en kvantitativ 
uppfattning om måluppfyllelsen räknad i andel av be-
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tolkningen som omfattas av det föreslagna alternativet. 
Olika zonavsnitt kan sedan graderas utifrån variationer i 
individ- (hushålls-)kostnader for att utnyttja åtgärderna 
samt skillnader i tidsåtgång, turtäthet och uppehålls
tider. 
De samhälleliga kostnaderna (subventionerna) för de 
föreslagna åtgärderna kan indelas i följande poster: 
1. Bidrag till kollektivtrafiken enligt de allmänna regler

na för trafikförsörjningen. 
2. Speciella bidrag för reducering av biljettpriser vid in

köpsresor till dagligvarubutikerna. 
3. Bidrag till varuhemsändning. 
4. Stöd till stationär eller mobil dagligvaruservice i form 

av avskrivningslån, investeringslån, kreditgarantier 
och driftstöd. 

Konsekvensanalysen bör alltså ge information om varia
tioner i tillgänglighetsstandarden samt beräknade sam
hälleliga kostnader vid olika handlingsstrategier. Den bör 
också innefatta kalkyler över inbesparade kostnader 
inom exempelvis den sociala omsorgen och för hush ållen. 
De föreslagna åtgärderna emotser emellertid sannolikt 
inte i alla situationer de anspråk befolkningen har. Ut
nyttjandet av serviceformerna blir inte som planerat. 
Köpvanorna påverkas av den förändrade utbudssituatio
nen. Befolkningsutvecklingen skiljer sig från gjorda an
taganden, etc. De föreslagna åtgärderna bör alltså inte 
ses som definitiva lösningar för en planperiod, utan möj
lighet bör finnas att göra successiva justeringar av målen 
och medlen mot bakgrund av ständigt återkommande 
samhällsekonomiskt inriktade utvärderingar av effekter
na av de föreslagna åtgärderna. Resultatet av denna kon
sekvensanalys bör således i en idealsituation återföras till 
beslutsfattarna för diskussion om eventuella föränd
ringar i de uppsatta målen. Om konsekvensanalysen 
redovisas i måltermer kan målen fungera som ett kom
munikationsmedel mellan planeraren och besluts
fattarna. Utvärderingen och målpreciseringen måste allt
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så ses som en process över tiden, även om man utifrån 
konsekvensanalysen bestämt sig för en handlingsstrategi 
i planarbetet. 

8.5 Målviktning — sammanvägning — be
slutsrekommendation 

En naturlig följd av konsekvensanalysen är bestäm
ningen av det lämpligaste handlingsprogrammet. För att 
göra det bedömer beslutsfattarna på intuitiv väg eller på 
annat sätt målens relativa vikt. Detta innebär att de upp
rättar en prioriteringsordning över vilka mål som i första 
hand bör uppfyllas eller ha hög måluppfyllelsegrad. På 
grundval av detta kan planeraren göra en sammanväg-
ning av den totala måluppfyllelsegraden för olika åt
gärdsalternativ. 
Rangordningen av alternativens måluppfyllelsegrad 
gentemot enskilda mål kan göras på olika sätt; exempel
vis kostnad/nytta-analys, kostnad/effekt-analys eller 
sammanvägning med funktionsindex eller värdeanalys
träd. För en kritisk genomgång av dessa metoders an
vändbarhet, se Sanne (1973) samt Källström & Reuther-
borg (1980). 
Styrande faktorer för målviktning, sammanvägning och 
beslutsrekommendation är bl a stabiliteten i det rå
dande utbudsmönstret, kostnaderna för olika stödåt
gärder, statsbidragsmöjligheter samt utnyttjandet av de 
olika service- och transportformer som erbjuds, dvs över
ensstämmelse mellan anspråk och åtgärd. 
Valet av alternativ måste också göras med hänsyn till 
ändrade förutsättningar i framtiden. De föreslagna lös
ningarna bör alltså vara justerbara i förhållande till olika 
alternativ beträffande befolkningsutvecklingen samt till 
hur konsumtionsmönstren kan tänkas förändras. 
För att underlätta för beslutsfattarna bör, vid komplice
rade beslutsproblem, alla konsekvenser redovisas i struk
turerad form, exempelvis i en tabellarisk översikt av 
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balansräkningsmodell. Förutom att mängden av ut
värderingsdata pä detta sätt blir överblickbar kan en så
dan strukturering tjäna som utgångspunkt för analyser 
med hjälp av värdeanalysträd eller andra metoder. 
Sanne (1973:69f) nämner fyra fördelar med en beskriv
ning av denna typ: 
1. "'För de t första kan dominerande alternativ utpekas, 

dvs alternativ som alltid är bättre än ett alternativ 
som kan väljas vid samma tidpunkt". 

2.  "För det andra kan analysen utpeka beslutskedjor som 
leder till icke-acceptabla alternativ i framtiden, vil
ket också kan innebära en begränsning av antalet 
möjliga handlingsalternativ i beslutsläget". 

T "Pä likartat sätt kan stabiliteten i olika beslutsalter
nativ prövas. Detta gäller speciellt då flera inbördes 
oberoende beslut ska fattas eller då flera olika förut
sättningar kan antas variera". 

4. "Vidare kan ett 'träd' åskådliggöra tidspreferensens 
betydelse". 
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9 GLESBYGDENS SERVICEFÖRSÖRJ
NING I ETT VIDARE INTERSEKTO-
RIELLT SAMMANHANG — PRAKTIK
FALLET LYCKSELE KOMMUN 

9.1 Glesbygdsområdens strukturella upp
byggnad och dynamik 

"A system is a set of objects together with relation
ships between the objects and between their attribu
tes"1» 

Vid analys av de strukturella förhållandena inom en sam
hällsbildning, kan man identifiera ett nätverk av olika 
former av samband. En förändring inom en del av sam
hällsbildningen ger återverkningar på andra håll. Vid 
starka samband kan återverkningarna pågå i flera led 
(multiplikativa effekter). 
En viktig uppgift inom teoribildningen på system -
området är att söka infoga så mycket som möjligt av kom
plexiteten i sambanden.2' En stor stötesten är emellertid 
den omfattande informationsmängd som krävs för att 
klargöra sambanden i ett samhällssystem. Systemforsk
ningen är därför huvudsakligen inriktad på studier av 
sambanden inom avgränsade delsystem. Tanken är att 
den kunskap som erhålles vid dessa studier skall leda till 
insikt om sambanden mellan delsystem och så småning
om mellan alla element i systemet. 
Även om sambandens komplexitet varierar mellan olika 
typer av samhällsbildningar och olika hierarkiska nivåer 
så är de grundläggande byggstenarna desamma. Likaså 
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krävs på alla nivåer förenklingar så att systemet blir 
praktiskt hanterbart. 
Faktorer av stor betydelse i glesbygdsområden är den 
rumsliga dimensionen, den arealbaserade produktionen, 
arbetspendlingsmöjligheter till större orter samt service
försörjningen. Ett utmärkande drag är att sambanden i 
samhällssystemet i glesbygdsområdena är kvantitativt 
svaga, men kvalitativt viktiga, vilket innebär att t ex nu
merärt små förändringar i sysselsättningstal, särskilt 
inom de areella näringarna, eller inom vissa former av 
service, kan ge betydande effekter. Operationaliseringen 
av beståndsdelar och samband i ett system beror givetvis 
på analysens syfte. Följande uppställning visar hur en 
checklista i grova drag kan se ut och vars element kan 
sammanfogas till olika delsystem.3' 

1 PRODUKTION 

2 SYSSELSÄTTNING 

3 BEFOLKNING 

— Resurser 
— Teknik 
— Produktionslänkar mellan 

företag 
— Differentiering 
— Lokalisering 
— Intra- och intersektoriella 

ekonomiska och ickeekono
miska samband (beroende
förhållanden) 
a) inom kommunen 
b) med andra områden 

— Tillgänglighet och pendling 
(lokala arbetsmarknads
områden) 

— Åldersfördelning 
— Könsfördelning 
— Boendefördelning 
— Yrkeskvalifikationer 
— Yrkesverksamhetsgrad 
— Pendling 
— Flyttning 
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4 SERVICE 

5 INFRASTRUKTUR 

6 FYSISK MILJÖ 

7 SOCIAL OCH KUL
TURELL MILJÖ 

8 BEFOLKNINGS 
ANSPRÅKS-/ 
BEHOVSMÖNSTER 

— Differentiering 
— Dimensionering 
— Nätverk (utbudsmönster) 
— Underlagskrav 
— Tillgänglighet 
— Distribution 
— Differentiering 
— Dimensionering 
— Fysiska nätverk, Trans

portnät 
— Teknisk standard 
— Underlagskrav 
— Områden för olika ut

nyttjandeändamål 

— Formella organisationer 
— Informella organisationer 

— Individ- och hushålls
ekonomiska restriktioner 

— Icke monetära individ- och 
hushållsrestriktioner 

I glest bebyggda områden är, som tidigare sagts, den 
rumsliga dimensionen viktig. Avståndsrelationerna i det 
rumsliga mönstret har en påtaglig inverkan på interrela-
tionernas känslighet för störningar. Mc Loughlin (1970) 
skiljer mellan platsrelaterade aktiviteter och ur rumslig 
synpunkt oberoende aktiviteter. Samhällssystemets 
rumsliga karaktär i glesbygdsområden bestäms till stor 
del av den areella näringslivsbasen och består därigenom 
till stora delar av starkt platsrelaterade aktiviteter. 
Till detta kommer dels en hög avståndsfriktion i form av 
långa avstånd (stora transportkostnader i tid och pengar) 
mellan systemets beståndsdelar, dels ett glest (svårut-
nyttjat) kollektivt transportutbud. 
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Förekomsten av aktiviteter i olika rumsliga kombina
tioner är baserat på ett samspel mellan aktiviteternas 
omgivningskrav. Mått på styrkan i sambanden utgörs av 
exempelvis flödet av folk (pendling, flyttning) ekonomis
ka transaktioner, information, varor etc. Sambandet mel
lan styrka och känslighet kan klarläggas genom iden
tifiering av tröskelfenomen. Därmed avses språngvisa ef
fekter som har sin grund i förändringar av en aktivitets 
rumsliga fördelning. Jämför kapitel 3. 
Av den ovan presenterade listan på systemkomponenter 
framgår att i första hand fysiska och sociala faktorer och 
interrelati on er betonas i detta sammanhang. Föränd
ringarna i ett system har även sin bakgrund i vilka lagar, 
förordningar, avgifter, skatter, bidrag, lån, information 
etc, som styr olika verksamheters utformning. Styrning
ens utformning är i sin tur ett operationaliserat resultat 
av politiska idéer om hur samhällssystemet bör utfor
mas. Dessa aspekter behandlas icke här. 
Låt oss anta att vi befinner oss i ett typiskt glesbygds
område med förhållandevis omfattande areell närings
livsinriktning. Området befinner sig i kontraktion, vilket 
innebär att sysselsättning i de areella näringarna går till
baka och att lokal kompensation för de förlorade arbets
tillfällena ej kommer till stånd i tillräcklig omfattning. 
De specifika kumulativa förhållanden som gäller gles
bygdsområden i kontraktiv utveckling kan åskådliggöras 
med hjälp av några systemelement som nämndes ovan. 

Figur 9.1 Principskiss över orsakssammanhang vid kon
traktion 
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Figur 9.1 åskådliggör hur bortfallet av lokala arbetstill
fällen, främst genom u tebliven rekrytering till de areella 
näringarna och otillräcklig tillväxt av övrig sysselsätt
ning, leder till undersysselsättning samt till svagare eko
nomiska samband och utpendling eller flyttning till orter 
med expansivt näringsliv. Pendlings- respektive flytt
ningsströmmar ger i sin tur upphov till dels färre lokala 
serviceutbud, dels skev åldersfördelning. Färre lokala ser
viceutbud innebär att tillgängligheten till service för
sämras för de kvarboende, vilket i sin tur kan leda till el
ler påskynda utflyttning, att antalet lokalt servicesyssel-
satta reduceras och att de lokala ekonomiska samban
den försvagas ytterligare. Skevheten i åldersfördelningen 
orsakas framför allt av att främst personer i reproduktiv 
ålder flyttar ut, varigenom födelsetalen också minskar ef
terhand. Vidare uppkommer allt större svårigheter att 
anpassa det lokala utbudet av arbetstillfällen till de ar
betssökandes fallenhet och önskemål. 
Marknadskrafterna styr och därför måste serviceplane
ring i områden med kontraktivt näringsliv i stor ut
sträckning inriktas på att bromsa serviceutbudets spon
tana koncentrationstendenser. I ett sektorsövergripande 
sammanhang gäller detta icke enbart med tanke på de di
rekta förändringarna i servicetillgänglighet för konsu
menterna. Även sysselsättningsaspekter kommer in i bil
den. 

9.2 Nodala delområden som analys- och pla
neringsinstrument 

Perspektiven inom samhällsplaneringen är till stor del 
avhängiga den hierarkiska nivå där planeringen sker. I 
den kommunala planeringen är t ex hela kommunens yta 
av intresse. På högre nivåer måste — av förenklingsskäl 
— en kommun ofta betraktas som en punkt. 
Planeraren och beslutsfattaren på den kommunala nivån 
har, inom en klart definierad rumslig ram, ansvar för att 
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vissa typer av samhällelig verksamhet skall fungera; i en 
del avseenden enligt generella normer formulerade på 
högre nivåer i samhället, i andra avseenden enbart grun
dat på den berörda befolkningens speciella krav och öns
kemål. Deras uppgift är att inom den avgränsade fysiska 
omgivningen (kommunen) i största möjliga mån svara för 
att balansera utbud och efterfrågan inom olika ansvars
områden. 
Viss grundläggande service, t ex dagligvaruförsörjning, är 
starkt kopplad till befolkningen på nära avstånd från var
je utbudspunkt. Det innebär att varje befolkningsmässig 
förändring inom detta område direkt påverkar serviceut
budets funktionsmöjligheter. Omvänt gäller att en för
ändring hos utbudet påverkar servicestandarden för be
folkningen i omlandet. Detta ömsesidiga beroende moti
verar att frågor som rör servicestandarden bör analyseras 
utifrån en indelning av den administrativa enheten i yt
enheter som är relevanta ur utbuds- och efterfråge-
synpunkt, dvs de bör vara funktionellt avgränsade del
områden runt ett centrum, något som också kan benäm
nas nodala delområden.4' 
En annan huvudtanke med en områdesindelning är att 
den skall kunna vara vägledande för den långsiktiga pla
neringen. Utgångspunkten för en områdesindelning un
der kontraktiva förhållanden bör då dels vara en analys 
av samband mellan serviceorter och övriga orter i ut
gångsläget samt tänkbara förändringar i framtiden, dels 
en analys av serviceutbudets interna möjligheter att an
passa sig till underlagsminskningar. Vidare är det viktigt 
att hänsyn tas både till den fysiska översiktsplaneringen 
och till politiskt formulerade målsättningar beträffande 
sysselsättning och bosättning i kommunens olika delar. 
Ett beaktande av de sistnämnda dimensionerna vid om
rådesindelningen anknyter till det av ekonomer använda 
planeringsregi on begreppet "economic development 
region", där tonvikt läggs vid utvecklingen av handlings
strategier, program och agerande för att förflytta en 
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region därifrån den är ur ekonomisk synvinkel i riktning 
mot förutbestämda ekonomiska mål.51 

En områdesindelning baserad på ovanstående typer av 
överväganden kan sålunda betraktas som ett planförslag 
över hur det inomkommunala ortssystemet på lång sikt 
bör vara utformat för att man på bästa sätt skall vara rus
tad att möta sannolika förändringar i sysselsättnings- och 
befolkningsfördelning. 

9.3 Samhällsstruktur och förändrings
tendenser i Lycksele kommun 

Mot bakgrund av den teoretiska diskussionen i före
gående avsnitt skall fortsättningsvis diskuteras sam
hällsstrukturen och dess föränderlighet i Lycksele kom
mun, Västerbottens län. Valet av kommun hänger sam
man med mitt deltagande i ERU-projektet "Regionala 
konsekvenser av tillbakagång inom vissa näringar" — 
vanligast benämnt REKO-projektet — som hade Lyck
sele kommun som huvudsakligt undersökningsområde, 
och vars huvudresultat presenterats i SOU 1980:47 (Sam
spel för balanserad utveckling i glesbygd och i Wiberg 
(red) 1981). 
I kommunens ortshierarki dominerar centralorten klart 
(närmare 60% av kommunbefolkningen). Vidare före
kommer tre tätorter med relativt differentierad service 
samt ett femtontal mindre serviceorter. De större orterna 
ligger i älvdalarna enligt vanligt norrlandsmönster. Ett 
undantag är gruvsamhället Kristineberg på gränsen till 
Norsjö kommun. Centralorten är påtagligt välutrustad 
med både kommersiell och institutionell service, något 
som bl a hänger samman med att Lycksele sedan lång tid 
tillbaka fungerat som huvudort för södra Lappland och 
därigenom är lokaliseringsort för en rad servicefunk
tioner med hela inlandet som betjäningsområde. 
I 1972 års ortsstrukturplan klassificerades kommunen 
som regionalt centrum. I länsstyrelsens motivering för 
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detta i Länsprogram 70 betonades Lycksele s trategiska 
betydelse som serviceort för Västerbottens inland. 
Kommunen har en yta på drygt 56 kvadratmil och ett in
vånarantal på ca 14 500 ( år 1981), vilket innebär 2,6 in
vånare per kvadratkilometer. Ända fram till omkring år 
1960 ti llväxte kommunens befolkning. Inomkommunala 
kontraktionsproblem började dock uppträda redan under 
1940-talet, då områdena utanför centralorten och Kristi-
neberg började avfolkas. Den största tillbakagången av 
befolkningen uppträdde under första hälften av 1960-
talet. Därefter har den negativa utvecklingen, särskilt un
der 1970-talet, bromsats upp betydligt (figur 9 .2). 

Figur 9.2 Befolkningsutvecklingen i Lycksele kommun 
1870—1980 
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Källa: Ottosson (1974) samt SCB. 
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Höga födelsetal mildrade under 1960-talet effekterna av 
en hög nettoutflyttning och har därmed på ett påtagligt 
sätt bidragit till att befolkningstalet och ålderssamman
sättningen i kommunen som helhet inte har förändrats 
särskilt drastiskt under de senaste årtiondena (figur 9.3). 
Så ökade t ex medianåldern från 30 till 34 år mellan åren 
1960 och 1977, vilket är en förhållandevis liten föränd
ring jämfört med utvecklingen i andra mindre norrlands
kommuner.6' De s junkande födelsetalen under senare år 
indikerar dock allvarliga demografiska och andra prob
lem i framtiden. 

Figur 9.3 Befolkningsförändringar 1965—1981 i Lycksele 
kommun 
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Källa: Länsstyrelsen, Umeå 

Vidare bör skillnaderna i befolkningens åldersstruktur 
mellan centralorten och övriga kommundelar uppmärk
sammas. Centralorten uppvisar en relativt gynnsam bild 
i jämförelse med r iksgenomsnittet. Så är långt ifrån fallet 
i den övriga delen av kommunen. Där är den äldre be
folkningen kraftigt överrepresenterad, medan det om
vända förhållandet gäller befolkningen i de produktiva 
åldrarna samt barnen (figur 9.4). 

179 



Figur 9.4 Befolkningspyramider år 1975 i Lycksele kom
mun 
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Befolkningsutvecklingen och den rumsliga omfördel
ningen kan i första hand förklaras av näringslivets om
vandling. År 1950 var varannan förvärvsarbetande syssel
satt inom de areella näringarna, mot var sjätte år 1975. 
Mellan åren 1950 och 1975 minskade de areella näring
arna sitt arbetskraftsbehov med ungefär två tredjedelar, 
medan industrisektorn ökade sitt behov med en tredje
del. Den privata servicesektorn ökade med två tredje
delar, och den offentliga förvaltningen nästan tre
dubblade antalet sysselsatta (figur 9.5). Den gynn
samma utvecklingen under 1970-talets första hälft kan 
framför allt tillskrivas några lyckosamma industri-
etableringar med hjälp av lokaliseringsstöd samt ökad of
fentlig service. Sysselsättningsexpansionen 1975—1980 
har varit koncentrerad till den offentliga sektorn. 
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Figur 9.5 Antal förvärvsarbetande inom olika närings
grenar 1950—1980 i Lycksele kommun 
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Källa: Folk- och bostadsräkningarna. 
Anm: Sysselsatta 20-w tim/vecka eller motsvarande definition. 

De nya arbetstillfällena på 1970-talet har framför allt 
inneburit nya möjligheter på arbetsmarknaden för kvin
norna. Mellan åren 1970 och 1975 ökade den manliga för
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värvsfrekvensen (sysselsatta 20-w tim/vecka) med en
dast en procentenhet — från 74 till 75% (bland män 
15—64 år), medan den kvinnliga förvärvsfrekvensen steg 
med 12 enheter, från 34 t ill 46%. Den drastiska ökningen 
av den kvinnliga förvärvsfrekvensen förklaras i huvud
sak av att arbete som tidigare utfördes i hemmet nu ut
förs i avlönad form ute på arbetsmarknaden i främst 
barntillsyn och vård av sjuka och pensionärer. 
Viktigt att notera är att den kraftiga satsningen på fler 
sysselsättningsmöjligheter för kvinnor under 1970-talet 
ändå inte kunnat förhindra en befolkningsminskning. 
Mellan åren 1970 och 1975 minskade kommunbefolk
ningen med ca 100 personer, trots att antalet arbetstill
fällen ökade med ungefär 600. En väsentlig orsak till det
ta är att det förelegat ett stort uppdämt sysselsättnings
behov bland kvinnorna, vilket inte givit upphov till "tra
ditionella" multiplikatoreffekter, när de nya arbetena 
tillkommit. Denna slutsats stöds av arbetslöshetsut
vecklingen under 1970-talet (figur 9 .6). 

Figur 9.6 Arbetslöshet i Lycksele kommun. Totalt samt 
fördelad på kvinnor och män. Kvartalsvis 
1968—1982. 
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Den markanta uppgången i antalet arbetslösa kvinnor 
under andra halvåret 1972 kan till stor del förklaras av 
förhandsbesked om lokaliseringen av ALGOTS NORD 
till Lycksele som då gavs. Detta är ett tydligt exempel på 
den bristande överensstämmelsen mellan registrerad och 
faktisk arbetslöshet som ofta föreligger. Många avstår 
från att registrera sig som arbetslös när utsikterna att er
hålla ett arbete bedöms vara alltför små. 
De rumsliga konsekvenserna av näringslivets omstruk
turering har givetvis varit betydande, eftersom de kon-
traktiva sektorerna i huvudsak är ytlokaliserade, medan 
de expansiva sektorerna till huvudsaklig del är punkt-
lokaliserade. Till detta kommer att större delen av in
dustri- och serviceexpansionen skett i centralorten, vilket 
till stor del hänger samman med Lyckseles historiskt be
tingade roll som huvudort för Västerbottens inland. Kon
kurrensläget har således varit gynnsamt, när man sökt 
dra till sig industrietableringar och utökningar inom den 
offentliga sektorn. De övriga orterna i kommunen har 
haft en för otillräckligt utvecklad infrastruktur för att 
kunna hävda sig i konkurrensen om nylokaliseringar. I ett 
länsperspektiv har centralorten Lyckseles förmåga att 
dra till sig nya arbetstillfällen endast överträffats av 
Umeå och Skellefteå. 
Skattekraften, dvs skatteunderlaget per invånare, bru
kar användas som en samlad indikator på näringsunder
lag, ekonomisk aktivitet och demografisk samman
sättning i en kommun. I Lycksele uppgick skatteunder
laget i procent av riksmedelvärdet enligt 1976 års taxe
ring till 87. En jämförelse med övriga kommuner i länet 
visar att Lycksele kommun trots detta låga tal här ligger 
högt; endast Skellefteå och Umeå ligger k lart högre. 
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9.4 Produktionssamband och spridnings
effekter i den lokala ekonomin 

De ekonomiska sambanden mellan olika verksam
heter/sektorer och geografiska områden kan kartläggas 
genom insamling av uppgifter om hur försäljning och in
köp av varor och tjänster fördelas. Rabinowicz (1977) har 
genomfört en sådan studie med Lycksele kommun som 
analysobjekt. Undersökningen som avser situationen år 
1975 är även presenterad i bl a SOU 1980:47. 
Av re sultaten kan särskilt noteras: 
— Drygt 60 procent av den samlade produktionen, ex

klusive offentlig sektor, försäljs till områden utanför 
kommunen. 

— Jordbruket, byggnadsindustrin, dagligvaruhandeln 
samt transport och kommunikation har av naturliga 
skäl låga exportandelar (<20%). Däremot har skogs
bruket och industrisektorerna, bortsett från livs
medels- och kemisk industri, höga exportandelar 
(>80%). Verkstadsindustrin, där merparten av de ny
tillkomna lokaliseringsföretagen under perioden 
1965—1975 återfinns, exporterar 97% av sin produk
tion till andra regioner. 

— Av den totala produktionen i Lycksele kommun för
säljs endast ca 12% inom det lokala produktionssyste
met. 

— Lyckseles roll som serviceort för Västerbottens inland 
visar sig bl a i att ca en tredjedel av sällanvaruhan-
delns produktion exporteras. 

I tabell 9.1 redovisas hur stor andel av företagens köp av 
varor och tjänster som görs inom kommunen, dvs an
delen lokala inköp av de olika sektorernas totala inköp. 
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Tabell 9.1 Andel av företagens totala inköp gjorda inom 
Lycksele kommun år 1975 

Källa: Bearbetning av data ur Rabinowicz (1977) 

Av de branscher som redovisar små lokala inköp tillhör de 
flesta tjänstesektorn. Verkstadsindustrin, som ju i regio
nalpolitiska stödsammanhang anses vara betydelsefull, 
gör emellertid också en påfallande liten andel av sina in
köp på den lokala marknaden. Både ur inköps- och för
säljningssynpunkt ger således denna bransch ytterst små 
lokala spridningseffekter. 
För att belysa de olika sektorernas lokala betydelse har 
varje sektors relativa andel av den totala lokala efter
frågan på varor och tjänster beräknats. Resultatet fram
går av tabell 9.2. 

Procent 
Jordbruk 
Skogsbruk 
Livsmedelsindustri 
Trävaruindustri 
V erkstadsindustr i 
Kemisk industri 
El och vatten 
Byggnadsindustri 
D agligvaruhandel 
Sällanvaruhandel 
Hotell- och restaurantverksamhet 
Transportsystem 
Uppdragsverksamhet 
Reparationsverkstäder 

20 
15 
34 
23 
3 

11 
4 

17 
1 
1 
3 

14 
0 
5 
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Tabell 9.2 Olika sektorers andel av företagens totala in
köp av varor och tjänster inom Lycksele kom
mun år 1975 

Källa: Se tabell 9.1 

Av tab ellen framgår att skogsbruket svarar för drygt en 
tredjedel av den lokala efterfrågan från näringslivet i 
kommunen. 
Trävaruindustrin svarar för ca 13%. Tillsammans svarar 
alltså skogsnäringen för nästan hälften av den lokala ef
terfrågan inom näringslivet. Det måste här emellertid 
noteras att huvuddelen av trävaruindustrins efterfrågan 
riktar sig just mot skogsbruket, nämligen hela 72%. 

9.5 Delområden, areell näringsanknytning, 
sysselsättning och pendling i Lycksele 
kommun 

Med utgångspunkt från överväganden av den typ som 
diskuterades i avsnitt 9.2 har kommunen delats in i 9 del
områden (figur 9.7).71 

Procent 
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Figur 9.7 Delområdesindelning i Lycksele kommun 
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Medan de areella näringarna på kommunnivå motsvarar 
16% av sysselsättningen och därmed i stort sett samma 
andel av befolkningen, är motsvarande andel i flertalet av 
delområdena omkring 50% (figur 9.8). De areella näring -
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arnas utveckling är således av fundamental betydelse för 
fortsatt bosättning i stora delar av kommunen och utgör 
därigenom basförutsättningar för den fortsatta sam
hällsutvecklingen i dessa områden. Uppgifter om jord
brukarna visar dock att ca 1/3 av de jordbrukssysselsatta 
kombinerar med sysselsättning inom andra sektorer, 
främst inom storskogsbruket, men även inom service- och 
industrisektorerna. 
Figur 9.8 Befolkning med anknytning till de areella 

näringarna i olika delområden i Lycksele kom
mun år 1975 (exkl Lycksele tätort) 

Källa: Persson (1976). 
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Figur 9.9 visar att praktiskt taget all pendling inom kom
munen sker till centralortsområdet. Närmare 400 per
soner pendlar dit från övriga delområden i kommunen, 
vilket motsvarar 23% av de förvärvsarbetande som är bo
satta i dessa delområden. Av figuren samt tabell 9.3 
framgår även att nettoutpendlingen är mycket hög från 
flertalet av delområdena. 

Figur 9.9 Förvärvsarbetande nattbefolkning med arbets
plats inom kommunen samt pendling mellan 
delområden i Lycksele kommun år 1975 
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Tabell 9.3 Nettopendling i relation till förvärvsarbetan
de nattbefolkning för delområden i Lycksele 
kommun år 1975 

Delområde 

Minustecken anger nettoutpendling 
Plustecken anger nettoinpendling 

Det bör noteras att skogsarbetarnas pendling ej registre
rats. Undersökningen av arbetspendlingen bland de sys
selsatta inom storskogsbruket (Lindqvist 1977) visar att 
skogsarbetarnas genomsnittliga pendlingsavstånd (enkel 
resa) för de boende i kommunens perifera delar, varmed 
menas delar som är belägna mer än 30 km från Lycksele 
centralort, var 26 km, för de boende i det centralortsnära 
området 25 km och för de i ce ntralorten bosatta 36 km. 
Dessa siffror antyder att en del av dessa resor går över 
delområdesgränserna, men att de givetvis varierar i om
fattning och inriktning över tiden efter avverknings
platsernas belägenhet. 
De regist rerade pendlingsströmmarna till centralortsom-
rådet präglas framför allt av servicesysselsatta (68%). 
Resterande andel utgörs av sysselsatta i in dustri (27%), 
byggnads- och anläggningsverksamhet (4%) samt tjäns
t e m ä n  i n o m  s k o g s b r u k e t  ( l ' V ) .  

Av figur 9.9 framgår också att männen dominerar i al la 
pendlingsströmmar över delområdesgränserna där inte 
centralorten utgör målpunkt, medan könsandelarna är 

1 Kristineberg 
2 Rusksele 
3 Ruskträsk 
4 Rusele 
5 Umgransele 
6 Vinliden-Brattfors 
7 Knaften 
8 Örträsk 
9 Lycksele 

— 0,9 
— 30,6 
— 32,0 
— 20,9 
— 44,3 
— 30,0 
— 48,4 
— 21,0 
+ 9,6 
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ungefär lika stora i pendlingsströmmarna till central
orten. Detta kan tolkas så att männen har en geografiskt 
sett vidare lokal arbetsmarknad än kvinnorna. En för
klaring till detta är den stora bristen på kvinnliga syssel
sättningstillfällen utanför centralorten. En annan för
klaring är att mannen utnyttjar familjebilen, medan 
kvinnan, om hon vill t a anställning utanför delområdet, i 
många fall hänvisas till ur tidsbudgetsynpunkt mer oför
delaktiga transportformer som samåkning med annan än 
familjemedlem eller eventuellt med arbetstiderna någor
lunda koordinerad kollektivtrafik. 
Det är viktigt att notera att de här redovisade pendlings
strömmarna givetvis enbart speglar vad som vid under
sökningen accepterades ifråga om längd på arbets
resorna. Inflyttningen till centralorten kan tolkas som ett 
uttryck för att framför allt den yngre befolkningen väljer 
att flytta i s tället för a tt pendla över längre sträckor. 

9.6 Servicesektorns sysselsättningsfunktion i 
olika kommundelar 

Servicesektorn spelar två centrala roller; dels tillgodoser 
den efterfrågan på varor och tjänster, dels ger den män
niskor sysselsättning. Den ömsesidiga kopplingen mellan 
dessa två roller berördes i kapitlets inledning. Service kan 
erbjudas om det finns ett tillräckligt stort befolknings
underlag. Mängden av alla arbetstillfällen bestämmer 
till stor del befolkningsunderlaget. 
Ungefär 90 cr av den privata och offentliga servicesyssel
sättningen i Lycksele kommun är lokaliserad till central
orten. Även om servicesysselsättningen utanför central
orten således är av förhållandevis liten omfattning, är 
dessa sysselsättningstillfällen, vilka till övervägande del 
innehas av kvinnor, ett viktigt komplement till den starkt 
mansdominerade bassysselsättningen inom jord- och 
skogsbruket. 
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En viktig effekt av sysselsättningsförändringarna inom 
jord- och skogsbruket är deras påverkan på serviceut
budet i de mindre orterna. Genom att jord- och skogs
brukets karaktär ställer krav pä en spridd bosättning och 
ett decentraliserat serviceutbud läggs tonvikten här 
framför allt pä den service som har det tätaste utbudet, 
dvs service som p g a hög besöksfrekvens bör vara så lätt
åtkomlig som möjligt. 
Med denna princip som utgångspunkt för en service-
klassifikation finns det åtminstone inte i Lycksele kom
mun anledning att i en hierarkisk dimension dela in ser
vicen i kommunen i fler än två nivåer; a) delområdes-
baserad service och b) kommunal-regional service. 
Serviceutbud på den första nivån utgörs av sådana ut
bud som kan betraktas som oumbärliga, dvs sådana som 
befolkningen behöver anlita mest frekvent och därför bör 
finnas inom nära räckhåll (jämför kapitel 6). Service
utbud på den andra nivån utgörs av de övriga mer eller 
mindre frekvent anlitade serviceutbud som betjänar be
folkningen i mer än ett delområde och i en del fall även 
flera kommuner. 
Till den offentliga servicen på a-nivån hör skolor, dag-
barnvårdare och hemsamariter och till den kommersiella 
servicen livsmedelsbutiker, post, bank, bensinhandel och 
taxi. Exempel på offentliga serviceutbud på b-nivån, som 
även finns i de större orterna under centralorten, är dist
riktssköterska och ålderdomshem. Kommersiell service 
på motsvarande nivå är t ex verkstad, elektriker, hant
verkare samt olika slag av specialbutiker.81 

I tabell 9.4 redovisas totalbefolkningen i respektive del
område i förhållande till antalet omräknade heltids
arbeten inom servicesektorn. 
Tabellen visar att invånarantalet per sysselsatt inom den 
offentliga delomrädesbaserade servicen är lägre i om
rådena utanför centralorten, medan det omvända för
hållandet råder för de båda andra servicekategorierna och 
dä givetvis särskilt den kommunalregionala servicen. 
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Tabell 9.4 Relationer mellan totalbefolkning och antalet 
omräknade heltidsarbeten inom service i 
Lycksele kommun år 1975 

Typer av servicesysselsättning 
Offentlig Kommersiell Kommunal 
delområdes- delområdes- regional-
baserad baserad baserad 

Delområde Inv/syssel- Inv/syssel- Inv/syssel-
sättn tillf sättn tillf sättn tillf 

1 Kristineberg 31,3 86,6 50,8 
2 Rusksele 29,4 71,4 166,7 
3 Ruskträsk 18,2 63,8 85,0 
4 Rusele 27,7 70,9 63,8 
5 Umgransele 37,1 136,0 68,0 
6 Vinliden-Brattfors 23,7 102,7 102,7 
7 Knaften 52,4 74,9 74,9 
8 Örträsk 32,5 124,5 29,9 
9 Lycksele 45, l9» 48,1 4,991 

Anm: De små sysselsättningstalen för k ommersiell och kommunal-
regional service ger stora variationer i relationstalen. 

En analys av sambandet mellan de olika typerna av ser
vicesysselsättning och befolkningstalet i respektive del
område (exkl delområde 9 p g a dess särställning) upp
visar relativt rätlinjiga samband, vilket visas av nedan
stående beräkningar. 
Om den offentliga delområdesbaserade servicen sätts till 
S„ den kommunala delområdesbaserade servicen till S2, 
den kommunalregionala servicen till S3 och befolkningen 
till B erhålles följande tre linjära samband: 
S,= 1,76+0,0-3 B 
r =0,93 
r2 = 0,87 
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S2= 0,3+0,01 B 
r =0,93 
r2 = 0,87 
S3=-4,3+0,02 B 
r = 0,87 
r2 = 0,75 
Det bör påpekas att även om det linjära sambandet är 
högt visar en grafisk plottning (figur 9.10) av observa
tionsvärdena antydningar till språngvisa skillnader i 
syssels ättnin gs volym. 

Figur 9.10 Samband mellan servicesysselsättning och be
folkningsunderlag på delområdesnivå i Lyck
sele kommun år 1975 

Sysselsatt 
dagbefolkning 

• X o 
Offentlig del- Kommersiell del- Kommunal-
områdesservice områdesservice regional 
(S^ (S2) service 

(S.) 

I genomsnitt ökar servicesysselsättningen totalt med ca 
5,5 sysselsatta per 100 invånare (varav omkring 3,5 sys
selsatta inom offentlig delområdesbaserad service). 
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9.7 Handlingsramar för utbud av daglig-
varuservice i olika kommundelar 

9.7.1 Utveckling 1960—1975 
Antalet butiksorter decimerades kraftigt under perioden 
1960—1975. Bortfallet uppgick till drygt 50% eller i abso
luta tal från 39 till 18 (figur 9.11). De flesta kvarvarande 
butiker är belägna i älvdalarna, där också merparten av 
befolkningen bor. 

Figur 9.11 Butiksorter i Lycksele kommun år 1960 res
pektive 1975 
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De främsta orsakerna till nedläggningarna är här, liksom 
på andra håll, vikande befolkningsunderlag i kombina
tion med ökande underlagskrav. Detta framgår påtagligt 
vid en jämförelse mellan tabellerna 9.5 och 9.6. 

Tabell 9.5 1975 års befolkning i orter som hade daglig-
varubutik år 1960 men ej år 1975 

Lägsta Median- Högsta 
värde värde värde 

Befolkningstal 13 45 140 

Tabell 9.6 1975 års befolkning i orter som hade daglig-
varubutik år 1975* 

Lägsta Median- Högsta 
värde värde värde 

Befolkningstal 30 151 903 
* Exkl centralorten. 

Tabellerna visar enbart befolkningsvärden för butiks
orterna. Omlandsbefolkningen finns således ej med i 
beräkningarna. För att komplettera bilden av underlags
kravens ökning inom dagligvaruhandeln har relationen 
mellan befolkning och antalet butiksorter beräknats. Un
der den studerande perioden ökade det genomsnittliga 
befolkningsunderlaget per butiksort från 286 personer till 
364 i områdena utanför centralorten.10' Räknat per butik 
var ökningen ännu större. 
Till följd av butiksnedläggningarna har varubuss- och 
hemsändningsverksamhet utvecklats för den kvar-
boende befolkningen. Man kan dock inte bortse ifrån att 
dessa serviceformer innebär en lägre servicestandard. De 
utesluter naturligtvis inte resor till butikerna, även om 
antalet resor kan reduceras något (jämför kapitel 6). 
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9.7.2 Framtidsperspektivet utifrån situationen år 
1975 

Utvecklingen i Lycksele kommun under perioden 
1960—1975 var entydig och jämförbar med ex.vis ut
vecklingen i grannkommunen Vindeln (se kapitel 6). Om
fattande butiksnedläggelser medförde att glesbygdsbe
folkningens tillgänglighet till dagligvarubutiker försäm
rades i stora delar av kommunen. Allt större orter drab
bades av butiksbortfall. En frågeställning i REKO-pro-
jektet var att analysera stabiliteten i mönstret av ser
viceorter samt konsumentkonsekvenserna av förändring
ar i detta mönster. 
I detta avsnitt presenteras en analys inriktad på att iden
tifiera kritiska befolkningstal — tröskelniv åer eller trös-
kelintervall — för en dagligvarubutik utan att det hänger 
på graden av individuell uppoffring hos butiksägaren. 
Mot bakgrund av diskussionen i avsnitt 9.2 inriktas ana
lysen på situationen i de olika delområdena. Analysen tar 
således sin utgångspunkt i en hypotetisk målsättning som 
i en verklig planeringssituation skall bestämmas poli
tiskt. Först behandlas variationer i några olika stabi
litetsfaktorer. 
Ett av måtten av butikernas rumsliga stabilitet är deras 
befolkningsunderlag (tabell 9.7). 

Tabell 9.7 Befolkningsunderlag per butiksort i Lycksele 
kommun år 1975 

Delområde Befolkning 
per butiksort 

1 Kristineberg 
2 Rusksele 
3 Ruskträsk 
4 Ruse le 
5 Umgransele 
6 Vinliden-Brattfors 

365 
517 
133 
223 
198 
315 
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7 Knatten 543 
8 Örträsk 276 
Anm: Centralortsomrädet (9) utesluts i a nalysen. 

Detta mätt ger emellertid icke ett uttömmande svar pä 
frågan om utbudets överlevnadsmöjligheter i de olika del
områdena. En komplicerande faktor är köptroheten. Om 
vi till att börja med beräknar omsättningsvärdena rela
terade till befolkningen i respektive delområde erhålles 
ett omsättningsvärde per invånare för varje delområde 
(tabell 9.8). 

Tabell 9.8 Dagligvaruhandelns omsättning per invånare 
år 1975 i Lycksele kommun 

Delområde Omsättning/ 
person (index) 

1 Kristineberg 378 
2 Rusksele 209 
3 Ruskträsk 362 
4 Rusele 436 
5 Umgransele 192 
6 Vinliden-Brattfors 100 
7 Knaften 145 
8 Örträsk 315 

Genomsnitt 288 
Anm: Centralområdet (9) är u teslutet i an alysen. Index används av-

sekretesskäl. Lägsta värdet 100. 

Tabell 9.8 visar stora skillnader i omsättning per in
vånare mellan delområdena. Det högsta värdet är t ex 
mer än fyra gånger högre än det lägsta värdet. 
En jämförelse mellan tabellerna 9.7 och 9.8 visar att läg
re befolkningstal inte kompenseras av en högre köptro
het. Ett studium av de enskilda butikernas utveckling 
under perioden 1971 1975 visar också en märkbart ökad 
köptrohet gentemot de större butikerna, medan köptro
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heten gentemot de minsta glesbygdsbutikerna minska
de.121 Under perioden 1971—1975 ökade butikernas sam
manlagda omsättning i fasta priser med l,5cr. ökningen i 
omsättning (fasta priser) relaterad till invånarantalet i 
butikernas omland vid respektive tidpunkter uppgick 
totalt till 10.8%. Dessa ökningar berodde ej på att kon
kurrerande butiker försvann under perioden. 
Det kan finnas en rad skäl till den stora spännvidden i 
omsättning per invånare mellan delområdena. Orsaker
na kan ligga på både utbuds- och efterfrågesidan. 
Ett antal hypoteser rörande omsättningens variationer 
per invånare har testats med multipel regressionsanalys. 
I resultaten visar sig centralortspendlingen och avstån
det till centralorten som viktiga förklaringsfaktorer och 
överensstämmer väl med t ex Christallers (1933, 1966) 
diskussion rörande köpkraftsläckage gentemot överord
nade orter i ortshierarkin. En annan viktig förklarings
faktor är förekomsten av varubussverksamhet. 
Det ligger nära till hands att dra följande generella slut
sats beträffande interaktionsmönstrets förändringar över 
tiden: Näringslivets successiva omstrukturering från yt-
lokalisering och småskalig drift till punktlokalisering och 
storskalig drift innebär, tillsammans med avståndsfrik
tionens avtagande, att interaktionen mellan orter med 
huvudsakligen areell sysselsättning och orter där den in
dustriella tillväxten och servicesektorns expansion kon
centreras blir allt mer enkelriktad. Successivt förändras 
sysselsättnings-, konsumtions- och transportmönstret 
bland de kvarboende i de mindre orterna, så att beroen
det av de expanderande större orterna ökar. 
Butikernas omsättning illustrerar i allmänhet den eko
nomiska situationen på ett tydligt sätt. I en rapport av
seende glesbygdsbutikernas ekonomiska villkor i Norr
bottens län år 1971,3) redovisades kalkyler pä att den kri
tiska företagsekonomiska gränsen för en g lesbygdsbutiks 
fortlevnad passeras när årsomsättningen exkl indirekta 
skatter går ned under 400.000 kr (1971 års prisnivå), vil
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ket i 1975 års prisnivå motsvarar 550.000 kr. Butiker som 
kvarstår under denna omsättningsnivå gör det utifrån 
andra överväganden än de rent företagsekonomiska. Om 
hänsyn också tas till en personalkostnadsökning på 2% 
per år i fast a priser under perioden14' kan det kritiska om
sättningsvärdet beräknas till lägst 585 000 kr i 1975 år s 
prisnivå. I Lycksele kommun hade hälften av de 18 dag-
ligvarubutikerna utanför centralorten en årsomsättning 
under 585 000 kr detta år. Deras medianomsättning upp
gick till 320 000 kr. Motsvarande värde för dagligvaru-
butikerna med en omsättning över 585 000 kr uppgick till 
1 050 000 kr. 
Det är en kritisk händelse för en butiks fortlevnad när en 
succession aktualiseras. Detta gäller framför allt privat
ägda butiker, där det i första hand är kapitalkost
naderna som ökar påtagligt i samband med ett ägarbyte. 
Resultatet blir en markant krympning av utrymmet för 
en lönsam drift. 
Förutsatt att ägar- eller föreståndarbyten ej sker före 65 
års ålder uppkommer i Lycksele kommun en gene
rationskris på 1990-talet då successionsfrågan blir aktuell 
för två tredjedelar av butikerna. Den hämsko som de 
kraftigt ökade kapitalkostnaderna kan innebära, vid ett 
eventuellt övertagande, kan dock mildras genom de möj
ligheter som finns till statligt stöd i form av investerings
stöd, kreditgarantier och driftstöd. 
År 1975 fanns det i de flesta delområdena mer än en 
butiksort. Beräkningar har gjorts för att belysa margina
ler ifråga om befolkningsunderlag vid ett minimikrav på 
en dagligvarubutik per delområde. Beräkningarna är 
baserade på antagandet att den köptrohet (omsättning 
per invånare) som gäller i utgång släget också gäller i den 
antagna situationen. För att ge en bild av känsligheten i 
de erhållna värdena har tvä omsättningskrav prövats. I 
det första fallet har omsättningskravet satts till 585 000 
kr i 19 75 års kostnadsläge. Detta omsättningsbelopp i fas
ta priser kan mot bakgrund av den tidigare diskussionen 
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betraktas som en absolut miniminivå för en långsiktigt 
bestående enhet. I det andra fallet är beloppet kalkylerat 
utifrån att framför allt personalkostnaderna ökar i fast a 
priser i enlighet med den tidigare utvecklingen. Omsätt
ningskravet år 1985 skulle då ligga på ca 690 000 kr i 1 975 
års prisnivå. I tabell 9.9 redovisas resultaten samt en jäm
förelse med befolkningstalet år 1975. 

Tabell 9.9 Krav på befolkningsunderlag vid givna mini-
miomsättningsnivåer med utgångspunkt från 
1975 års köptrohet 

Befolkningsunder- Faktisk Differenser 
lagskrav vid en befolk-
omsättning på ning år 
585 000 kr 690 000 kr 1975 

Delområde (1) (2) (3) ( 3 - 1 )  (  3 2) 
1 Kristineberg 185 218 1 472 +1 287 1 254 
2 Rusksele 335 395 500 4- 165 * 105 
3 Ruskträsk 193 227 255 «- 62 • 28 
4 Rusele 160 189 638 - 478 • > 449 
5 Umgransele 365 429 408 + 43 21 
6 Vinliden-Brattfors 699 825 616 83 209 
7 Knaften 481 467 524 + 43 43 
8 Örträsk 222 262 747 4 525 • 485 
Anm: 1975 års prisnivå. 

Beräkningarna visar att folkmängden i delområde 6 är 
otillräcklig för det existerande fasta dagligvaruutbudet 
enligt de normativa antagandena, men även i del 
områdena 3, 5 och 7 ligge r befolkningstalen nära den kri
tiska tröskelnivån. Här skall noteras att underlagskravet 
för ett stationärt utbud i delområde 6 ligger exceptionellt 
högt, bl a beroende på förekomst av varubussverksam-
het anknuten till en butik inom delområde 4. Detta av 
speglas också i de låga underlagskrav som gäller i del
område 4. 
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De i tabell 9.9 angivna underlagskraven skall betraktas 
som en grov indikation på toleransförmågan hos det exis
terande utbudet, om ambitionen är att behålla en butik i 
varje delområde. Underlagstalen jämförs i tabell 9.10 
med faktisk befolkning år 1980 samt prognoser över be
folkningsutvecklingen i motsvarande delområden (Wi-
berg (red) 1980, kapitel 7). 

Tabell 9.10 Beräknat underlagskrav för dagligvarubutik 
år 1985 i relation till faktisk befolkning år 
1980 samt prognostiserad befolkning år 1985 

Befolkningsunder- Faktisk Prognostiserad 
lagskrav vid en befolk befolkning år 
omsättning på ning 1985*) 
690 000 kr år enligt enligt 
(1975 års priser) 1980 bas fördel -

prognos nings-
Delområde alt 2 
1 Kristineberg 218 1 280 1 351 1 389 
2 Rusksele 395 500 473 487 
3 Ruskträsk 227 235 190 187 
4 Rusele 189 600 544 563 
5 Umgransele 429 340 335 354 
6 Vinliden-Brattfors 825 580 565 578 
7 Knaften 567 550 482 495 
8 örträsk 262 640 563 573 
*) Källa: Wiberg (red) 1980, kapitel 7. 

Av tabe llen framgår att i hälften av delområdena utan
för centralorten tyder faktisk utveckling och prognos på 
att befolkningsunderlaget blir lägre än den normativt an
tagna lönsamhetsgränsen för en butik. 
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9.7.3 Långsiktiga ekonomiska konsekvenser för dag-
ligvaruservicen vid minskad sysselsättning 
inom de areella näringarna 

Inom REKO-projektet togs i samverkan med forskare 
från Lantbruksuniversitetet fram sysselsättningsprog
noser för de areella näringarna i Lycksele kommun. Dessa 
prognoser p ekar på sysselsättningsbortfall, som på kom
munnivå kan verka marginella, men som på delområdes
nivå innebär betydande negativa konsekvenser på lång 
sikt. I det följande redovisas en analys av effekterna på 
dagligvaruhandeln i de olika delområdena. De beräk
ningar som har gjorts och som redovisas närmare i en sär
skild rapport151 har baserats på följande bedömningsfak
torer: 
1. Antal jordbrukare som upphör med jordbruksdrift res

pektive skogsarbetare som slutar sin anställning (DS) 
2. Andel av dessa som försvinner antingen genom flytt

ning eller dödsfall (F) 
3. Sysselsättningsmultiplikator vid kontraktion (M) 
4. Familjekoefficientens storlek (FK) 
5. Dagligvarukonsumtion per invånare (DK) 
6. Butikernas bruttovinst och marginalkostnader. 
Vid beräkningar av effekter av utebliven rekrytering har 
1 och 2 ersatts med antal jordbruk som ej övertas av ny 
ägare respektive skogsarbetartjänster som ej återbesätts. 
Genom att sammankoppla ovanstående antaganden är 
det möjligt att uppskatta dels "befolkningseffekten" av 
ett sysselsättningsbortfall, dels omsättningsbortfallet och 
nettovinstförlusten för dagligvaruutbudet. Befolknings-
effekten erhålles genom att multiplicera parametervär
dena från antagandena 1—4. Omsättningsbortfallet be
räknas genom att multiplicera befolkningseffekten med 
parametervärdena från antagande 5. Slutligen erhålles 
nettovinstförlusten genom att konsumtionsbortfallet 
multipliceras med brutto vinstprocenten, varefter avdrag 
göres för eventuellt reducerade försäljningskostnader (lö
ner, lokaler och övriga kostnader). 
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Sysselsättningsbortfallet är fördelat över en följd av år 
och ger följdeffekter under ytterligare ett antal är ("kon
sekvensperiod" ).16) Genom ett diskonteringsförfarande 
kan nuvärdet av omsättningsbortfallets utsträckning i ti
den beräknas. Nuvärdet av det samlade omsättnings
bortfallet respektive nettovinstförlusten beräknas med 
följande formler: 

DS .F .M .FK .DK , DS .F .M .FK .DK 
< m  i  J  j  j .  J — '  .  ! ' 1  j  '  ' . J — i *  

~ ' (1 + r) -' J — 2 + ryj 

DS .F .M .FK .DK t + 2 j j j j j j  —-—-——- + ... osv 
J = 3 (i + r)j 

KB .BV -K KB .BV -K 
NF i ' j*' ' >. ' ,  . . . o e v  

] ^ (1 + r) J J ^ (1 + r) -* 

Beteckningar 
t = den tid den flyttande hade bott kvar i a lternativ-

fallet 
j = år under vilka sysselsättningsförändringar äger 

rum 
r = diskonteringsränta 
OB = omsättningsbortfall 
NF = nettovinstförlust 
BVj = bruttovinstprocent år j 
Kj = reducerade försäljningskostnader år j 

Övriga beteckningar, se uppräkningen av bedömnings
faktorerna på föregående sida. 

205 



Figur 9.12 Principskiss över sammanlagd konsekvenspe
riod 
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Beräkningarna, som utförts på delområdesnivå i Lyck
sele kommun, visar att den äldre generationens direkta 
avgång från de areella näringarna under perioden fram 
till år 1985 endast innebär omsättningsbortfall på någon 
enstaka procent för dagligvaruhandeln. Anledningen till 
detta är att man på basis av studier över flyttningsbete
enden kan anta att åtskilliga av dem som upphör med ar
bete inom jord- eller skogsbruk antingen bor kvar som 
pensionär eller pendlar till arbete på annat håll.17' Om 
man emellertid summerar de sannolika effekterna av 
både avgången och den uteblivna rekryteringen, blir de 
negativa konsekvenserna för dagligvaruservicen påtag
liga. I tabell 9.11 redovisas resultaten för Lycksele kom
mun med utgångspunkt från sysselsättningsprognoser för 
jordbruket. 
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Tabell 9.11 Konsekvenser för dagligvaruhandelns om
sättning till följd av jordbrukssysselsätt
ningens minskning enligt två olika alterna
tiv A) fram till år 1985 

Nuvärdet av omsättningsbortfallet relaterat till nuvärdet av 
oförändrad omsättning under "konsekvensperioden". 

Nollalternativet:B) 25-ha-alternativet:c) 

Del Min Max Min Max 
om A01 UE> I A U S A U E A U E 
råde % % % % % % % % % % % % 
1 0,4 2,3 2,3 0,6 4,2 4,8 0,4 2,5 2,9 0,8 4,7 5,5 
2 0,5 5,1 5,6 1,0 10,2 11,2 0,5 5,5 6,0 1,1 10,9 12,0 
3 0,8 4,7 5,5 2,0 10,8 12,8 0,9 5,4 6,3 2,4 12,6 15,0 
4 0,6 5,5 6,1 1,3 11,6 12,9 0,6 5,5 6,1 1,3 11,6 12,9 
5 0,5 5,0 5,5 1,0 10,2 11,2 0,4 4,5 4,9 1,0 9,2 10,2 
6 1,6 10,5 12,1 3,6 21,2 24,8 1,2 7,8 9,0 2,7 15,7 18,4 
7 1,4 7,4 8,8 3,0 14,7 17,7 0,8 4,2 5,0 1,7 8,4 10,3 
8 0,9 7,7 8,6 2,2 17,1 19,3 0,8 7,2 8,0 2,1 16,0 18,1 

A) Uppgifterna avser både rena jordbruk och kombinationer med 
sysselsättning inom skogsbruk eller annan näringssektor. 

B) Nollalternativet utgår från att den minskningstakt beträffande 
antalet brukningsenheter med mer än 2 ha åker som observera
des 1968—1973 antas fortsätta och att sysselsättningen minskar i 
motsvarande grad. Totalt skattat bortfall av sysselsättningstill
fällen inom jordbruket i de åtta delområdena = 150. 

C) 25-ha-alternativet förutsätter att all marginell och långsiktigt be
stående åker i varje delområde utnyttjas för a tt under perioden 
1975—1990 bygga upp företag med en medelareal på 25 ha åker. 
Dessa företag antas ge ett arbetstillfälle. Kombinationsföretagen 
antas vara relativt sett lika vanliga bland jordbrukarna som år 
1975. Totalt skattat bortfall av sysselsättningstillfällen inom 
jordbruket i de åtta delområdena = 137. 

D) A = Effekter till följd av brukargenerationens avgång från jord
brukssektorn. Diskonteringstid = 10 år. Räntesats = 8%. Be
träffande övriga antaganden, se Wiberg (1977). 

E) U = Effekter till följd av utebliven nyrekrytering till jordbruks
sektorn. Diskonteringstid = 20 år i min-alt och 40 år i max-alt. 
Beträffande övriga antaganden, se Wiberg (1977). 
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Om man till de värden som redovisas i tabell 9.11 lägger 
effekterna av en trendmässig sysselsättningsreducering 
inom storskogsbruket visar en överslagsberäkning att de i 
tabellen angivna procenttalen i det närmaste fördubb
las. 
Nuvärdet av konsumtionsbortfallet, som skulle bli följ
den av beräknad sysselsättningsminskning inom de are-
ella näringarna under perioden 1975—1985, motsvarar i 
vissa delområden mellan 10—15 procent av butikernas 
omsättning år 1975. Detta gäller ett minimialternativ. 
Enligt ett maximialternativ kan man räkna med ett bort
fall på mellan 20 och 30 procent. I båda alternativen skul
le detta betyda att butikerna i hälften av delområdena är 
i potentiellt behov av stöd både till eventuella in
vesteringar och för den löpande driften. 

9.7.4 Driftstöd och konsumentkostnader — några 
räkneexempel vid olika antal butiksorter 

Från och med den 1 juli 1978 kan dagligvarubutiker och 
försäljningsställen för drivmedel i glesbygd erh ålla drift
stöd. Enligt riksdagsbeslut kan driftstöd, om s ynnerliga 
skäl finns, utgå till butiks- eller varubussverksamhet om 
ett sådant stöd utgör den mest ändamålsenliga stödfor
men för at t under en övergångsperiod och i av vaktan pä 
andra åtgärder vidmakthålla tillfredsställande kommer
siell service. Handelsministern betonade i prop 1977/78:8 
att stödet måste ges en restriktiv utformning, bl a med 
motivet att stödet i annat fall kan betraktas som otill
börligt gynnande av visst företag framför annat. Stöd 
skall endast kunna utgå när det är fråga om tillfälliga lös
ningar under en begränsad övergångsperiod. 
Om antalet butiksorter minskar ger detta upphov till 
ökade transport- och tidkostnader för konsumenterna 
samt behov av utökade kommunala och statliga kost
nader för hemsändning, färdtjänst, kollektivtrafik och 
hemsamaritverksamhet. Subventioner borde därför kun
na användas så länge de motverkar kostnadsökningar 
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som sammantagna för konsumenter, kommun och stat 
överstiger subventionsinsatsen. 
Till bilden hör också att kärnproblemet i mänga fall är 
att finna personer som är villiga a tt ta på sig ett ansvar 
som butiksägare. Lönestöd till innehavare av strategiskt 
belägna glesbygdsbutiker med otillräcklig lönsamhet är 
även mot denna bakgrund motiverat som ett komple
ment och alternativ till investeringsstöd. 
Den i proposition 1977/78:8 pä talade risken för neg ativa 
konkurrenseffekter kan bedömas vara kraftigt över
betonad, åtminstone vad gäller Norrlands glesbygds
områden. De butiker som finns kvar där är i merparten 
fall de enda i orter som dessutom är belägna på relativt 
stora avstånd från varandra. De enskilda glesbygds-
butikernas allvarligaste konkurrenter är butikerna i de 
större tätorterna, vilka i allmänhet har betydligt större 
ekonomiska marginaler. 
1 det följande presenteras några räkneexempel, där kost
naderna för ett driftstöd jämförs med alternativa kost
nadsökningar för konsumenterna. 
Beträffande beräkningsgrunderna för driftstödet av
visades Distributionsutredningens förslag om att stödet 
skulle utgå efter en schablon av 2rr av årsomsättningen. 
Frågan hänsköts till Konsumentverket som fick i upp
drag att pröva alternativa metoder. I en PM (1978-04-21) 
från Konsumentverket redovisades en sammanställning 
över olika förslag till schablonmässiga beräknings
grunder som framförts av olika organ.19' 
I en senare PM ( 1978-05- 16F'1 sägs att 

"med hänsyn till den restriktiva utformning stödet fått 
samt det begränsade stödanslaget finns det inte i ett in
ledningsskede skäl att fastställa någon schablonmäs
sig beräkningsgrund för stödet. Stödets storlek får i 
stället anpassas mer individuellt med hänsyn tagen till 
de särskilda förhållanden som råder i det enskilda fal
len". 
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Vid länsstyrelsen i Norrbotten utarbetades i samband 
med modellplanering tillsammans med Socialstyrelsen 
ett förslag till driftstödmall. Eftersom mallen är enkel 
och inriktad på att särskilt beakta innehavarens möjlig
heter till en acceptabel och jämförbar inkomstnivå med 
andra inkomsttagare valdes att utgå från denna vid den 
följande analysen.21» 
Beräkningsmallen består av två beräkningsled, omsätt
ningsledet (oms-ledet) och bruttovinstledet (bv-ledet). 
Bidraget i oms-ledet beräknas utifrån differensen mellan 
ett basbelopp (genomsnittlig industriarbetarlön) och 
butikens omsättning dividerad med 10. Bidraget i bv-
ledet är en produkt av ett belopp per bruttovinstprocent 
och bruttovinstens storlek.22' 
Utfallet av beräkningsmallen åskådliggörs i figur 9.13. 
Beräkningarna baseras på en bruttovinst på 10 respek
tive 16%. 
Figur 9.13 Driftstödmall enligt länsstyrelsen i Norr
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Som tidigare betonats bör de potentiella driftstöd
kostnaderna för staten ställas mot inbesparade merkost
nader dels för konsumenterna i form av transport- och 
tidkostnader vid inköpsresor, dels för staten och kom
munen i form av hemsändningskostnader, färdtjänst och 
kollektivtrafik samt hemsamari tverksamhet. Vidare 
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skulle driftstöd kunna kopplas ihop med krav på att 
butiksinnehavaren åtar sig att utföra eller tillhandahålla 
lämpliga varor eller tjänster som är av social karaktär. 
Följande kalkyler utgår ifrån att driftstöd av den an
tagna typen garanterar butikernas drift. Detta inbegri
per även ett antagande om att de erhåller investerings
stöd vid upprustningar och ägarbyte. 
Tre alternativa ambitionsnivåer har jämförts med av
seende på potentiellt behov av driftstöd respektive för
ändringar i kostnader för konsumenterna. Det första al
ternativet, som i stort sett innebär en "frysning" av an
talet butiksorter i utgångsläget år 1975, kräver sannolikt 
driftstöd till butikerna på 8 av de sammanlagt 16 butiks
orterna utanför centralorten för att de skall kunna bestå 
på lång sikt. Det andra alternativet anger en något lägre 
ambitionsnivå, där främst från jord- och skogsbrukssyn
punkt strategiska orter bör ha en butik. Alternativet för
utsätter 13 butiksorter utanför centralorten. Bortfallet av 
butiker antas medföra förändringar i inköpsmönstret hos 
befolkningen i de orter som förlorar sin butik så att det 
maximalt krävs driftstöd till butikerna på 3 av orterna. 
Det tredje alternativet anger en nivå som motsvarar ett 
minimikrav på åtminstone en butik i varje delområde, 
dvs minst 8 butiksorter utöver centralorten (figurerna 
9.14—9.16). 
Som tidigare betonats är närhet till service viktigt ut 
konsumentsynpunkt. En klar standardgräns går mellan 
att ha service inom gång- eller cykelavstånd respektive 
att vara beroende av bil eller kollektivtrafik för service
besöken. Ett mått på detta är täckningsgraden, definie
rad som befolkningen i butiksorten(-erna) i förhållande 
till totalbefolkningen i delområdet. Täckningsgraden 
varierar betydligt mellan delområdena vid samtliga tre 
alternativ. Delområde 1 har den högsta täcknings
graden, medan delområde 3 har den lägsta. Delområ
dena 6 och 7 har vid alla tre alternativ mycket låga täck
ningsgrader (tabell 9.12). 
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Tabell 9.12 Täckningsgrad (andel av befolkningen som är 
bosatt i butiksorter) 

I n m 
Max- Mellan- Min
alternativ alternativ alternativ 

Delområde % % % 
1 Kristineberg 92 85 64 
2 Rusksele 60 60 60 
3 Ruskträsk 23 23 23 
4 Rusele 60 60 25 
5 Umgransele 83 30 alt 53 30 alt 53 
6 Vinliden-Brattfors 37 37 26 
7 Knaften 38 38 38 
8 örträsk 71 71 44 
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Figur 9.14 Butiksorter i Lycksele kommun enligt alter
nativ I 
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Figur 9.15 Butiksorter i Lycksele kommun enligt alterna
tiv II. 
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Figur 9.16 Butiksorter i Lycksele kommun enligt alterna
tiv III. 
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Vid ber äkningarna av konsumentkostnaderna har resav-
ståndet till närmaste alternativa butiksort beräknats. Vi
dare har förutsatts att varje hushåll gör ett butiksbesök 
var femte dag.23) Transportkostnaden har därvid satts till 
4,10 kr per mil (i enlighet med avdragsnormer för bil vid 
arbetsresor år 1975). Tidkostnaden har beräknats utifrån 
20% av den genomsnittliga timlönen per manlig in
dustriarbetare år 1975, vilket innebär ett pris på ca 4,80 
kr/tim.24' Färdhastigheten har antagits uppgå till 60 
km/tim. 
Förändringarna i konsumentkostnader och behov av 
driftstödinsatser mellan utgångsläget och de två alter
nativa butiksmönstren kan illustreras på följande sätt: 
I Skillnad i konsumentkostnader och driftstöd mel

lan alternativ I (antal butiksorter år 1975) och al
ternativ II: 
En minskning av antalet butiksorter till alternativ II 
innebär att konsumenterna får en sammanlagd årlig 
transportkostnadsökning på mellan 56 000 och 89 000 
kr25), samt en ökad tidsförlustkostnad på mellan 11 000 
och 17 000 kr. Förändringarna skulle beröra ca 10% av 
befolkningen utanför centralorten. Dessa kostnader 
skall ställas mot driftstödinsatser som maximalt skulle 
kunna uppgå till mellan 53 000 och 85 000 kr beroende 
på butikernas bruttovinstprocent. 

II Skillnad i konsumentkostnader och driftstöd mel
lan alternativ I (antal butiksorter år 1975) och al
ternativ III: 
En ytterligare minskning av antalet butiksorter till al
ternativ III innebär att konsumenterna får en sam
manlagd årlig transportkostnadsökning på mellan 
336 000 och 369 000, kr 25' samt en ökad tidsförlust
kostnad på mellan 60 000 och 67 000 kr. Förändring
arna skulle beröra ca en fjärdedel av befolkningen 
utanför centralorten. Dessa kostnader skall ställas mot 
driftstödinsatser som maximalt skulle kunna uppgå 
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till mellan 88 000 och 169 000 kr beroende på butiker
nas bruttovinstprocent. 

I den första jämförelsen ovan skulle stödinsatsen kunna 
ge ett årligt netto i storleksordningen, från —18 000 kr till 
+53 000 kr. I den andra jämförelsen skulle nettot kunna 
uppgå till mellan +227 000 kr och +348 000 kr. 26) 

Slutsatsen av räkneexemplen är således att driftstöd till 
nedläggningshotade butiker kan motverka kostnads
ökningar för konsumenterna som väsentligt överstiger det 
antagna stödbehovet. Till detta kommer minskade stat
liga och kommunala kostnader för kollektivtrafik, färd
tjänst, hemsändning och hemsamaritverksamhet. Det 
bör särskilt noteras att detta gäller redan vid den låga be
söksfrekvens som beräkningarna grundar sig på. Studier i 
Vormsele, en av butiksorterna i Lycksele kommun (Jons
son 1979) och i Örebro kommun (SOU 1975:70) tyder på 
att hushåll i små serviceorter har en genomsnittlig be
söksfrekvens på närmare 3 gånger i veckan. 

9.8 Stabilitet år 1980 
Den problembild, sett ur konsumentsynvinkel, som före
låg år 1975 har fått sina konturer ytterligare förstärkta 
under perioden fram till år 1980. Under femårsperioden 
har fyra av de ekonomiskt sett svagaste enheterna lagts 
ned. Vidare har varubusslinjen inom delområde 6 lagts 
ned. Däremot har varubussverksamhet tillkommit på 
andra håll. Stationeringsort är Lycksele, men varubuss-
verksamhetens linjenät berör ganska många byar i del
områdena 2, 3, 4, 5, 7 och 9. Medianomsättningen för 
butikerna utanför centralorten låg år 1979 på ca 1,25 mil
joner kr. Tre butiker låg i intervallet 0,5—0,75 miljoner 
kr. Ägarnas åldersstruktur indikerar fortfarande succes
sionsproblem i början av 1990-talet. 
Vad beträffar butikernas rumsliga fördelning kan kon
stateras att vart och ett av de nio delområdena fort
farande har minst en butiksort. Antalet delområden med 
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endast en butiksort har dock ökat från 4 till 6. Detta in
nebär att utbudsstrukturen överensstämmer till relativt 
stor del med alternativ II enligt räkneexemplet i avsnitt 
9.7.4.271 

Tabell 9.13 ger några ytterligare empiriska belysningar av 
dagligvaruutbudets stabilitet. 

Tabell 9.13 Dagligvaruhandeln — några stabilitets
indikationer på delområdesnivå i Lycksele 
kommun (exkl centralortsområdet). 

Befolkn Kvarvarande Antal Andel 
utveckl butikers butiks butiker i 
1975-80 omsättnings orter delområdet 
% förändring år 1980 med netto

1975-1979 vinst över 
Fasta priser 40 000 kr 
1979/1975 år 1979 

Delområde % 
1 Kristineberg - 13,0 0,89 A) 4 75 
2 Rusksele + 0 1,10 1 100 
3 Ruskträsk - 7,8 0,66 B) 1 100 
4 Rusele - 6,0 1,06 B) 50 
5 Umgransele - 16,7 0,89 B) 1 100 
6 Vinliden-

Brattfors - 5,8 1,02 C) 1 0 
7 Knaften + 5,0 1,04 1 0 
8 örträsk - 14,3 1,08 2 50 
Anm: Det bör påpekas att det är svårt att erhålla jämförbara om

sättnings- och nettovinstuppgifter utan att gå in i serviceföre
tagens bokföring. Uppgifterna här är baserade på en av kom
munen och länsstyrelsen genomförd datainsamling. Skillna
der i affärsorganisation mellan privat och kooperativ handel 
innebär att kooperativa butiker generellt sett redovisar lägre 
nettovinster vid jämförbara omsättningsnivåer. 

A) Uppgifter för en butik saknas. 
B) En butik nedlagd 1975—1979. 
C) En butik samt varubussverksamhet från delområde 4 nedlagd. 

Uppgifterna i tabellen kan tolkas så att förutsättning
arna att behålla en butik per delområde är ogynnsam -

218 



mast i de lområdena 3, 5, 6 och 7, vilket överensstämmer 
med slutsatser av analyser tidigare i detta kapitel. 
Den mest problematiska tillgänglighetssituationen för 
befolkningen föreligger i det ytstora Vinliden-Brattfors-
området med mycket spridd befolkning. Diskussioner 
rörande nyetableringsförsök i Vinliden har förekommit på 
senare tid, men strandat på grund av de höga kostnader 
iordningställandet av en butikslokal skulle föra med sig. 
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Noter, kapitel 9 
1) Hall and Fagen (1956: 18-28). 
2) För en genomgång av svstembegreppet, se Reif 

(1973). 
3) Indelningen kan jämföras med Snells och Schuldi-

ners definition av några av huvudbeståndsdelarna i 
ett urbant system. De klassificerar systemet i föl
jande fyra grupper: 
Objekt 
Befolkning 
Varor 
Färdmedel 

Infrastruktur 
Byggnader: hus 

skolor 
affärer 
industrier 
kontor 

Transportförutsättningar 
vägar 
järnväg 
flygfält 
hamnar 

Se vidare Snell and Schuldiner (1967). 
4) I den geografiska litteraturen göres i allmänhet en 

uppdelning mellan homogena och nodala eller po
lariserade regioner. Det senare regionbegreppet av
ser områden som har en gemensam attraktions 
punkt i rummet. "Nodal, or polarized, regions emp
hasize the interdependence of different components 
within the region rather than interregional relation-

Aktiviteter 
Boende 
Produktion av varor och 
tjänster 
Införskaffning av varor 
och tjänster 
Rekreation 
Områden 
Områden för olika utnvtt -
jandeändamål 
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ships between honogenous regions". Richardsson 
(1969:227). 

5) Se t ex Fisher (1965:6). 
6) Se exempelvis Weissglas (1975). 
7) Bedömningskriterierna redovisas närmare i Wiberg 

(red) 1980. 
8) Jämför glesbygdsbefolkningens önskemål om bättre 

servicetillgång till olika typer av service i Åström 
(1969) s amt besöksfrekvenser i avsnitt 6.3.2. 

9) Av källtekniska skäl ingår samtliga skolformer i den 
kommunalregionala servicen. 

10) Jämför SOU 1975:70 sid 167. Där redovisas mot
svarande värden för ett antal glesbygdskommuner år 
1969. Genomsnittet för dessa låg på 300 personer per 
butik. 

11 ) En korrelationsanalys ger en förklaringsgrad (r2) pä 
endast 0,23. 

12) Motsvarande utvecklingsmönster finns även i mer 
tätbebyggda delar av landet, se avsnitt 4.3. 

13) Varuförsörjning i glesbygd. BD-information, Läns
styrelsen i Norrbottens län 1973. 

14) Baserat på diskussionen i SOU 1975:89. Långtidsut
redningen 1975. Personalkostnadsandelen av samt
liga kostnader exkl varukostnaderna uppgår i ge
nomsnitt till ca 80fV hos de studerande butikerna. 

15) Wiberg (1977). 
16) Samhällsekonomiska konsekvenser till följd av sys

selsättningsbortfall under ett enstaka år har bl a be
handlats av Edström (1972). 

17) Se närmare Johnsson (1977) respektive Lindqvist 
(1977). 

18) Jämför Konsumentverkets rapport Driftstöd — e tt 
medel att förbättra varuförsörjningen i glesbygd, 
1981:6—09. s id. 7. 
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19) Elenius (1978-04-21). 
20) Elenius (1978-05-16). 
21) I Konsumentverkets Driftstödrapport 1981:6—09 

presenteras ett mer differentierat driftstödförslag av
passat för olika typer av problemsituationer. 

22) Formel: Basbelopp - oms^ttning _ oms.|e(^ 

Basbelopp 40 000:— (genomsnittlig industri -
arbetarlön år 1975). 

Bruttovinstprocent x 
bruttovinstbelopp = bv-led 
Bruttovinstbelopp 500:— per bv c< 
om bv % - 10—12 cr 
Bruttovinstbelopp 1 000:— p er b v ' < 
om bv c( = 13 —16 c( 

23) Antagandet är baserat på undersökningar av faktis
ka besöksfrekvenser bland invånare i orter utan dag-
ligvarubutiker i V indelns kommun (se avsnitt 7.3.2). 

24) För en utförlig diskussion om problem förknippade 
med tidsvärdering samt motiv för det valda värdet 
hänvisas till SOU 1975:86 (sid 181 ff). På basis av en 
genomgång av inhemska och utländska studier kring 
tidsvärdering konstaterar man att flertalet under
sökningar redovisar resultat som innebär en tids
värdering för resor mellan bostad och arbete på 
20—25 procent av timlönen. För fritidsresor, där un
dersökningar i stort sett saknas, anges ett värde på 
15—20 procent av timlönen. 

25) Beloppen varierar beroende på vilken av två jämför
bara butiker i ett delområde som skulle komma att 
läggas ned. 

26) Det bör observeras att det beräknade nettot inte 
innefattar alla faktorer som bör ingå i en fullständig 
samhällsekonomisk kalkyl. Här har exempelvis inte 
hänsyn tagits till kostnader för ökad varuhemsänd-
ning, kollektivtrafik, färdtjänst och hemsamarit-
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verksamhet, ej heller till att besöksfrekvenserna på
verkas av tillgängligheten. Vidare kan den ökade 
tidsåtgången för inköpsresor, mot bakgrund av det 
svåra arbetsmarknadsläget, framför allt för kvinnor 
och ungdomar i kommunens mindre orter, antas ha 
ett lågt alternativvärde. Detta skulle innebära att de 
samhällsekonomiska kostnaderna för den ökade tids
åtgången är lägre än de framräknade beloppen. Å 
andra sidan kan motsvarande antagande om lågt al
ternativvärde göras beträffande butiksinnehavarnas 
arbetsinsats, varför de samhällsekonomiska kostna
derna för driftstödinsatserna i realiteten är betydligt 
mindre än de angivna. Ett exempel på en samhälls
ekonomisk utvärdering av en tänkt butiksnedlägg
ning i Vormsele i Lycksele kommun presenteras i 
Jonsson 1979. Resultaten är samstämmiga med re
sultaten av ovanstående räkneexempel. 

27) Följande byar förlorade sin dagligvarubutik under 
perioden 1975—1980: Husbondliden, Kattisavan, 
Rusele och Kroksjö. 





10 EN SAMMANFATTANDE 
STRATEGIDISKUSSION 

Omstruktureringen av näringslivet i glesbygd innebär 
också rumslig rationalisering av bl a serviceutbudet. En 
välfärdspolitisk och regionalpolitisk fråga är hur om
fattande denna process får vara och vilken hastighet den 
får ha. I detta avslutande kapitel diskuteras möjlighe
terna till en strategi där samhällsekonomiska motiv — 
och inte marknadskrafter — styr förändringsprocessen. 

10.1 Starka marknadskrafter 
Servicesituationen i glest bebyggda områden uppvisar 
ännu inga tecken på konsolidering trots omfattande servi-
cenedläggelser under 1960- och 1 970-talen. Allt större or
ter drabbas av totalt bortfall av stationär service. I nu
läget riskerar orter i storleksordningen 100 invånare att 
förlora tom dagligvarubutiker. Denna utveckling styrs 
till stor del av starka marknadskrafter. 
Marknadsbetingelserna för detaljhandel utgörs i första 
hand av följande faktorer: 
o de taljhandelns organisatoriska uppbyggnad och kopp

lingar till bakomliggande produktions- och distribu
tionsled 

o butikernas servicekapacitet 
o k undunderlag 
o kö ptrohet 
Begreppet glesbygd är, som framgått i kapitel 1, svårt att 
definiera entydigt och har följaktligen haft något varie
rande innebörd i avh andlingens olika delar. I detta kapi
tel ger jag för enkelhetens skull följande operationella 
tolkning: 
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Ur organisatorisk synvinkel utgör glesbygdshandeln ofta 
en marginell länk i d istributionskedjorna. Detta innebär 
dels svårigheter att erhålla hjälp från andra delar av han
delsorganisationen vid behov av verksamhetsföränd
ringar och investeringar för överlevnad, dels att problem 
med varuleveranser kan uppstå för en del butiker som en 
följd av att varuleveranser till butiker, p g a små kvanti
teter och stora avstånd, sker med kollektivtrafik i stä llet 
för med särskilda distributionsbilar. Problem föreligger 
exempelvis med distribution av djupfrysta varor, där la
gen kräver obruten fryskedja mellan leverantör och mot
tagande butik. Leverantörsföretagen försöker dock på en 
del håll att skapa system med samtransporter där de oli
ka leverantörerna kan dela på kostnaderna för körning 
med bilar som har den utrustning som krävs. 
Med en butiks servicekapacitet avses sådana faktorer 
som påverkar dess attraktivitet hos konsumenterna. 
Kapaciteten bestäms i första hand av faktorer som lokal
yta, utformning och kvalitet på inredning för exponering 
och hantering av varorna, betjäningssystem, öppet
hållandetider, bredd och djup i varusortimentet samt bu
tikspersonalens kunnighet om varuegenskaper. Till detta 
kommer omfattning av biverksamheter (exempelvis att 
dagligvarubutik fungerar som förmedlare av post, tips, 
apoteks- och systemvaror, säljer bensin samt ombesörjer 
bokutlåning). 
Kundunderlagets storlek är vanligen i huvudsak av-
hängigt avstånd till konkurrerande butiksorter samt folk
mängden inom detta område, men kan också påverkas av 
förekomst av varubusslinjer. Turismen spelar dock i 
många glest bebyggda områden en nyckelroll för att upp
rätthålla en servicenivå, för vilken det bofasta befolk
ningsunderlaget är för litet. Förekomsten av konkurre
rande detaljhandelsutbud inom glesbygdsorter har sä 
gott som helt försvunnit. 
Köptroheten är dels beroende av butikernas service
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kapacitet, dels av befolkningens köpvanor, vilka bl a på
verkas av möjligheter 
— att göra inköp i andra orter i sa mband med arbetsre

sor 
— att uträtta flera ärenden i s amma ort 

Marknadsbetingelserna för detaljhandel i glesbygd har 
förändrats betydligt under de senaste årtiondena. De vä
sentligaste förändringsdragen kan åskådliggöras på föl
jande sätt: 
o Stordriftsrationaliseringar inom detaljhandeln har 

inneburit en kraftig reducering av antalet småbutiker i 
både glesbygd och tätorter samtidigt som varuhus och 
välutrustade stora butiker har nyetablerats i tätorter. 
Nedläggningar av glesbygdsbutiker har till stor del 
skett i samband med övertagandeproblem då tidigare 
innehavare pensioneras. Även inom bakomliggande 
produktions- och distributionsled har utvecklingen 
gått mot allt färre och större enheter. Under de senaste 
åren har det dock i tätorter delvis skett en utveckling 
tillbaka mot smådrift. Det gäller i des sa fall nyetable
ringar av dagligvarubutiker som tillmötesgår högfre-
kventa konsumtionsanspråk, bl a genom öppet
hållande under kvällar och helgdagar. 

o Djupet och bredden i det traditionella varusorti
mentet hos glesbygdsbutikerna har i allmänhet redu
cerats som en följd av konsumenternas ändrade in
köpsmönster. Butikernas servicekapacitet har dock un
der senare år utökats genom olika typer av biverksam-
heter av förmedlingskaraktär mellan privata och of
fentliga serviceorgan och konsumenter. Det rör sig i 
dessa fall om ersättningar för serviceverksamheter som 
på grund av för l itet befolkningsunderlag ej kan drivas 
som separata serviceinrättningar. Det kan i s amband 
härmed även konstateras att många glesbygdsbutiker 
har lagts ned pä grund av otillräcklig lönsamhet för att 
kunna finansiera investeringar som skulle inneburit 
höjningar av servicekapaciteten tillräckligt för att möj

227 



liggöra fortsatt drift. Inrättande av varubusslinjer har 
varit ett sätt att mildra tillgänglighetskonsekvenserna 
av butiksnedläggelser. Empiriska studier (se bl a kapi
tel 6) tyder dock på att även vid låga konsumentan
språk så är det icke ett fullvärdigt butikssubstitut. 

o Kundunderlaget i glesbygdsområdena har reducerats 
väsentligt som en följd av de omfattande struktur
rationaliseringar som ägt rum inom de traditionella 
glesbygdsnäringarna jord- och skogsbruk. 

o Den lokala köptroheten har minskat genom att gles
bygdsbutikerna förlorat i relativ attraktivitet gent
emot särskilt de nyetablerade storbutikerna i de större 
orterna. Denna utveckling beror till huvudsaklig del pä 
att konsumenternas förflyttningsmöjligheter och för
flyttningsmönster förändrats radikalt genom att allt 
fler hushåll har fått tillgång till bil samt att de kollek
tiva resmöjligheterna förbättrats. Särskilt den ökade 
arbetspendlingen från glesbygd till tätorter utgör ett 
allvarligt hot mot glesbygdshandelns fortlevnad. En så 
högfrekvent pendling till välutrustade serviceorter 
möjliggör i princip att samtliga servicebehov regel
bundet och bekvämt kan tillgodoses utanför bostads
orten. Den lokala solidariteten sätts på prov. 

Det kan klart konstateras att de fortgående förändring
arna i marknadsbetingelserna för detaljhandeln i gles
bygd driver på en fortsatt nedläggning av butiker i gles
bygd. 

10.2 Samordning av splittrade motkrafter 
Myndigheternas syn på servicesektorns roll i samhället 
har förändrats betydligt under de senaste årtiondena. 
Tidigare var inställningen till kommersiell service att ser
viceutbudet är relativt direkt och ovillkorligt avhängigt 
förändringar i befolkningsunderlaget. Inga särskilda åt
gärder vidtogs för att påverka marknadsanpassningen. 
Under de senaste 10—15 åren har dock myndigheternas 
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synsätt förändrats, huvudsakligen utifrån samhällseko
nomiska aspekter, där konsumenternas transportkostna
der utgör en viktig faktor. Även servicesektorns syssel-
sättningsskapande roll har uppmärksammats i takt med 
ökade svårigheter att ersätta bortrationaliserade jobb 
inom jord- och skogsbruk med industrijobb. 
Direkta åtgärder för att motverka marknadskrafternas 
stelbenta genomslagskraft — motkrafter — började ut
vecklas på den statliga nivån i början av 1970-talet. Ef
terhand som utvecklingen har visat att de statliga in
satserna varit alltför svaga i förhållande till förändring
arna i marknadsbetingelser har alltfler kompletterande 
initiativ tagits på kommunal och lokalsamhällesnivå. 
Fortsättningsvis diskuteras: 
o Olika typer av kompetens, dvs frågan om vad som for

mellt (rättigheter och åligganden enligt nu gällande la
gar och förordningar) och informellt (utnyttjande av 
kvalifikationer som ej står i strid med lagar och förord
ningar) kan göras på olika samhällsnivåer för att för
stärka överlevnadsbetingelserna för glesbygdens detalj
handel. 

0 Styrningsmöjligheter, dvs frågan om vad som bör gö
ras för att ändra på formella förhållanden som hämmar 
detaljhandelns överlevnadsmöjligheter i strategiska 
serviceorter i g lesbygd. 

1 tablå 10.1 illustreras 
— nuv arande formella kompetensfördelning mellan oli

ka samhällsnivåer i Sverige. 
— framväxande informell kompetens, 
— styrningsmöjligheter som enligt nu gällande lagar och 

förordningar icke är legitima. 
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Tablå 10.1 Samhällsnivå och agerandekompetens. 

Samhälls- Formellt 
nivå legitim 

kompetens 

Staten Nationell nivå 
Lagar och förord
ningar om livsme
delshantering, ar
betsmiljö, kon
kurrensbegränsning, 
stödformer till 
kommersiell service 
samt länsvisa stöd
medelsramar. 
Hemsändningsbidrag 
till kommuner upp
gående till 35( c a v 
kommunens netto-
utgifter. 
(För att stöd till 
kommersiell service 
i g lesbygd skall läm
nas krävs att kom
munerna upprättar 
varuförsörjnings
planer där behovet 
av stöd belyses). 
Stöd till kollek
tivtrafik. 

Framväxande 
informell 
kompetens 

- Utnyttjande av 
ex vis daglig-
varubutiker i 
glesbygd som för
medlare av stat
liga servicetjän
ster. 

- I nitiativ och stöd 
till servicehus 
som möjliggör 
servicesamverkan 
trots olika 
huvudmän. 

Möjlig men 
ej legitim 
kompetens 

- L ämnande av 
dispens frän 
uppfyllande 
av lagar och 
förordningar 
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Samhä l l s 
n ivå  

Formellt Framväxande Möjlig men 
legitim informell ej legitim 
kompetens kompetens kompetens 

Sta ten  Länsnivå 
Fördelning av stöd 
till dagligvaruser-
vice och drivmedels
försäljning i for m av 

investeringsbidrag 
(avskrivningslån 
eller investe
ringslån på max 
2/3 av investe
ringskostnaden) 
kreditgaranti för 
anskaffning av 
varulager 

- dr iftstöd under 
begränsad tid 
i av vaktan på 
andra åtgärder. 

Kommunen - V aruförsörjnings -
planering. 
Hemsändningsbi-
drag till dag-
ligvarubutiker. 
Planering av 
kollektivtrafik 

Utpekande av stra
tegiska serviceor
ter. 
Inlösen av butiks-
fastigheter. 
Försäljning av 
tomtmark till lågt 
pris. 
Planeringsbered
skap i d en fysiska 
planeringen för 
samordnade service 
anläggningar i 
strategiska orter. 
Styrning av bo
stadsbyggandet till 
strategiska ser
viceorter. 
Överenskommelse 
om att butiksägare 
varslar om nedlägg 
ning sä att över 
levnadslösningar 
kan undersökas. 

Driftstöd till 
dagligvarubu-
tiker och ben
sinstationer. 
Särbestämmel
ser för att 
kunna gvnna 
glesbygdshan
deln vid upp
handling till 
kommunala 
inrättningar 
ex vis skolor. 



Samhälls- Formellt 
nivå legitim 

kompetens 

Kommunen 

Framväxande 
informell 
kompetens 
- I nformations- och 

samrådsutbyte med 
konsumentgrupper 
och butiksägare/ 
handelsorganisa
tioner för att främja 
en konsoliderad 
servicenivå, ex vis 
genom att: 
- b elysa köptro

hetens betydel
se för glesbygds
butikernas fort
levnad, 

- i nformera butiks
ägarna om stöd
möjligheter, 
förmedla konsu
mentkrav rörande 
öppethållandeti
der samt önske 
mål om föränd
ringar i se rvice
erbjudanden, 
informera befolk
ningen i nä rlig
gande byar om 
kollektiva res-
möjligheter till 
serviceorter 

- Utläggning av kom
munala förmedlings
uppdrag och till
synsfunktioner av 
social karaktär 
till glesbygds
handlare. 

Möjlig men 
ej legitim 
kompetens 

Personer/ 
grupper i 
lokalsam
hället 

Möjligheter till 
butiksetable-
ringar och verk
samhetsföränd
ringar pä privat 
eller kooperativ 
basis 

Stödjande av butiks 
ägare genom finan
sieringshjälp, iord
ningställande av lo 
kaler samt genom 
köptrohetsakt ioner 
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Initiativen som nu tas på kommunal och lokalsamhälles-
nivä kan tolkas både som ett resultat av ökad medveten
het om att statliga insatser ger bättre effekt om de kombi
neras med ett aktivt lokalt agerande och som reaktioner 
på en statlig politik som uppfattas vara alltför passiv. 
Den normativa slutsats som kan dras mot bakgrund av de 
olika empiriska analyser som presenterats i tidigare kapi
tel och som ännu starkare kan motiveras utifrån hela det 
s k REKO-projektets resultat (se SOU 1980:47) kan for
muleras på följande sätt: 
En mobilisering av motkrafter som är tillräckligt starka 
för att neutralisera de negativa konsekvenserna för gles
bygdsbefolkningen, som ett genomslag av förändrade 
marknadsbetingelser innebär, förutsätter en samord
ning av följande tre åtgärder eller förutsättningar: 
1. En kommunalpolitiskt förankrad ambitionsnivå ifrå

ga om delområden som betraktas som potentiella stöd
områden samt utnämning av strategiska serviceorter 
inom dessa med uttalade målsättningar om service
standard på kort och lång sikt. Ortsprioriteringen bör 
vara vägledande för planering och beslut inom hela den 
kommunala förvaltningen, främst dock i varuförsörj
ningsplaneringen, trafikförsörjningsplaneringen, den 
fysiska planeringen, bostadsförsörjningsplaneringen, 
skolplaneringen samt i den kommunala näringslivs
politiken. 

2. Möjligheter till samordnade insatser av statliga och 
kommunala styr- och stödmedel. 

3. En uttalad vilja hos den berörda befolkningen att inom 
ramen för sin formella och informella kompetens och i 
samråd med myndigheterna själva genomföra eller del
ta i konsolideringsaktioner. 

För att denna typ av samordning mellan olika samhälls
nivåer skall kunna fungera pä ett tillfredsställande sätt i 
ett långsiktigt perspektiv krävs antagligen att en myndig
het. och då lämpligen kommunen, får det yttersta ansva-
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ret vad gäller stödfördelning. Genom en sådan konstruk
tion förskjuts påverkansmöjligheterna närmare de prak
tiska problemen. Kommunen får både möjligheter att ut
veckla kort- och långsiktiga agerandestrategier och kom
petens att besluta om åtgärder som pekar i r iktning mot 
lokalt uppställda välfärdsmål. I forum som kommun-
delsnämnder eller liknande organ kan en fortlöpande dis
kussion föras om huruvida centrala konsumentanspråk 
tillgodoses av befintligt serviceutbud och i vad mån för
bättringar är angelägna. 
Beträffande det första samordningsmedlet är det givet
vis viktigt att utpekandet av strategiska serviceorter sker 
i samråd med de länsorgan som genom stöd och åtgärder 
på olika sätt påverkar utvecklingen i olika kommun
delar. Likaså är det viktigt att handelsorganisationer 
samt lokala butiksägare och konsumentgrupper informe
ras och får möjlighet att lägga sina synpunkter på orts
urvalet. 
Ett liknande synsätt beträffande kommunen som ko-
ordinator för samhällsekonomiskt motiverade motåt
gärder återfinns i en rapport från Norsk Institutt for Bv-
och Regionforskning (Vanberg 1982). I rapporten föreslås 
metoder och idéer för planläggnings- och åtgärdsarbetet i 
"svakt utbvgde kommuner". Detta arbete, som föreslås 
omfatta både offentlig och kommersiell service, bör en
ligt rapporten i första hand omfatta följande punkter: 

1. En registrert og a jour for t översikt over servicetilbud i 
kommunens enkelte sentra, og en inndeling av kom
munen i serviceområder. 

2. Definisjon av minimumstilbud som kommunens for-
skjellige sentra ber ha. 

3. Gjennomforing av tiltak for å kunne opprett holde et 
minimumstilbud, og best mulig tillrettelegging av 
forholdene for alle eksisterende tilbud. 

4. Undersokelse av mulighetene for nye arbeids-
plasser. og treffe tiltak for å iverksette arbeid med 
dette (Vanberg 1982:7). 
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Som underlag för en övergripande politisk måldiskussion 
som resulterar i op erationella mål för sektor, område och 
tidpunkt krävs en behovsanalys. Denna bör vara baserad 
pä intervjuer med konsumenter och vara konkret in
riktad på problemlösningar i kommunens olika delom
råden. Vanberg (1982:9ff) betonar följande tre element i 
planläggningsprocessen: 
"Social planlegging Hvilke problemer for hvilke be

folkningsgrupper i hvilke kom-
mundele? 

Fysisk planlegging Hvilke fysiske forandringer må 
til for å lose sosiale problem ut 
fra politiske mål? 

0konomisk planlegging Hvilke alternative lesninger ger 
hvilke konsekvenser for kom-
mune og innbyggere — og hvil
ke finansieringsmuligheter fore
ligger?" 

Då det gäller att vidmakthålla serviceförsörjning vid låga 
befolkningsunderlag är betydelse av samverkan mellan 
olika servicehuvudmän uppenbar. Som exempel på vanli
ga samverkansformer sedan lång tid tillbaka kan näm
nas: 
Dagligvarubutik — Bensinförsäljning 

— Ombud för post, tips, penning
lotteriet 

— Utlämning av apoteksvaror, 
systemvaror 

Bilverkstad — Bensinförsäljning 
För närvarande pågår i Sverige försök på olika ambi
tionsnivåer att öka omfattningen av verksamhetskombi
nationer för att stärka glesbygdsservicen. Det för närva
rande mest ambitiösa projektet, "Samordnad stationär 
service i g lesbygd", har till syfte att bygga/upprusta ser
viceanläggningar och får den konkreta planerings- och 
byggnadsverksamheten finansierad av det statliga gles
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bygdsstödet. Det är inriktat på 5 orter eller bygder i olika 
delar av landet som har 250—400 personer och är be
lägna på 3—10 mils avstånd från en centralort. Projek
tets syfte är lokal- och delvis personalmässig integration 
av både privat och offentlig service, exempelvis daglig-
varubutik, postservice, apoteksservice, LM-skola, för
skola, kultur- och fritidsverksamhet, mat- och kaffe
servering, bastu, fot- och hårvård, social hemhjälp, sjuk-
och hälsovård samt vaktmästeri. Stark tonvikt läggs vid 
att upprätta en lokal organisation som tar ansvar för 
detaljutformningen och anpassningen till de lokala efter-
fråge förhållandena. 
En annan typ av initiativ, som bör nämnas i detta sam
manhang, är utnämnandet av 1982/83 till Lanthandelns 
år. Initiativtagare är Handelsdepartementet som till
sammans med handelns organisationer, länsstyrelser och 
kommuner bland annat anordnar informations- och dis
kussionsträffar för att få allmänheten att genom t ex 
ökad köptrohet gentemot glesbygdsbutikerna värna om 
deras fortlevnad. 

10.3 Sektorsövergripande näringslivsplane
ring — synsä tt och ageranderoller 

I detta avsnitt skall diskuteras behovet av ett ännu vida
re sektorsintegrerat synsätt i s må tätorter och glesbygd. 
Ansatsen mot en helhetssyn innebär framför allt en kopp
ling mellan serviceförsörjningen och dessa områdes
typers nyckelproblem — nä mligen sysselsättningen. 
På alla nivåer i samhället framförs synpunkter som i kort -
het går ut på att en överlevnadsstrategi för de mindre or
terna och glesbygden, icke minst i norra Sverige, förut
sätter en ökad mobilisering av lokala resurser. Dessa 
synpunkter har främst sin grund i de allt kärvare omför 
delningsmöjligheterna av arbetstillfällen mellan olika re 
gioner samt den snabbt avtagande sysselsätt ningsök 
ningen inom den offentliga sektorn till följd av en all 
mänt stagnerande ekonomi. 
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Ett annat synsätt som förts fram frän både praktiker- och 
forskarhåll är att en större flexibilitet i utnyttjande
möjligheter av tillgängliga sysselsättningsinriktade stöd
medel skulle kunna innebära ett ökat förverkligande av 
sysselsättningsskapande verksamhetskombinationer. Sä
dana samverkansprojekt kan utformas dels på verk-
samhetsnivå, dvs att två eller flera sektorsorgan gör en 
överenskommelse om samutnyttjande av exempelvis lo
kaler, personal, maskiner, kontorsservice och transport
medel, dels på individnivå, dvs att en person är syssel
satt med en kombination av uppgifter från två eller flera 
arbetsgivare. Denna form av mångsyssleri var mycket 
vanligt förr i de norrländska glesbygdsområdena, där sä
songvariationerna i arbetskraftsbehovet inom jord- re
spektive skogsbruk passade samman, men har framför 
allt genom skogsbrukets mekanisering och rationalise
ring minskat mycket kraftigt. 
Av drygt 300 jordbrukssysselsatta i Lycksele kommun år 
1975 var 2/3 heltidssysselsatta med jordbruk, 20% kombi
nerade med sysselsättning inom skogsbruk, 10% med ser
vicesysselsättning och 3% med industriarbete (Wiberg 
1980:50). 
Motiven bakom framväxten av det sistnämnda synsättet 
kan till stor del kopplas samman med svårigheterna att 
avstämma takten i strukturomvandlingen så att det lo
kala tillskottet av nya sysselsättningsmöjligheter inom 
industri och offentlig service tillkommer i åtminstone 
samma omfattning som de tillbakagående näringarna 
minskar sin sysselsättning. 
I ett läge med allmänt stagnerande ekonomi finns det 
samhällsekonomiska motiv för att söka bromsa takten i 
sysselsättningsrationaliseringarna om alternativet är ar
betslöshet och behov av stödinsatser i form av exempel
vis beredskapsarbeten. 
I kommuner med en stor skogsbrukssektor skulle man 
t ex kunna pröva att få till stånd avtal med skogsbolagen 
om en reglerad rationaliseringstakt. Kostnaderna för en 
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sådan åtgärd skulle kunna relateras till kostnaderna för 
att i alternativfallet tillskapa ett antal beredskapsarbe
ten eller motsvarande (Wiberg 1980:272). 
De små jordbruken uppvisar till vissa delar samma pro
blembild som de små kommersiella serviceföretagen i 
glesbygd. Behov av inkomstförstärkning föreligger och le
dig tidskapacitet finns för kompletterande deltidsarbete. 
Småbrukaren är dock inte lika starkt bunden tids
mässigt som exempelvis butiksägaren utan har större 
möjligheter att exempelvis kombinera med deltids
sysselsättning inom industri. 

10.3.1 Självtillits skolan 
Ett i hög grad offensivt synsätt vad gäller de lokala och 
regionala handlingsmöjligheterna präglar självtillits-
skolan (se exempelvis Frank 1970 och Galtung 1971, 
1979.) Den har sina rötter i utvecklingsländernas pro
blem att frigöra sig från en exploatering och utveckling pä 
andra länders villkor. Underutvecklade, periterà om
råden måste mobilisera sina egna resurser i form av män
niskor, naturförutsättningar, kvalifikationer, företag
samhet etc för att därigenom kunna frikoppla sig från ex
ternt beroende och styrning. Självtillitsskolan förordar 
småföretagsamhet med huvudsaklig produktionsinrikt
ning för den lokala och regionala marknaden i stä llet för 
att vara inriktad på den dominerande storföretagsamhe
ten och den internationella handeln. 
I Sverige har självtillitsskolan aktualiserats i samband 
med sysselsättningsminskningar som drabbat orter och 
regioner hårt. De problem som då uppstår är dock inte 
jämförbara med u-landsproblematiken. Det finns ingen 
och skapas inte heller någon avgörande välfärdsklyfta i 
materiellt hänseende i ett land som Sverige. Vi har ett väl 
utvecklat transfereringssystem och socialt skyddsnät som 
neutraliserar en stor del av de ekonomiska konse
kvenserna för den berörda befolkningen. En logisk konse
kvens av en fullständigt genomförd självt illitsstrategi i 
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Sverige, där transfereringar mellan regioner är bort
tagna, skulle på många håll, inte minst i Norrland, san
nolikt innebära en betydande standardsänkning för be
folkningen. I en diskussion rörande förhållandet till om
världen menar Johannisson (1981) a tt: 

"En (annan) viktig aspekt på dynamiken i lokal mobi
lisering är inordningen av det väckta lokala systemet i 
det omkringliggande sektoriserade samhället. Det är 
nämligen väl att märka att lokal mobilisering i första 
hand har att göra med att tillvarata lokala orga
nisatoriska och entrepreneuriella resurser. På sikt 
skall samhället eftersträva självförsörjning i det av
seendet, medan det vad gäller alla andra resurser kan 
idka handel med omvärlden." 

En strategi för att vidmakthålla åtminstone nuvarande 
sysselsättningsvolymer och servicestandard (konsolide
ringsstrategi) i de mindre orterna i Norrland förutsätter 
mot bakgrund av de allt svårare omfördelningsmöjlighe
terna inom landet en ökad mobilisering av lokala re
surser. En sådan mobilisering måste dock ske i sam
verkan med en statlig närings-, regional-, och socialpoli
tik med betydande resursöverföringar från överordnade 
samhällsnivåer, men där politikutformningen är mer 
flexibel och ortsmiljöorienterad. Det gäller samtidigt att 
utveckla ett "harmoniskt" växelspel mellan lokalt initie
rad uppbyggnad av näringslivsstrukturer och redan exi
sterande (och dominerande) överordnade nationella och 
internationella näringslivsstrukturer. 

10.3.2 Kontrollerad kontraktion och koncentration 
Beredskapen för att motverka kontraktion vid struktu
rella näringslivsförändringar måste i m ånga orter i Norr
land betecknas som svag. Dels är industrisektorn svagt 
utvecklad. Dels är näringslivet totalt sett mycket starkt 
beroende av både privata och offentliga beslutscentra på 
andra häll i landet. Bristen pä viktiga handlingsförut
sättningar som beslutskompetens, beslutsvana och initia
tivvana är således stor. 
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Det är mot bakgrund av detta viktigt att de ekonomiska 
och personella resurser som kan mobiliseras på olika 
nivåer i samhället samordnas och kopplas till målsätt
ningar om det framtida ortssystemets egenskaper. 
Kommunerna skulle kunna spela en betydligt aktivare 
roll än nu för att lägga grunden för målinriktade insatser 
på ett realistiskt antal orter och se till att en lokal mobi
lisering kommer till stånd. Stor vikt bör därvid läggas vid 
att uppmuntra potentiella entreprenörer. 
Den fortgående, till stor del spontana och trendmässiga, 
koncentrationen av sysselsättningstillfällen och det sta
tionära offentliga och kommersiella serviceutbudet i gles
bygd och småorter kan påverkas genom aktivare kommu
nalt agerande redan inom ramen för nuvarande formell 
och informell kompetens. 
För att uppnå någon påtagligare påverkan på orternas ut -
veckling räcker dock inte enbart de kommunala medlen. 
Det är viktigt att en koordinering sker med olika typer av 
statliga åtgärder både direkt till service och till andra nä
ringar. 
De kommunala och statliga åtgärderna för att kunna sty
ra valet av "koncentrationsnivå" måste utformas både 
generellt och sektorsspecifikt. De generella åtgärderna 
avser övergripande samordningar vad gäller markupp
låtelse, investeringar i infrastruktur samt bostads
byggande. 
De specifika sektoriella förutsättningarna rörande syssel
sättningen omfattar främst organisatoriska och fördel
ningspolitiska lösningar både på verksamhets-(företags-) 
nivå och på individnivå. För serviceverksamheter kan 
dessutom följande förhållanden vara avgörande för vilken 
spridningsnivå som serviceutbudet mer långsiktigt kan 
stabiliseras på: 
— de statliga standardnormernas anpassning mellan nor

mativt (av myndigheter) fastställda behovsnivåer och 
befolkningens subjektivt upplevda anspråk. 
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— möjligheter att genom verksamhetskombinationer 
skapa nya, "anspråksinriktade", utbudsformer som 
inte kräver sä stort befolkningsunderlag, 
möjligheter att övervältra distributionskostnaderna på 
konsumenterna (kostnader för transport och tidsåt
gång vid serviceresor). 

Särskilt då det gäller de specifika sektoriella lokala pro
blemlösningarna aktualiseras ansvarsfördelningen mel
lan stat och kommun. Frågan gäller kanske framför allt 
vilket handlingsutrymme som staten är beredd att ge oli
ka kommuner. 
En ytterligare konfliktfaktor som kan uppkomma gäller 
maktrelationerna mellan offentliga myndigheter och ser
viceföretagare eller andra företagare i samband med prio
ritering av stödärenden. Min slutsats är att det är en vik
tig kommunal uppgift att genom målinriktade insatser i 
ett begränsat antal orter bidra till att skapa allmänt goda 
strukturella betingelser för både service och andra nä
ringar. Samtidigt gäller det att stödja och uppmuntra 
personer som är rustade att påta sig ett företagsansvar, 
men vars engagemang till stor del hänger samman med 
var de tillåts förverkliga sin företagsidé. 
På verkställighetsområdet frän statlig och kommunal 
sida finns ytterligare några förhållanden att ta hänsyn 
till. Under de senaste åren och sammankopplat med till
växtekonomins övergång till en stagnationsekonomi kan 
iakttas 
o dels en förskjutning ifråga om planeringsagerande från 

det tidigare knappast ifrågasatta objektivt rationa
listiska (styrande) synsättet mot dess motsats inkre-
mentalismen som lägger tonvikt vid att samhället är 
pluralistiskt och att samhällsplaneringen därför bör 
vara av samma karaktär, 

o dels en förskjutning ifråga om åtgärdsroll för kommu
nerna frän att i huvudsak sätta in åtgärder som re
aktion pä önskemål/krav frän näringslivet och i övr igt 
agera i enhetlighet med bäde kort - och lån gsiktiga cen
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trala perspektiv och direktiv till att relativt själv
ständigt och aktivt söka påverka utvecklingen i fö rsta 
hand i e tt kortsiktigt perspektiv (jämför Alsén & Nils
son 1981 ). 

Tidsperspektivet i planeringen har vidare förkortats allt 
mer, framför allt beroende på den kraftigt ökande osäker
heten om näringslivets internationella konkurrenskraft 
och om hur det statliga budgetunderskottet kommer att 
påverka den offentliga sektorns sysselsättning. Det sak
nas således i stor t sett en långsiktig strategisk planering. 
Kommunernas allt mer självständiga ansvar för väl
färdsförändringarna inom den egna arenan kräver sanno
likt i de flesta fall ökad kunskap om de lokala för
hållandena. Det gäller t ex 
— att öka kännedomen om befolkningens anspråk pä 

arbete och service. 
— att inventera olika typer av lokala resurser (främst ti

digare icke utnyttjade personella och naturbetingade 
resurser, men även att analysera om redan ianspråk-
tagna resurser utnyttjas på bästa sätt), 

— att öka kännedomen om olika lokala grupperingars 
konkreta mål- och medelsförslag samt genomförande
ambitioner, 

— att genomföra långsiktiga strategiska studier som ex
empelvis i scenarioform åskådliggör utvecklingshot re
spektive utvecklingsmöjligheter med särskild tonvikt 
lagd på belysning av vad som är påverkbart på det 
kommunala/lokala planet. 

Tablå 10.2 utgör ett försök till belysning av kopplingar 
mellan olika kommunala planeringsinriktningar och nä
ringspolitiska handlingar samt tidsperspektiv i plane
ringen. 

242 



Tabla 10.2 Kommunala planeringsinriktningar, 
näringspolitiska handlingar samt tids
perspektiv i planeringen. 

Kommunala nä
ringspolitiska 
handlingar 

Reaktions
handlingar 

Kommunalt planeringsagerande 

Aktions
handlingar 

Rationalistiskt 

- Anp assningsåtgärder, 
resursförmedling 
som är relaterade 
till utvecklings
mål 

- Hier arkiperspektiv, 
dvs stark hier
arkisk koppling 
stat—kommun 

- Ko mmunen betraktar 
sig som funktio
nell enhet 

Formulering av mål 
Val av åtgärder 
Genomförande 
Arenaperspektiv 
Kommunen betraktar 
sig som territori
ell enhet 

Tids
perspektiv 

Balans mellan kort 
och lång sikt 

Inkrementalistiskt 

- Anp assningsåtgärder, 
resursförmedling 
med inriktning pä 
att tillgodose sä 
många grupper som 
möjligt 

- Arena perspektiv, dvs 
inriktning på lo
kala krav och möj
ligheter (resurser) 

- Ko mmunen betraktar 
sig som funktio
nell enhet 

- U tgångspunkt: kom
munen en av flera 
aktörer 

- Ingen klar åtskillnad 
mellan mäl och ni edel 

- Bra åtgärder är sådana 
som genomförs i enig
het/samarbete med 
andra aktörer 

- Are naperspektiv 
- K ommunen betraktar 

sig som funktionell 
enhet 

Övervägande kort sikt 

24:* 



I tablån används några begrepp, vars innebörd förtydli
gas här: 
Rationalistisk 
planering: Planering som bygger pä principen 

att effektivitet kan uppnås genom att 
man först fastställer mål och sedan 
söker den bästa (optimala) lösning
en. En grundförutsättning är att de 
myndigheter som tillämpar denna 
planeringsmetod har formell kompe
tens och ekonomiska resurser att ge
nomföra den lösning som väljs. Myn
digheternas roll är stark i förhållan
de till andra intressen. 

Inkrementalistisk 
planering: 

Reaktions
handlingar: 

Avsaknad av formell planeringsstra
tegi. Kriteriet på en bra planerings
lösning är att väsentliga partsin
tressen tillgodoses eller kan samman-
jämkas. Myndigheternas styrande 
roll är svag eller jämbördig med and
ra intressen. 

Anpassande åtgärder. Hierarkiper
spektiv, dvs ett agerande i enlighet 
med av staten fastlagda prioritering
ar och bestämmelser. Arenaper
spektiv, dvs inriktning på lokala 
krav och anpassning till utveckling
en inom kommunterritoriets — d en 
lokala arenans — n äringsliv. 

Aktionshandlingar: Självständigt initiativtagande. Are
naperspektiv präglat av ett ageran
de med tonvikt på att påverka den 
lokala näringslivsutvecklingen i öns
kad riktning bl a med hjälp av inten
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sifierat utnyttjande av lokala re
surser. 

Funktionell enhet 
respektive 
territoriell 
enhet: Alsén & Nilsson (1982) menar att det 

är vanligast att kommunerna ser sig 
själva som funktionella enheter, dvs 
tonvikt ligger på att utnyttja de re
surser som finns inom den kommu
nala organisationen och där kommu
nen agerar som en aktör bland andra 
inom ett territorium. Om kommu
nen däremot betraktar sig som terri
toriell enhet, menar Alsén & Ni lsson 
att förutsättningarna är större att 
samarbeta och samordna territoriets 
resurser och aktörer mot gemen
samma mål. 

Grovt schabloniserat kan för Sveriges vidkommande sä
gas att både kommunernas och statens planering under 
1960-talet och under 1970-talets första hälft karakterise
rades av rationalism med kommunerna i en åtgärdsroll 
präglad i huvudsak av reaktionshandlingar. Kommu
nerna skulle svara för i första hand bostäder, industri-
mark och allmän service. I slutet av 1970-talet och början 
av 1980-talet är det kommunala planeringsagerandet på 
mänga häll inkrementalistiskt präglat i näringslivsfrå
gor. Under framväxt är dock en återgång till en mer ra
tionalistisk planering med ökande inslag av aktions
handlingar. 
Ett stort problem med den inkrementalistiskt präglade 
planeringssituation som nu är mest vanlig är den dåliga 
balansen mellan kort- och långsiktigt betraktelseper
spektiv i planering och beslutsfattande. Det långsiktiga 
perspektivet trängs tillbaka till förmån för kortsiktiga 
problemlösningar. 
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I en tid när resursknappheten ökar och osäkerheten be
träffande den framtida utvecklingen tilltar, uppträder 
dock alltfler kommuner behovet av en långsiktig plan för 
den kommunala näringslivsutvecklingen. Beslutsfattare 
och planerare oroas av sitt minskade handlingsutrymme. 
Osäkerheten är stor om vilka resurser som kan ställas till 
förfogande i framtiden och vad som långsiktigt är de 
"bästa" besluten. Min tolkning är således att det finns 
ett ökat behov av en kommunal planeringspraxis med för
måga att anpassa sig till olika typer av snabbt upp
dykande förändringar, men som samtidigt kan möjlig
göra en utveckling av en kommunal strukturplanering 
som beaktar långsiktiga välfärdsmålsättningar och re
surshushållningsfrågor. 
Slutsatsen av ovanstående allmänna diskussion med sär
skild hänsyftning på glesbygdens serviceförsörjning är att 
det kommunala ansvaret är stort då det gäller att mobi
lisera tillräckligt starka motkrafter för att möjliggöra ut 
veckling av en konsoliderad serviceortsstruktur. Den 
kommunala planeringsprocessen måste vara präglad av-
ett rationalistiskt synsätt kombinerat med ett aktivt age
rande i samspel med andra aktörer i service- och närings
livsfrågor. Sålunda krävs utveckling av långsiktiga plane
ringsstrategier. De bör kombineras med både kort- och 
långsiktigt präglade försök att dels åstadkomma sektors-
övergripande samarbete mellan olika huvudmän, dels 
samarbete med myndigheter på överordnade nivåer. 
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SAMMANFATTNING 
Detta arbete behandlar serviceförsörjningsproblem i nor
ra Sveriges glesbygdsområden med särskild inriktning pä 
kommersiell service. Mer explicit behandlas 
— den rumsliga fördelningen av befolkningen 
— den rumsliga fördelningen av service 
— servicens tillgänglighet för befolkningen 
— plan eringens roll för att tillgodose konsumenternas an

språk. 
Detta knyter direkt an till ett av de välfärdsmål regering 
och riksdag har ställt upp, och som varit oförändrade 
trots regeringsbyten under senare tid. Tillgänglighet till 
offentlig och kommersiell service har tillmätts central be
tydelse för människors välfärd. Följaktligen har utveck
lats en stödpolitik inriktad på att bevaka att inte vissa 
grupper i samhället får betydligt sämre servicetillgäng
lighet än andra. 
Ansvaret för uppfyllandet av de regionalpolitiska mål
sättningarna åligger inte någon särskild myndighet. Det
ta har bl a inneburit att insatser inom olika sektorer inte 
varit samordnat målinriktade. Vidare har effekterna på 
det regionala och lokala planet pä många håll inte varit 
tillräckliga för att stabilisera befolkningsutvecklingen 
och utjämna eftersläpningar i olika välfärdsavseenden. 
Under senare år har därför behovet av en samordning 
mellan regionalpolitik och andra beslutsområden allt
mer betonats. Regionalpolitiska aspekter måste vägas in i 
beslut som gäller industripolitik, jordbrukspolitik, skogs
politik etc. Den offentliga sektorns roll i den regionala ut
vecklingen och möjligheterna att aktivt utnyttja denna i 
regionalpol it iskt syfte har alltmer kommit i förgrunden. 
Behovet av att göra såväl den regional politiska plane-

247 



ringen som själva regionalpolitiken mera åtgärdsinriktad 
har också formulerats allt klarare. Inte minst när det gäl
ler den del av regionalpolitiken som särskilt riktar sig till 
glesbygdsområdena har det nödvändiga i en samordning 
mellan olika statliga sektorsinsatser, men också mellan 
kommunal och regional planering, framhållits frän 
främst olika organ på lokal och regional nivå. Särskilt bör 
noteras att kommunerna engagerat sig allt mer aktivt för 
att försöka tillgodose väsentliga välfärdsmål som till
gång till arbete och service. 
I glest bebyggda områden, där det kommersiella service
utbudets underlagskrav är på väg att överstiga den be
fintliga konsumentefterfrågan (den lokala köptroheten) 
eller där avståndet till service är stort, uppkommer frå
gor beträffande i vad mån och på vilket sätt samhälleliga 
stödåtgärder bör sättas in för att upprätthålla/skapa en 
acceptabel serviceförsörjning ur konsumentsynpunkt. 
Särskilt de två senaste årtiondenas strukturella föränd
ringar har inneburit en accentuering av denna problema
tik. I denna studie diskuteras hur en acceptabel service
försörjning kan ordnas och vidmakthållas i omr åden som 
huvudsakligen utvecklats på de areella näringarnas vill
kor. 
I kapitel 2 presenteras en översiktlig analys av föränd
ringarna inom ortssystemet i norra Sverige under perio
den 1950—1980. Analysen visar att stabiliteten i ortssvs-
temet ökat något under perioden om man betraktar orter 
med 1 000 invånare och däröver. Däremot kan icke bo
sättningen i mindre orter och spridd bebyggelse beteck
nas som konsoliderad även om det under framför allt 
1970-talets senare hälft skett en kraftig uppbromsning av 
befolkningsminskningen. 
I kapitel 3 behandlas samhälleliga välfärdsmäl som har 
anknytning till serviceförsörjningsproblematiken. I sam
band därmed refereras till andra undersökningar som vi
sat att konsumenternas anspråk på service kan variera 
betydligt beroende på var man bor. Slutsatsen är att av 
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statliga myndigheter fastställda normer beträffande ser
viceinrättningarnas standard ofta är för högt satta i f ör
hällande till förutsättningarna och till konsumenternas 
anspråk i glesbygdsområden. Vidare behandlas inne
börden i begreppet balanserad samhällsutveckling samt 
teorianknytningar, främst då till centralortsteorin och till 
tröskelteorin. Slutligen presenteras olika innebörder som 
tillskrivits begreppet tillgänglighet. 
I kap itel 4 konkretiseras problembilden dels från en his
torisk utgångspunkt, dels utifrån konsument- och ser
viceföretagsspecifika aspekter. Vidare belyses hur pro
blembilden i grova drag varierar regionalt. 
I kapitel 5 beskrivs den successiva framväxten av olika 
typer av stöd för att förbättra servicetillgängligheten. 
Dessa stödformer har utvecklats under 1970-talet. De om
fattar dels stöd till dagligvarubutiker, främst 
investerings- och hemsändningsstöd samt i restriktiv om
fattning frän senare delen av 1970-talet driftstöd, dels 
stöd till kollektiv trafik. 
I kapitlen 6 och 7 ges olika empiriska exempel på hur ser
vicetillgängligheten har förändrats för konsumenterna 
som en följd av förändringar i serviceutbudets lokali
sering och organisation och i befolkningens storlek och 
rumsliga fördelning. 
Undersökningen har i det ena fallet, kapitel 6, gjorts i 
Vindelns kommun i Västerbottens län och omspänner 
tidsperioden 1960—1980. Som underlag för tillgänglig
hetsberäkningarna har data om hur ofta människor be
söker olika typer av service insamlats och bearbetats. 
Ambitionen har därvid varit att definiera en miniminivå i 
serviceefterfrägan. Detta har gjorts i en studie av hur ofta 
människor som saknar service på den egna orten reser för 
att tillgodose olika serviceanspråk. För att få ett samlat 
mätt på servicetillgängligheten och därmed förknippat 
transportarbete har sammanvägningar gjorts med be
söksfrekvenstalen som vikter. Beräkningarna har skett 
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utifrån koordinatangivna data om befolkning och ser
vicefunktioner. 
Analyserna visar att tillgängligheten till dagligvaru-
service försämrats trots insats av stöd. Försämringen är 
påtagligare under 1970-talet jämfört med årtiondet dess
förinnan. Butiker har lagts ned i allt större orter trots att 
befolkningsminskningen avtagit kraftigt. Däremot har 
tillgängligheten till övrig kommersiell service förbättrats 
för "genomsnittsinvånaren". 
I det andra fallet, kapitel 7, har enbart studerats till
gängligheten till dagligvarubutiker, men i hela Väster
bottens län. Faktiska tillgänglighetsförändringar under 
1970-talet jämförs med förändringar som skulle blivit re
sultatet av hypotetiska planeringsstrategier. Konstruk
tionen av de hypotetiska alternativen bygger pä olika an
taganden om omfattning av stödinsatser från samhällets 
sida. Resultaten visar i genomsnitt på relativt mättliga 
tillgänglighetsförsämringar i länet under 1970-talet. Det 
föreligger dock stora skillnader i problembild mellan oli
ka kommuner. Av beräkningarna framgår även att buti
kerna i närmare 40f;r av länets serviceorter är i behov av 
driftstöd, investeringsstöd och hemsändningsbidrag om 
de skall kunna fortleva på lång sikt. 
En slutsats, mot bakgrund av kapitlen 6 och 7, är att det 
behövs en planmässig sektors- och nivåövergripande sam
ordning av motkrafter för att neutralisera marknadskraf
ternas centraliseringseffekter. En sådan samordnings
strategi utvecklas också successivt i de efterföljande ka
pitlen. 
I kapitel 8 diskuteras en metod för samordnad service-
och trafikplanering. Samhällsinsatser med tonvikt pä 
transportlösningar kan visserligen ge en servicestandard 
av basnivåkaraktär för alla kommuninvånare, men den 
motsvarar inte anspråksnivån hos majoriteten av kom
muninvånarna. I påföljande planeringssteg, i syfte att nä 
en servicestandard som står i paritet med konsumentan
språken, måste avvägningar göras mellan samhällssats
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ningar på serviceutbudet respektive transportutbudet. 
Hänsyn bör därvid tas till därmed förknippade kost
nader för myndigheterna å ena sidan och konsumenterna 
å den andra. 
I kapitel 9 presenteras en undersökning i Lycksele kom
mun i Västerbottens län. Den behandlar servicesektorn i 
relation till övriga näringar. Beräkningar presenteras bl a 
av konsekvenserna för dagligvaruhandeln av en fortsatt 
tillbakagång av sysselsättningen inom jord- och skogs
bruket. Vidare diskuteras, på basis av en uppdelning av 
kommunen i delområden, behovet av befolkningsunder
lag för upprätthållande av stationär dagligvaruservice i 
vart och ett av dessa delområden. I några räkneexempel 
undersöks dessutom möjliga effekter av en generösare 
driftstödgivning till butikerna än som för närvarande til
lämpas. Dessa räkneexempel tyder på att man generellt 
kan räkna med att driftstöd som garanterar innehavaren 
en inkomst i paritet med andra inkomsttagares, i de 
flesta situationer i norra Sveriges glesbygdskommuner, 
understiger de kostnader som åsamkas konsumenterna 
om en nedläggning sker. 
I slutkapitlet presenteras ett förslag till hur en strategi för 
långsiktig samordning kan organiseras. Den antas bl a 
behöva bygga på följande tre åtgärder eller förutsätt
ningar: 
1. En kommunalpolitiskt förankrad ambitionsnivå ifråga 

om delområden som betraktas som potentiella stöd
områden samt utnämning av strategiska serviceorter 
inom dessa med uttalade målsättningar om service
standard på kort och lång sikt. 

2. Möjligheter till samordnade insatser av statliga och 
kommunala styr- och stödmedel. 

3. En uttalad vilja hos den berörda befolkningen att 
inom ramen för sin kompetens och i samråd med myn
digheterna själva genomfora eller delta i konsoli
deringsaktioner. 
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Om detta skall kunna ge långsiktigt bestående effekter 
kan dock serviceproblematiken inte betraktas isolerad 
från glesbygdsområdenas nyckelproblem — nämligen 
sysselsättningen. De kommunala och statliga åtgärderna 
för att kunna styra valet av "koncentrationsnivå" måste 
utformas både generellt och sektorsspecifikt. 
De generella åtgärderna avser övergripande samordning
ar vad gäller markupplåtelse, investeringar i infrastruk
tur samt bostadsbyggande. 
De specifika sektoriella åtgärderna rörande sysselsätt
ningen omfattar stöd i olika former, dvs främst organisa
toriska och fördelningspolitiska lösningar både på verk
samhets- (företags-)nivå och på individnivå. För service
verksamheter kan dessutom följande förhållanden vara 
avgörande för vilken spridningsnivå som serviceutbudet 
mer långsiktigt kan stabiliseras på: 
— de statliga standardnormernas anpassning mellan 

normativt (av myndigheter) fastställda behovsnivåer 
och befolkningens subjektivt upplevda anspråk, 

— möjligheter att genom verksamhetskombinationer 
skapa nya, "anspråksinriktade", utbudsformer som 
inte kräver så stort befolkningsunderlag, 

— möjligheter att övervältra distributionskostnaderna 
på konsumenterna (kostnader för transport och tids
åtgång vid serviceresor). 

Särskilt då det gäller de specifika sektoriella lokala prob
lemlösningarna aktualiseras ansvarsfördelningen mellan 
stat och kommun. Frågan gäller kanske framför allt vil
ket handlingsutrymme som staten är beredd att ge olika 
kommuner. 
I en tid när resursknappheten ökar och osäkerheten be
träffande den framtida utvecklingen tilltar upptäcker allt 
fler kommuner behovet av en långsiktig plan för den kom
munala utvecklingen på näringslivsområdet. Besluts
fattare och planerare oroas av sitt minskade handlings
utrymme. Osäkerheten är stor om vilka resurser som kan 
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ställas till förfogande i framtiden och vilka som långsik
tigt är de "bästa" besluten. 
Min tolkning är att det finns ett ökat behov av en kom
munal planeringspraxis med förmåga att kunna anpassa 
sig till olika typer av snabbt uppdykande förändringar, 
men som samtidigt kan möjliggöra en utveckling av en 
kommunal strukturplanering som beaktar långsiktiga 
välfärdsmålsättningar och resurshushållningsfrågor. 
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SUMMARY 

This thesis deals with the problems of service distribu
tion — especially commercial services — in the sparsely 
populated areas of northern Sweden. More precisely it 
deals with the following issues: 
— the spatial distribution of population 
— the spatial distribution of services 
— accessibility to services 
— the role of planning in order to satisfy households' de

mand for services. 
These issues are directly related to one of the social wel
fare goals which the Swedish Government and Parli
ament has decided upon. A goal which has remained un
changed despite recent changes in the parliamentary ma
jority. Accessibility to public as well as private services is 
considered to be of central importance for the welfare of 
the population. Consequently, the Government has de
veloped a system of public subsidies to ensure that no 
group in the society obtains poorer service in relation to 
other groups. 
No single authority has been entrusted the task of imple
menting regional policies. This means that measures 
taken by different public sectors have not been co-ordi
nated. Moreover, the impact of regional policies has been 
uneven with regard to the growth of population and social 
welfare in different regions. 
The need to co-ordinate regional policies with other pub
lic sectors has been increasingly emphasized in recent 
years. Regional development factors need to be conside
red explicitly in decisions with regard to industrial, agri
cultural, forestal and other policies. The necessity for for-
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mulating clearly the implementational aspects of regio
nal planning as well as regional policies has been clearly 
recognized. When it comes to regional policies directed 
especially towards sparsely populated areas, the need for 
co-ordinating various public sectors' efforts as well as tor 
co-ordinating municipal and county planning has been 
generally accepted and more particularly advocated by 
local and regional authorities. It is especially important 
to note municipal authorities' activities with regards to 
the fulfilment of social welfare goals of accessibility to 
employment and services. 
In sparsely populated areas, where the population basis 
needed for an efficient supply of commercial services 
tends to be too low, and where distance to services is 
great, there arise several questions as to what extent and 
in what ways public actions should be carried out in order 
to create an acceptable distribution of services. The last 
two decades of s tructural changes have accentuated this 
problem. 
This study discusses how an acceptable distribution of 
services can be arranged and maintained in a situation 
with a steady decline in population, many of whom travel 
long distances to work in bigger urban centres. It discus
ses the possibilities of consolidating a structure of service 
centres in an area which is mainly based on agricultural 
and forestry activities and where employment conditions 
show continuous changes. 
After a brief introduction concerning the aims of the the
sis (chapter 1), the second chapter starts with an overall 
analysis of changes in the system of urban places in nort
hern Sweden between 1950 and 1980. The analysis shows 
that for urban centres with a population of 1000 or more 
inhabitants the stability of the system has somewhat in
creased. A contrary development characterizes smaller 
urban centres or where settlements are dispersed, even 
though the decline of population in the latter areas has 
been halted during the second half of the 1970s. 
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The following chapter (3) contains a discussion of social 
welfare goals related to the distribution of services. Other 
studies referred to in this chapter show that the con
sumers' demand for services can vary considerably, de
pending on the location of households. One important 
conclusion is that the standard of service establishments 
according to public authorities' norms is often too high in 
relation to the prevailing conditions and consumers' 
needs in the sparsely populated areas. The chapter also 
contains a discussion about the implications of balanced 
socioeconomic development and the latter's relation to 
centralplace and threshold theories. Moreover, different 
implications of the term "accessibility" are presented. 
The fourth chapter contains a framework of problems of 
service distribut ion partly from historical point of view 
and partly from current business and consumer condi
tions. It also contains a general survey of how these pro
blems vary from region to region. 
The successive growth of different types of subsidies to 
improve accessibility to services is described in the fifth 
chapter. These forms of subsidies have been developed 
during the 1970s. They contain subsidies to shops selling 
convenience goods (convenience shops) — primarily in
vestment and home-transport subsidies. In the latter half 
of the 1970s subsidies for maintaining such shops and for 
public transport have been granted, though restrictively. 
The sixth and seventh chapters contain empirical ana
lyses of how accessibility to services has changed as a re
sult of a lterations in the location and organization of ser
vices and in the size and spatial distribution of the popu
lation. 
The empirical research in the sixth chapter has been car
ried out in the municipality of Vindeln in the county of 
Västerbotten between 1960 and 1980. Data on how often 
people visit different types of service establishments have 
provided the basis for calculating accessibility. One of the 
aims of these calculations has been to define a minimum 
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level of service demand. The latter has been assessed on 
the basis of how often people who seek certain types of 
services in their own urban locations travel to other loca
lities in order to satisfy their needs for such services. A cu
mulative measure of service-accessibility has been cal
culated on the basis of visit-frequency-ratios and data 
about population and service-functions. 
The analysis shows that accessibility to convenience 
shops has deteriorated despite public subsidies. The dete
rioration is notable in the 1970s compared with the pre-
ceeding decade. Such shops have been shut down even in 
bigger localities, despite a considerable brake in the dec
line of the population. Accessibility to other commercial 
services has, on the other hand, been improved for the 
average citizen. 
The seventh chapter contains further empirical research 
about accessibility to convenience shops in the whole of 
Västerbotten county. The actual changes in accessibility 
during 1970s have been compared with changes which 
would have occurred if certain hypothetical planning 
strategies had been carried out. Hypothetical alter
natives are based on different assumptions about the size 
of public subsidies. The results show that on average rela
tively small deteriorations in accessibility have taken 
place in the county during this period. Considerable 
variations exist, however, between different munici
palities within this area. According to various calcu
lations, shops in approximately 40% of the county's servi
ce centres are in need of public subsidies for main
tenance, investments and for home transport, if they are 
to survive in the long run. 
An important conclusion of the empirical research pre
sented in chapters 6 and 7 is that there is a need for a 
planned co-ordination of countervailing forces in order to 
neutralize market forces' centralization effects. Such a 
co-ordination strategy is outlined in the following chap
ters. 
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A method for co-ordinated service and transport planning 
is presented in the eighth chapter. Public efforts, based 
mainly on transportation facilities, can certainly provide 
a basic level service standard for all citizens in a sparsely 
populated area; however, this standard does not cor
respond to what the majority of citizens desire. In the 
consequent planning considerations, in order to achieve a 
service standard which corresponds to what consumers 
desire, it is necessary to weigh between public efforts in 
the supply of services and transportation respectively. 
Considerations should thereby be taken for various costs 
which are incurred by public authorities or consumers. 
Chapter 9 contains a survey of the service sector in rela-
tion to other economic activities in the municipality of 
Lycksele, situated also in the county of Västerbotten. 
Calculations are presented on the consequences for con
venience shops of the current decline in agriculture and 
forestry. By dividing the municipality into several sub-
areas, the minimum population needed to maintain a 
permanent convenience shop is calculated. Furthermore, 
the consequences of granting more generous main
tenance subsidies to shops are examined. This exami
nation shows that the total amount of maintenance sub
sidies is lower than the total communtitv costs incurred 
by consumers if the shops are shut down. 
The final chapter discusses the organizational aspects of 
a strategy for long term co-ordinated planning. The stra
tegy is based on the following three sets of assumptions: 
1. A municipal policy which clearly shows which sub-

areas are to be regarded as potential aid areas and 
which are the strategic service centres within these 
sub-areas. 

2. Possibilities to co-ordinate state and municipal efforts 
with regards to subsidies and other policies. 
An explicit desire among the population to imple
ment and actively participate in activities to attain 
various goals to achieve reasonable service standards 
in short and long term. 
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A strategy aimed at solving long-term problems of the 
service sector cannot be analysed separately from the 
most central issue in the sparsely populated areas name
ly the employment issue. Municipal and state efforts 
must therefore be both general and more specific for va
rious sectors. 
The general measures include overall co-ordination with 
regard to the use of land resources and of investments in 
infrastructure and housing. 
The sector-specific measures include measures directed 
towards employment in different activities and for indivi
dual persons. For service activities the following con
ditions can be vital for the long run stability in the supply 
of services: 
— public norms should reflect an adjustment between 

demand-levels determined by authorities and the 
population's demands, 

— possibilities of combining different activities in order 
to create new forms of supply which do not require a 
large population base. 

— possibilities to pass on distribution costs to the con
sumer (the costs of transportation and consumer 
travel time). 

When it comes to specific sectoral solutions at the local 
level, there is a need to share the responsibility between 
the central government and the municipality. The main 
issue in this context is what level of freedom the state is 
willing to give to the municipalities. 
In the current situation, when the scarcity of resources is 
increasing and uncertainty regarding the future is great, 
more municipalities find it necessary to plan for long-
term development of economic activities. Decision
makers and planners are increasingly worried about the 
decreasing amount of freedom for action. Uncertainty is 
great regarding what resources will be available in the 
future and what the best possible solutions are in the long 
run. My own belief is that there is an increased need for a 
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municipal planning system which can accommodate dif
ferent types of unforeseen changes and at the same time, 
take long-term welfare goals and various aspects of re
source management into consideration. 
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