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Sammanfattning och huvudpunkter  

Den här rapporten har tagits fram inom ramarna för Horizon 2020-projektet Sustainable Hub to Engage into 

Rural Policies with Actors (SHERPA). I Sverige har projektet initierat en multiaktörsplattform (MAP) i 

Norrbotten. Det första ämnet MAP Norrbotten valt att arbeta med är digitalisering som verktyg för attraktiva 

landsbygder. Ett av skälen till att MAP Norrbotten har valt digitalisering som ämne är digitala tjänsters 

potential i den stora och glesbefolkade regionen. En annan aspekt är problemet med ojämn tillgång till snabb 

bredbandsanslutning, vilket kan öka den digitala exkluderingen – särskilt när den digitala omvandlingen 

börjar gå snabbare. Rapporten för Norrbotten har tagits fram med hjälp av workshops och möten med MAP-

medlemmarna under 2022. Här följer en sammanfattning av rapporten i ett antal huvudpunkter:  

 För att bekämpa den digitala sprickan bör olika sorters finansiering på EU-nivå göras tillgänglig, inte 

bara projektstöd. Mer långsiktig finansiering skulle göra det möjligt att utöka flera av de pågående 

initiativen så att de når alla invånare.  

 Undersök olika sätt att använda ett utjämningssystem för att bygga ut bredband. Till exempel kan 

en offentlig aktör säkra privata och/eller offentliga investeringar i bredband i landsbygdsområden 

genom att utreda möjligheterna att använda överskott från andra sektorer för att finansiera 

utbyggnaden av bredband. 

 Strategierna för att förverkliga bredbandsanslutning måste vara bättre anpassade till lokala 

förhållanden. Inkludera därför lokala byaföreningar och lokala företag i digitaliseringen, den digitala 

omvandlingen och utbyggnaden av bredband. 

 En omfattande övervakningsprocess behövs för upphandling, implementering och avtal som rör 

utbyggnad av bredband. Dessutom behöver de olika aktörernas uppdrag och ansvarsområden när 

det kommer till digitalisering och digital inkludering klargöras och kommuniceras. 

 Titta närmare på bra exempel på digitala initiativ som redan finns i regionen och överväg hur och 

var de kan expanderas till fler byar.  

 Fortsätt utreda möjligheterna att skapa digitala hubbar för skolor i landsbygdsområden som har 

svårt att locka till sig kvalificerade lärare. Detta skulle också göra det lättare att undvika långa 

pendlingstider till städer för eleverna. 

 Möjliggör landsomfattande rekrytering och distansarbete så att människor kan stanna i, eller flytta 

till, landsbygdsområden samtidigt som deras arbetsplatser finns i stadsmiljöer. 

 Utöka samarbetet mellan forskning, politik och samhälle för att skapa ”lokal attraktionskraft” och 

inkludera det i diskussioner och beslutsfattande som rör digitalisering i landsbygdsområden.  

 Använd och implementera den forskning om digitalisering som redan finns och fortsätt forska med 

lokala aktörer, inte om lokala aktörer. 

 Fortsätt forska om digitalt kapital och skillnaderna mellan stad och landsbygd, samarbeten mellan 

olika orter för att använda resurser på ett effektivt sätt, olika alternativ för ett utjämningssystem 

som rör utbyggnad av bredband, attraktionskraft och koordinering av transporter, och fokusera 

särskilt på unga människor. 
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1. Inledning  

Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA) är ett fyraårigt projekt (2019–2023) med 

17 partner. SHERPA finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 i enlighet med 

bidragsavtal 862448. Projektet syftar till att samla in kunskap som bidrar till formulerandet av 

rekommendationer för framtida beslut som är relevanta för landsbygdsområden i EU. Detta genom att skapa 

en mötespunkt för forskning, samhälle och politik som tillhandahåller en hubb för kunskap och 

beslutsfattande.  

Samlingspunkten för forskning, samhälle och politik i SHERPA åstadkoms med hjälp av 41 plattformar för 

flera aktörer (Multi-Actor Platform – MAP) i 20 europeiska länder, samt en på EU-nivå1. Aktörerna som är 

inbjudna att delta i varje MAP kommer från forskning, samhälle (civilsamhälle och företag) och politik 

(myndighetspersoner och politiker). En MAP finns i Norrbotten och kallas MAP Norrbotten. Under 2022 har 

MAP Norrbotten fokuserat på ämnet digitalisering och tre underkategorier: det digitala gapet på landsbygden, 

landsbygdens attraktionskraft och möjligheterna att stärka den lokala styrningen och samarbetet.  

MAP Norrbotten fokuserar på den region i Sverige som ligger längst norrut. Det är en stor och omväxlande 

region som sträcker sig över 97 000 km2 och har kust, vidsträckta skogar och bergsområden. Norrbotten är 

en av Sveriges 21 regioner och har ungefär 250 000 bofasta invånare. Regionen gränsar till både Norge och 

Finland, vilket medför ytterligare tillfälliga invånare som arbetspendlar eller turistar under året (Regionfakta 

Norrbottens län, 2022). De senaste årens ökande gröna och industriella investeringar i datalagring, gruvdrift, 

energi- och batteriproduktion har förändrat regionen och vissa av de samhällen som tidigare har krympt 

måste ta sig an en ny situation och ibland till och med växa. De nya omständigheterna i kombination med 

gamla förutsättningar som stora avstånd och fantastisk natur tillhandahåller en möjlighet att använda 

digitalisering för att skapa en attraktiv region, och i synnerhet attraktiva landsbygdsområden. 

Den här rapporten inleds med en kunskapsöversikt över digitalisering i Norrbotten som är baserad på ett 

diskussionsunderlag som utvecklats av SHERPA-konsortiet (Brunori et al. 2022). I rapportens nästföljande 

kapitel återfinns MAP-medlemmarnas åsikter och tankar gällande behov, utmaningar, befintliga 

interventioner och åtgärder, kunskapsluckor och rekommendationer som rör digitaliseringen i Norrbotten. 

Kapitlet är baserat på MAP-medlemmarnas sammankomster under 2021 och 2022, mer specifikt två digitala 

inledande workshops, ett online-möte, en dygnslång workshop och uppföljande online-workshops i maj och 

september. MAP-medlemmarna har också fått möjlighet att ge skriftliga idéer, kommentarer och 

anmärkningar på den här rapportens resultat. 

Rapporten ger svar på följande nyckelfrågor:  

 Vilka behov har området som täcks av denna MAP när det kommer till digitalisering? 

 Vilka beslut har redan fattats, och vad finns det för exempel på åtgärder som vidtagits av lokala 

aktörer för att adressera dessa behov i området som täcks av denna MAP? 

 Vilka beslut (verktyg eller åtgärder) rekommenderar MAP-medlemmarna på lokal, regional och/eller 

nationell nivå? Hur kan EU stötta dessa beslut?  

 Vilka kunskapsluckor finns och vilka forskningsprojekt behövs? 

2. Digitalisering i EU, Sverige och Norrbotten   

SHERPA:s diskussionsunderlag om digitalisering (Brunori et al. 2022) ger ett ramverk för att förstå 

digitaliseringen i Norrbotten. Diskussionsunderlaget innefattar en syntes av EU:s policymål, såsom 

                                                

1 För mer information se SHERPAs hemsida https://rural-interfaces.eu/  

https://rural-interfaces.eu/
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meddelandet om En långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta 

och välmående landsbygdsområden 2040 med målsättningen att stärka landsbygdsområden (Europeiska 

kommissionen, 2021a). Som titeln antyder identifierar den långsiktiga visionen fyra huvudområden där 

åtgärder behövs. Digitalisering presenteras som en faktor som rör alla fyra områden och deras olika 

funktioner. Europas nuvarande digitala agenda som också innefattar 2030 Digital kompass: Europas väg mot 

ett digitalt årtionde nämns också Agendan menar att det krävs åtgärder för att förbättra livskvaliteten på 

landsbygden och i avlägsna områden och att digitalisering är ett viktigt inslag. SHERPA:s diskussionsunderlag 

om digitalisering (Brunori et al. 2022) struktureras runt tre underkategorier som identifieras som relevanta 

för landsbygdsområden, nämligen:  

 det digitala gapet på landsbygden,  

 landsbygdsområdens attraktionskraft och  

 möjligheter att stärka den lokala styrningen. 

Det digitala gapet på landsbygden beror på interaktionen mellan minst tre avgörande faktorer: 

uppkoppling, digitalt kapital och motivation (Brunori et al. 2022). På europeisk nivå visar tillgängliga uppgifter 

att det digitala gapet mellan stad och landsbygd när det gäller bredband har minskat på senare år, men att 

gapet har ökat när det kommer till det fasta Very High-Capacity Network (VHCN). Huvudorsaken till det 

ökade skillnaderna sägs vara att efterfrågan ur marknadssynpunkt är otillräcklig för att bära investeringarna 

i infrastruktur (Brunori et al. 2022). Brunori et al. (2022) menar att det digitala gapet är ett dynamiskt 

fenomen, och att proaktiva metoder behövs för att svara upp mot den ojämna tillgången. Digitalt kapital 

presenteras som den andra avgörande faktorn och syftar på resurser som krävs för att nyttja digitalisering, 

såsom digital kompetens och utrustning. Den tredje avgörande faktorn som presenteras är digital motivation, 

vilket syftar på hur accepterade digitala lösningar är.  

Digitalisering kan stötta utvecklingen av attraktiva landsbygdsområden. Brunori et al (2022) identifierar 

fyra faktorer som avgör vilken attraktionskraft en plats har: landsbygdsmiljöns kvalitet, de sociala 

relationernas kvalitet, arbetskvaliteten och kvaliteten på tjänster. Till exempel kan digital teknik och sociala 

medier hjälpa till att öka medvetandet om lokala produkter och naturresurser, samt visa upp platsen och 

dess omgivning. Dessutom har covid-19 påskyndat en process som omvärderar landsbygdsområdens 

attraktionskraft för yrkesverksamma som kan arbeta på distans. Även om pandemin har inneburit en 

befolkningsminskning i vissa storstäder visar tidiga siffror att det är osannolikt att en massflykt från städerna 

kommer att ske i kölvattnet av covid (Correa, 2022; Randall et al. 2022; Vogiazides & Kawalerowicz, 2022). 

Digitala lösningar kan också vara ett verktyg för att tillhandahålla välfärdstjänster som vård, omsorg och 

skola. Detta är särskilt relevant i stora, glesbefolkade områden med långa avstånd och i samhällen med 

begränsade resurser.  

Digitalisering kan också förändra samhällets styrning och samarbetsformer. Utmaningar som är 

tvärsektoriella till sin natur kräver integrerade angreppssätt och digitala verktyg och information som 

tillhandahålls via digitala kanaler kan förändra och underlätta offentliga aktörers kommunikation med 

medborgare. Detaljerad information kan hjälpa civilsamhället att ta upp problem i den allmänna debatten 

och uppmuntra kommuner och regioner att vidta åtgärder. Digital information kan också hjälpa medborgare 

att fatta välgrundade beslut. Även om det beror på vem man är och vad det gäller kan digital information 

vara lika bra som vid direkt, analog, återkoppling (Brunori et al. 2022).  

Ett av skälen till att MAP Norrbotten väljer digitalisering som ämne att fokusera på är digitala tjänsters möjliga 

potential i den stora och glesbefolkade regionen. En annan aspekt är problemet med ojämn tillgång till snabb 

bredbandsanslutning, vilket kan öka den digitala exkluderingen – särskilt när den digitala omvandlingen 

börjar gå snabbare. I en rapport om tillgång till grundläggande tjänster i Nordens landsbygdsområden 

uppmärksammar Slätmo et al. (2022) att Sverige och Finland år 2018 var de europeiska länder med störst 

gap mellan hushåll i städer och hushåll på landsbygden när det gäller tillgång till snabbt bredband och nästa 

generations uppkoppling (cf. Ormstrup Vestergård et al., 2020; Randall et al., 2022). Data från de nationella 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-345_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
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post- och telestyrelserna i Norden visar 

dock att Norrbotten inte sticker ut som 

den sämsta regionen när det gäller 

tillgång till bredband i Norden (karta 1). 

Dessutom är Sverige, enligt en ranking 

av The Digital Economy and Society 

Index (DESI) år 2021, det tredje mest 

digitala landet i EU. Några av skälen till 

Sveriges höga ranking är bra digital 

kompetens, stor tillgång till 

höghastighetsbredband och en stor 

andel digitala offentliga tjänster 

(Europeiska kommissionen, 2021c).  

Enligt Sveriges bredbandsstrategi 

skulle 95 % av alla hushåll och företag 

i landet ha haft tillgång till internet på 

100 Mbit/s år 2020. 2022 har bara 88 

% av hushållen och företagen denna 

tillgång, vilket innebär att målet inte är 

uppfyllt. Sveriges övriga bredbandsmål 

och hur dessa kan tolkas diskuteras 

ytterligare i avsnitt 4.2 Befintliga 

initiativ och åtgärder. 

Digitalisering står högt upp på agendan 

för Norrbottens regionala strategier, 

exempelvis både i den regionala 

utvecklingsstrategin och i strategin för 

smart specialisering. Detta diskuteras 

ytterligare i avsnitt 4.2. I den regionala 

företagsstrategin betonar norrbottniska 

företagsledare som intervjuats att 

bredband och digitalisering är 

förutsättningar för att nå målet på en 

tillväxtökning med 25 % till år 2025 (Region Norrbotten, 2018). I en annan rapport om digitalisering och 

företagande i Norrbotten beskrivs att det visserligen är en stor andel av företagen, 66 %, som menar att de 

kan använda datorer och vanlig programvara utan problem, men att det fortfarande finns ett betydande 

antal som säger att de skulle behöva extra stöd för att dra nytta av digitaliseringen (Örtqvist, 2017). 

Forskning pågår om hur den digitala omvandlingen ska genomföras på ett inkluderande sätt i norra Sverige. 

Levande landsbygdslaboratorium (Rural Living Labs) är en deltagandeprocess som används för att inkludera 

och stärka en rad intressenter på landsbygden när det gäller aktiviteter som rör digital omvandling 

(Habibipour et al. 2021). Deltagandeprocesser är ofta viktigare i landsbygdsområden än i städer eftersom 

dessa platser ligger längre bort från formella beslutsfattare. Detta resulterar ofta i en brist på både korrekt 

statistik om platsen och förståelse för lokalbefolkningens behov och berättelser. Detta kan i sin tur leda till 

en brist på tillit mellan lokala aktörer och nationella eller regionala myndigheter och beslutsfattare (Beer, 

2014; Lewis, 2018; Slätmo et al. 2021).  

Karta 1. Kartan visar den andel hushåll som hade tillgång till fast 
bredband med nedladdningshastigheter på >100 Mbps (snabbt 
bredband) på kommunal nivå, där mörkare färger indikerar högre 
täckning. Den röda cirkeln markerar Norrbotten (Penje, 2022).  
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3. Resultat från multiaktörsplattformens arbete 

3.1. Identifierade behov  

Under arbetet med digitalisering i multiaktörsplattformen Norrbotten adresserade MAP-medlemmarna att 

fortsatt implementering av digital infrastruktur är avgörande för att möjliggöra digital inkludering, skapa 

attraktiva landsbygdsområden via digitalisering och öka användandet av digitalisering i styrning och 

samarbete i Norrbotten och Sverige.  

Det digitala gapet på landsbygden 

I kunskapsöversikten över digitaliseringen i Europa, som använts som grund för MAP-diskussionen, beskrivs 

att det digitala kapitalet och den digitala motivationen i allmänhet är starkare i stadsområden än i 

landsbygdsområden (Brunori et al. 2022). Medlemmarna i MAP Norrbotten ifrågasätter riktigheten i detta 

påstående. Tvärtom upplever MAP-medlemmarna att människor i landsbygdsområden i allmänhet vill lära 

sig använda digitala lösningar om de behöver och får möjlighet till det. MAP-medlemmarna menar därför att 

koncepten digitalt kapital och digital motivation behöver nyanseras.  Fattigdom existerar både i städer och 

på landsbygden, och även om människor kanske har lägre inkomst i landsbygdsområden så är det också 

billigare att leva där. Det betyder att digitalt kapital kan vara högt även på landsbygden, med god tillgång 

till digital utrustning och digital kompetens. MAP-medlemmarna menar att motivationen för att använda 

digitala verktyg är hög på Norrbottens landsbygd, men tillgången till digitala tjänster är begränsad. Digitala 

tjänster som hybridtjänster för leveranser, lösningar för sjuk- och äldrevård samt digitala mataffärer beskrivs 

som otillgängliga i de byar eller de hushåll som inte har tillgång till internet (via bredband eller mobila 

tjänster). Man beskriver också att privata aktörer inte alltid tillhandahåller e-tjänster i landsbygdsområden.  

Även om MAP-medlemmarna tonar ner vikten av digitalt kapital och digital motivation som förklarande 

faktorer för användningen av, eller bristen på användning av, digitala tjänster i Norrbotten, så håller de med 

om att vissa grupper är mer exkluderade än andra. Till exempel beskrivs att vissa äldre invånare inte upplever 

något behov av att investera i digital infrastruktur till och i sina hus, eftersom de hittills har klarat sig bra 

utan det. Detta kan dock bli ett problem för framtida generationer och för de byar vars attraktionskraft 

kommer att minska. Man nämner även att människor utan BankID har begränsad tillgång till digitala tjänster. 

Detta kan exempelvis vara äldre människor, men även människor som nyligen kommit till Sverige och saknar 

svenskt personnummer. 

Vi har hittat andra sätt att lösa problem i regionen eftersom vi inte kan 

förlita oss på de digitala lösningarna (medlem av MAP Norrbotten i april 2022). 

Upplevelsen i Norrbotten är att det inte bara är marknadens misslyckanden och låg efterfrågan som är de 

huvudsakliga orsakerna till att den digitala infrastrukturen implementeras långsamt. Det är IT-företag som 

driver på processen och för dem är det inte intressant att investera i IT-lösningar för småorter och byar på 

landsbygden. Situationen beskrivs som misslyckade upphandlingar, där beslutsfattare har lagt för stort 

ansvar på individen och ”den lokala marknaden” för implementeringen av digital infrastruktur och digitala 

tjänster. MAP-medlemmarna beskriver att den nuvarande situationen, där staten inte tar tillräckligt ansvar 

för implementeringen av digital infrastruktur, skapar en ineffektiv resursanvändning. Detta händer 

exempelvis när IT-företagen som vinner upphandlingarna i olika områden inte koordinerar med varandra. 

Dessutom beskrivs IT-avtalen för bredbandsinstallation som ”en mardröm”, eftersom innehållet och 

skyldigheterna ofta är oklara för de individer som blir ombedda att skriva på dem. Det finns en brist på tillit 

till IT-företagen, och de uppfattas därför inte som rätt aktör att kommunicera med landsbygdsbefolkningen 

om varför de bör installera bredband. Det finns ett uttalat behov av en offentlig aktör som övervakar 

upphandlingarna, implementeringen och avtalen som hör samman med installationen av bredband. 
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Idag är det möjligt att använda det statliga bredbandsstödet för att implementera digital infrastruktur, det 

vill säga gräva ner bredbandskabeln. Men det svenska bredbandsstödet måste medfinansieras av en lokal 

eller regional aktör, och med tanke på de långa avstånden i regionen kan det bli en extremt kostsam 

investering att gräva ner bredband mellan byarna i Norrbotten. Därför är det i regioner som Norrbotten svårt 

att hitta aktörer som har den ekonomiska förmågan och viljan att investera. I tillägg ses ägandet av den 

digitala infrastrukturen som en säkerhetsfråga av några av MAP-medlemmarna. Sammantaget gör detta att 

det anses behövas en offentlig aktör för att garantera bredbandstäckning inom Sveriges gränser. Detta gäller 

särskilt i områden med långa avstånd mellan byarna.  

Civilsamhällets organisationer utför ett stort arbete i digitaliseringen av Sveriges landsbygdsområden när det 

kommer till att förbereda samhällen för implementeringen av bredband och digitala lösningar. I många fall 

jobbar de ”i glappen”, med personer och problem som den offentliga sektorn ännu inte har uppmärksammat 

eller fattat beslut om, eller innan privata aktörer har sett en tillväxtpotential. Medlemmarna i MAP Norrbotten 

uttrycker dock praktiska digitala utmaningar för civilsamhället. Till exempel kategoriseras organisationer i 

civilsamhället som arbetar för implementering av bredband i byar – byaföreningar – som företag av IT-

företagen, vilket innebär att de betalar mer för anslutningar och taxor än enskilda hushåll. Men de här 

organisationerna från civilsamhället har sällan kapital, utan är snarare en gruppering av individer som 

samarbetar för byns bästa.  

Medlemmarna i MAP Norrbotten ser en utmaning i att skapa ”digitalisering för 

mänskliga behov”, alltså att använda digitala verktyg för att skapa ökad 

demokrati samt försvara rättigheter och tilliten i samhället.  

Landsbygdsområdens attraktionskraft 

MAP-medlemmarna uppfattar service och tjänster som ett av de mest avgörande inslagen i attraktiva 

landsbygdsområden. Digitalisering kan underlätta leveransen av tjänster och höja landsbygdsområdens 

attraktionskraft genom att skapa och upprätthålla en känsla av samhörighet, till exempel genom att göra det 

lättare för nyinflyttade att känna sig hemma eftersom de kan hålla kontakten med vänner och 

familjemedlemmar som bor på andra platser samtidigt som de skapar sig en ny tillvaro. MAP-medlemmarna 

nämner även att landsbygdens attraktionskraft ofta är kopplad till en stark känsla av samhörighet som kan 

upprätthållas genom att man digitaliserar byamöten så att människor kan logga in även om de inte är fysiskt 

närvarande. Detta kan öka både kunskapsdelningen och engagemanget i byn. För att skapa möjligheter för 

landsbygdsområden att fortsätta vara attraktiva i framtiden och för framtida generationer uppfattas det som 

viktigt att man ökar hastigheten på implementeringen av bredband i regionen.  

Många orter i Norrbotten har upplevt en allmän försämring av tjänsteutbudet, men också av offentliga 

välfärdstjänster som vårdinrättningar och skolor. Att implementera digitala tjänster så som 

sjukvårdslösningar på distans kan vara ett sätt att använda resurser på ett mer effektivt sätt och göra det 

möjligt för människor att bo i landsbygdsområden. Digitalisering kan också möjliggöra någon form av digital 

skolgång som attraherar unga människor och familjer eller får dem att stanna kvar. Detta kan vara särskilt 

viktigt för avancerade ämnen och specialämnen samt andraspråk. Men det är viktigt att dessa nya lösningar 

implementeras på ett sätt som inte minskar tjänsternas kvalitet eller ökar det digitala gapet. 

Det nämns att digitalisering kan stärka landsbygdens attraktionskraft genom att underlätta möjligheten att 

bo i landsbygdsområden och samtidigt arbeta på annat håll. Strukturerna för arbete och fritid har i hög grad 

utvecklats i stadsmiljöer, och medlemmarna i MAP Norrbotten ser därför ett behov av att arbetsgivare tillåter 

distansarbete och gör det möjligt att arbeta från flera olika platser (som hemmet eller fritidshuset). De nya 

investeringar som gjorts i Norrbotten inom datalagring, gruvdrift och energisektorn medför möjligheter för 

nyinflyttade, arbetstillfällen och nya skatteintäkter. Men nya investeringar kan också innebära att experterna 

som får de nya anställningarna bor i området under kortare perioder eller att experterna bor i stadsområden 

samtidigt som de distansarbetar i landsbygdsområden. Digitalisering är en samhällsprocess som har både 

för- och nackdelar för den regionala och lokala utvecklingen. 
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Foto: Möjligheter att ladda elektronik på kollektivtrafiken i Luleå i Norrbotten visar hur digitaliseringen tar plats i 
människors vardagsrutiner. Källa: Slätmo, E. 

Att stärka den lokala styrningen och samarbetet 

Vid en workshop med MAP-medlemmarna i Norrbotten reflekterade man kring att ett stort ansvar läggs på 

civilsamhället, den offentliga sektorn och de akademiska institutionerna för att garantera att 

samhällsutvecklingen i Norrbotten sker på ett rättvist och demokratiskt sätt och att den skapar samhällen 

som är långsiktigt attraktiva för framtida generationer. Frågan är för vems skull den stora 

samhällsförändringen – med industrins nya investeringar inom datalagring, gruvdrift samt energi- och 

batteriproduktion i Norrbotten – sker. Digitalisering ses som ett verktyg för att underlätta lärande och skapa 

samarbete mellan olika aktörer.  

Man anser att det behövs ökad kunskap om regleringar och hur digitala verktyg kan användas för att 

överbrygga fysiska avstånd och öka dialogen med invånarna. En diskussionspunkt är att deltagandeprocesser 

mellan offentliga aktörer och civilsamhället, företag, forskare och andra aktörer formaliseras i 

planeringsprocesser på region- och kommunnivå. Men man nämner också att merparten av 

landsbygdsbefolkningens engagemang fångas upp av byaföreningar och andra organisationer i civilsamhället 

snarare än av processerna inom region och kommun. För att se till att dessa personers idéer och 

framtidsvisioner fångas upp föreslogs att en aktör får ansvar för ytterligare dialog mellan å ena sidan 

kommuner och regioner som offentliga aktörer, och å andra sidan medborgarna och byaföreningarna. Man 
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noterar att kommunikation och deltagandeprocesser med medborgare upptar mycket resurser, men de anses 

vara viktiga. För att inte tynga ner de offentliga aktörerna med ännu en uppgift kan ett förslag vara att 

inkludera fler konsultationer med byaföreningarna och andra organisationer i civilsamhället när man ändå 

utvecklar planer på region- och kommunnivå. 

Det finns ett samarbetsorgan mellan kommunerna i Norrbottens region och en särskild politisk nämnd har 

etablerats för att lösa gemensamma digitala problem (Luleå kommun, 2022). Nämndens arbete med digitala 

problem beskrivs av medlemmarna i MAP Norrbotten som långsamt och med få konkreta åtgärder. Det starka 

lokala självstyret i Norrbottens kommuner nämns som en utmaning för samarbetena. Samtidigt kan digitala 

lösningar spara resurser för den kommunala administrationen eftersom de både kan möjliggöra samarbete 

och effektivisera vissa administrativa tjänster.  

3.2. Befintliga initiativ och åtgärder 

Nationella och regionala politiska initiativ 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i uppdrag att koordinera och stötta digitaliseringen inom den 

offentliga sektorn i Sverige. Dessutom finns ett råd som ska stötta myndigheternas arbete med digitalisering, 

men i september 2022 förs vissa av deras uppdrag över till DIGG.  

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, § 7) har bibliotek i uppdrag att agera för att öka kunskapen kring hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinsamling, lärande och deltagande i kulturlivet. Enligt en studie 

av Sveriges Kommuner och Regioner anordnar 80 % av alla offentliga bibliotek aktiviteter för att öka den 

digitala kompetensen (Sveriges Kommuner och Regioner, 2021). I Norrbotten kan det vara långt till närmsta 

bibliotek och bara sex av fjorton kommuner har bokbussar. Dessa bussar tillhandahåller mobila 

bibliotekstjänster som boklån och digital hjälp. Det finns också andra aktörer som tillhandahåller liknande 

digitala tjänster i Norrbotten, vilket visas i tabell 2 (Biblioteken i Norrbotten, n.d.). 

En annan viktig aktör är Tillväxtverket, som har flera initiativ för digitalisering som ska skapa regional 

utveckling på landsbygden. Exempelvis finns ett nätverk av digitaliseringskoordinatörer i Sveriges 21 regioner 

(Tillväxtverket, 2022a) och initiativ för att digitalisera småföretag på landsbygden (Tillväxtverket, 2022b). 

Det kan noteras att även andra typer av stöd från Tillväxtverket indirekt fokuserar på digitalisering, såsom 

stöd för kommersiella tjänster där digitalisering kan ingå, stöd till demokratiska aktiviteter eller utveckling av 

lokala grupper som arbetar med den digitala omvandlingen.  

Den nationella politiska kontexten för digitalisering består av två huvudstrategier, den nationella 

digitaliseringsstrategin (Näringsdepartementet, (2017) och bredbandsstrategin (Näringsdepartementet, 

2016; SFS 2007:951). Målsättningen med den nationella digitaliseringsstrategin är att Sverige ska vara bäst 

i världen på att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen skapar. Strategin har fem delmål: digital 

kompetens, digital innovation, digital säkerhet, digital infrastruktur och digital förvaltning. Målet med den 

nationella bredbandsstrategin är att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025. Strategin implementeras och 

utvärderas av den nationella myndigheten Post- och telestyrelsen. Denna myndighet har i uppdrag att stärka 

utvecklingen av kommunikationslösningar för människor med handikapp och särskilda behov. Detta görs 

både med nya verktyg och lösningar samt för att samla in och dela kunskap och riktlinjer (Post- och 

telestyrelsen, 2022). Myndigheten har också ansvar för att fördela 3,3 miljarder SEK i bredbandsstöd mellan 

2020 och 2025. De tre målsättningarna och den nationella utvärderingen från 2022 presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Sveriges nationella bredbandsmål och statusutvärdering 2022 

Nationella bredbandsmål och nationell utvärdering 2022 

Mål 1: År 2020 ska 95 % av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till bredband på minst 

100 Mbit/s. 

Utvärdering 2022: på nationell nivå har 88 % av hushållen och företagen i Sverige tillgång till internet på 

100 Mbit/s. Detta är en ökning med 2 % jämfört med föregående år (2020–2021). Mål 1, 95 % år 2020, är 

fortfarande inte uppnått. 

Mål 2: År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till höghastighetsbredband. 

Utvärdering 2022: På nationell nivå har 95,8 % av alla hushåll och företag tillgång till 1 Gbit/s eller ”fiber 

i sin absoluta närhet”. I glesbefolkade områden hade 76,6 % av alla hushåll och företag tillgång till 1 Gbit/s 

eller ”fiber i sin absoluta närhet” i oktober 2021. I Norrbotten var tillgången till 1 Gbit/s eller ”fiber i sin 

absoluta närhet” lägre än det svenska genomsnittet. För hushåll i Norrbottens landsbygdsområden ökade 

tillgången med 3 % mellan 2020 och 2021, från 40 % till 43 %. Detta i jämförelse med hushåll i 

Norrbottens städer, där 89 % hade tillgång till 1 Gbit/s eller ”fiber i sin absoluta närhet” år 2020, och 90 % 

år 2021. 

Mål 3: År 2023 ska hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.  

Utvärdering 2022: i oktober 2021 hade totalt 92,8 % av alla geografiska områden där människor vanligtvis 

tillbringar tid i Sverige tillgång till mobila tjänster. I städer saknar fortfarande runt 5 % bra täckning, och i 

landsbygdsområden är det främst längs vägar med lite trafik som mobiltjänsterna saknas. (Post- och 

telestyrelsen, 2022) 

 

 

Även om det kan framstå som en teknisk detalj är det värt att förklara termen ”fiber i sin absoluta närhet”, 

som nämns i det andra målet i tabell 1, eftersom den påverkar förståelsen av tillgång till digital infrastruktur, 

särskilt utanför stadsområden, i Sverige. Termen används av Post- och telestyrelsen och syftar på antagandet 

att de hushåll och företag som ligger i ett geografiskt område där fiber är installerat i andra byggnader, eller 

om fiber kan installeras till en kostnad av max 40 000 SEK, räknas som att de har tillgång till fiber i sin 

absoluta närhet (Post- och telestyrelsen, 2022). Att redan räkna med att dessa hushåll och företag har 

tillgång till höghastighetsbredband riskerar att exkludera de personer på landsbygden som inte har råd att 

investera den summan i digital infrastruktur. 

Regionala och lokala initiativ och åtgärder 

Den nationella digitaliseringsstrategin fungerar som ett ramverk för regionerna. Region Norrbotten har 

operationaliserat den nationella digitaliseringsstrategin i den regionala utvecklingsstrategin (Region 

Norrbotten, 2019). Digitalisering är en integrerad del av Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Flera mål 

och åtgärdsområden lyfter hur digitaliseringen har skapat nya villkor och möjligheter. Till exempel 

uppmärksammas att digital kommunikation är av yttersta vikt för fokusområdena attraktiva levnadsmiljöer, 

tillgång till färdigheter, samt innovationer och entreprenörskap. I strategin för smart specialisering är 

dessutom den första identifierade specialiseringen A. Digitalisering som skapar global konkurrenskraft 

(Region Norrbotten, 2020). Både den regionala utvecklingsstrategin och strategin för smart specialisering 

kommer att uppdateras under 2022/23. Som nämnts ovan etablerades e-nämnden för att lösa gemensamma 

digitala problem som fler än 14 kommuner i regionen delar. Den här politiska nämnden har varit aktiv sedan 

2013 och har exempelvis utvecklat gemensamma upphandlingsprocesser för IT-lösningar i den offentliga 

sektorn och skapat ett IT-företag som ägs av regionen och kommunerna (IT Norrbotten 2022; Luleå 

kommun, 2022). 
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I Norrbotten pågår redan många digitala initiativ och åtgärder för att ta itu med de identifierade behoven 

och utmaningarna (se tabell 2 för tre olika exempel). Flera av initiativen kan skalas upp och mångfaldigas 

för att nå alla regionens invånare. Trenden med kortvariga projekt och innovationsbaserad finansiering ses i 

viss utsträckning som en faktor som förhindrar att detta uppnås. Många av de regionala och lokala initiativen 

är samarbeten mellan offentliga aktörer, universitet och andra aktörer i lokalsamhället.  

Tabell 2. Exempel på åtgärder som vidtagits av lokala aktörer 

Exempel på digitala initiativ och åtgärder på lokal nivå i Norrbotten 

Lokal digital tjänst för att öka livskvaliteten och attraktionskraften  

Den digitala lokalbutiken i Moskosel öppnades i december 2020. Tidigare samma år rankades Moskosel som den 

plats i Sverige med sämst samhällsservice (SVT, 2020). Invånarna i byn var trötta på att se tjänster försvinna 

och organiserade sig för att finansiera butiken, vilket i praktiken innebar att de inte behövde köra långa sträckor 

för att handla. Butiken är obemannad och öppen dygnet runt. För att gå in i butiken skannar du en QR-kod och 

loggar in med BankID. Det finns också andra alternativ om BankID inte är en möjlighet. Butiken drivs av en 

ekonomisk förening.  

https://www.moskosel.nu/handlarn/ 

DigiBy – Digitala tjänster i byar 

Projektet kommer att utföra pilottester av nya digitala lösningar för servicepunkter i Norrbottens byar. 

Projektet syftar till att öka kunskapen om metoder och applicerbarhet för digitaliseringsmöjligheter som 

utvecklar servicen på landsbygden. Projektet koordineras av Luleå universitet och drivs i samarbete med 

Region Norrbotten, kommuner i Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. 

http://digiby.se/ 

Digital hubb för att skapa smarta och digitala landsbygdsområden 

Hubben i Skaulo i Gällivare kommun startades som en del av det rikstäckande digitala servicenätverket Digidel, 

vilket var en del av en kampanj från 2013 för att öka det digitala deltagandet. Efter detta fortsatte nätverket att 

få uppdrag från regeringen under 2018 och 2019. Idag finns det 26 DigidelCenter i Sverige. 

Idag drivs den digitala hubben av Soutujärvibygden (en ekonomisk paraplyorganisation med målsättningen att 

utöka samarbeten och stärka medlemmarnas ekonomiska intressen samt servicen i Soutujärvi-området). Tanken 

är att vara ett center dit alla medborgare kan komma och få digital hjälp kostnadsfritt, att vara ett center för 

medborgarservice på kommunal nivå och att vara en del av ett nationellt kvalitetsarbete inom digital hantering, 

digital kompetens och digitalisering.  

Servicekontor – Soutujärvibygden (soutujarvi.se) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soutujarvi.se/servicekontor/
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3.3. Rekommendationer för framtida politik och forskning 

Baserat på identifierade behov och insikter om vad som saknas gällande pågående initiativ och åtgärder, har 

medlemmarna i MAP Norrbotten tagit fram följande rekommendationer för framtida politiska beslut och 

forskningsområden. 

3.3.1. Rekommendationer för framtidens landsbygdspolitik 

Politiska initiativ på EU-nivå:  

 Gör olika sorters finansiering tillgänglig. Idag sker finansiering främst via projektstöd, vilket kan vara 

ineffektivt eftersom projekten inte är långsiktiga och kunskapen oftast inte institutionaliseras. 

Dessutom minskar det flexibiliteten eftersom alla delar måste få plats inom projektens smala ramar 

och planeringsperioder. Mer långsiktig finansiering skulle göra det möjligt att utöka flera av de 

pågående initiativen så att de når fler invånare. 

 Skapa mer flexibilitet när det gäller regleringar av finansiering. Om finansieringen för att starta ett 

projekt kan kopplas till investeringsstöd och andra sorters projektstöd skulle det bli lättare att 

komma förbi projektens pilotfas, och på så vis skapa långsiktighet 

 Undersök olika sätt att använda ett utjämningssystem för att bygga ut bredband. Detta kan göras 

på flera olika sätt. Men det är viktigt att lösningarna inte förstärker den digitala exkluderingen 

ytterligare. Bidraget bör därför fokusera på behov snarare än på en viss grupp. I vissa fall kan 

bidraget fokusera på ett samhällsintresse, exempelvis att underlätta hemtjänstpersonalens arbete i 

landsbygdsområden. Det skulle också kunna baseras på avstånd, så att de anläggningar och hushåll 

som får betala mest för att installera fast bredband kan ansöka om högst bidrag. 

Utjämningssystemet och finansieringen kan baseras antingen på EU-nivå eller nationell nivå.  

Politiska initiativ på nationell nivå 

Det digitala gapet 

 Tillstå att behovet av digital infrastruktur är likadant i hela EU och hela Sverige, men att de 

geografiska förutsättningarna skiljer sig åt. Strategierna för implementering måste därför vara lokalt 

anpassade. Ett sätt för en offentlig aktör att säkra privata och/eller offentliga investeringar i 

bredband i landsbygdsområden är att utreda möjligheterna att använda överskott från andra 

sektorer för att finansiera utbyggnaden av bredband, till exempel det nationella överskottet vid 

utbyggnaden av 5G. Överskottet från stadsområden kan användas i landsbygdsområden där 

kostnaderna är högre på grund av de längre avstånden.  

 En omfattande övervakningsprocess behövs för upphandling, implementering och avtal som rör 

utbyggnad av bredband. Detta bör vara en offentlig aktörs ansvar med målsättning att skydda 

individens intressen och garantera enhetlighet över hela landet. Dessutom behöver de olika 

aktörernas uppdrag och ansvarsområden när det kommer till digitalisering och digital inkludering 

klargöras och kommuniceras. 

o Upphandlingsmyndigheten skulle kunna se över möjligheten att skapa en checklista för 

offentliga myndigheter och andra aktörer när det gäller digitalisering och 

bredbandsutbyggnad. 

o Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) skulle kunna utveckla nya metoder för dialog 

mellan privata IT-företag och befolkningen på landsbygden. Det är möjligt att en 

”granne till granne”-metod skulle fungera bättre än det nuvarande tillvägagångsättet. 
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Det skulle innebära att en lokal aktör/individ deltar i mötet med IT-företaget för att 

förklara varför det är viktigt med bredband.  

o Post- och telestyrelsen kan utöka bredbandsstödet så att det innefattar ett fullständigt 

offentligt stöd för digital infrastruktur i områden där det är långt mellan husen. Idag 

måste det svenska bredbandsstödet medfinansieras av en lokal eller regional aktör. De 

långa avstånden i regioner som Norrbotten gör det svårt att räkna hem investeringarna, 

vilket innebär en stor utmaning i att hitta investerare. 

o Post- och telestyrelsens metod för att mäta tillgång till bredband medför en risk att 

exkludera personer som inte kan betala 40 000 SEK för bredband. För att undvika den 

risken rekommenderas att Post- och telestyrelsen utreder andra sätt att mäta tillgång. 

Attraktionskraft 

 Fortsätt utreda möjligheterna att skapa digitala hubbar för skolor i landsbygdsområden som har 

svårt att locka till sig kvalificerade lärare, och för att undvika långa pendlingsavstånd för de som 

studerar i städer. Digitala hubbar för vanliga skolämnen, särskilda behov och hemspråksundervisning 

är ett behov som kan uppfyllas genom att lärare undervisar på distans, medan personalen som är 

fysiskt tillgänglig för barn, ungdomar och vuxna inte nödvändigtvis måste vara utbildade lärare. 

 Möjliggör landsomfattande rekrytering och distansarbete så att människor kan stanna i, eller flytta 

till, landsbygdsområden samtidigt som deras arbetsplatser finns i stadsmiljöer. 

Styrning och samarbete 

 Byaföreningarnas status borde ändras, så att IT-företagen betraktar dem som en grupp individer 

snarare än ett företag. Det skulle göra det billigare och enklare för byaföreningarna att hjälpa till 

med implementeringen av bredband, vilket skulle gagna regionen.  

Politiska initiativ på regional och lokal nivå 

Den digitala sprickan 

 Titta närmare på bra exempel på digitala initiativ som redan finns i regionen och överväg hur och 

var de kan expanderas till fler byar.  

 Inkludera civilsamhället (exempelvis byaföreningar) och lokala företag i planeringen av digitalisering, 

den digitala omvandlingen och utbyggnaden av bredband.  

Attraktionskraft 

 Arbeta för en perspektivförändring och försök använda digitalisering till att öka gemenskapen och 

den lokala attraktionskraften. Behoven bör presenteras av lokala aktörer och lösas med 

intersektoriellt samarbete och lokalt engagemang och kunskap med stöd av en offentlig aktör. 

Butiken i Moskosel är ett exempel (se tabell 2). 

Styrning och samarbete 

 Utöka samarbetet mellan forskning, politik och samhälle (i multiaktörsplattformar) för att använda 

den forskning som redan finns och inkludera den i diskussioner och beslutsfattande som rör 

digitalisering i landsbygdsområden.  

o Detta kan bli en del av processen när den regionala utvecklingsstrategin ska 

uppdateras. Rollerna behöver dock klargöras, och de offentliga aktörerna bör gå i täten. 
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o Regionen och kommunerna skulle kunna konsultera de lokala byutvecklingsplanerna, 

och samarbeta med medlemsföreningen Norrbottens kommuner och med e-nämnden.  

3.3.2. Rekommendationer för framtidens forskningsmål 

 Använd och implementera den forskning kring digitalisering som redan finns. Det finns mycket 

forskning om landsbygdsområden, attraktionskraft, digitalisering och digital inkludering, men den 

används inte tillräckligt mycket vid beslutsfattande. Frågan gäller snarare hur den ska inkluderas i 

diskussioner och politiska beslut.  

 Fortsätt att producera forskning med lokala aktörer, inte om lokala aktörer. Det behövs fler regionala 

och lokala utvecklingsprojekt med forskare, beslutsfattare, lokala företag och aktörer ur 

civilsamhället. Utred sätt att engagera landsbygdskommuner som inte har resurser till att delta i 

olika projekt.  

 Fortsätt att producera forskning: 

o om digitalt kapital och skillnaderna mellan stad och landsbygd. Är de verkligen olika 

eller finns det andra faktorer som spelar in, exempelvis lägre inkomst men lägre 

levnadsomkostnader, fritidshus och var människor är skrivna, fattigdomsfickor i både 

städer och på landsbygden? 

o med unga människor i landsbygdsområden för att förstå hur de bäst ska inkluderas i 

diskussioner om deras region och framtid.  

o om hur små kommunala administrationer ska fungera med små resurser och få 

personer. De som arbetar inom den kommunala administrationen måste hålla många 

bollar i luften och det finns möjligheter till mer samarbete mellan kommuner. 

o om de olika alternativen för ett utjämningssystem för utbyggnaden av bredband. Fokus 

bör ligga på ett system som inte förstärker den digitala exkluderingen eller det digitala 

gapet ytterligare. 

o om attraktionskraft och koordinering av transporter. Hur ska man transportera både 

varor och människor på samma gång? Öka forskningen om digitala plattformar för 

samåkning och andra mobilitetslösningar.  

Slutsatser  

Under 2022 har MAP Norrbotten fokuserat på digitalisering som rör det digitala gapet på landsbygden, 

landsbygdens attraktionskraft och möjligheterna att stärka den lokala styrningen. De senaste årens ökande 

gröna och industriella investeringar i Norrbotten tyder också på en stor potential för en grön och digital 

samhällsomvandling.  

MAP-medlemmarna adresserade att fortsatt implementering av digital infrastruktur är avgörande för att 

möjliggöra digital inkludering, skapa attraktiva landsbygdsområden och använda digitalisering för att utveckla 

styrning och samarbete i Norrbotten och Sverige. Det är viktigt att en sådan implementering sätter människor 

i centrum och fokuserar på de lokala behoven samtidigt som man tillåter flexibilitet när det kommer till 

lösningar och arbetssätt.  

Det offentliga bredbandsstödet i Sverige kräver idag medfinansiering av en lokal eller regional aktör för att 

godkännas. Med tanke på de långa avstånden i regionen kan det bli extremt dyrt att investera i att gräva 

ner bredband mellan byar. Därför är det i regioner som Norrbotten svårt att hitta aktörer som har den 

ekonomiska förmågan och viljan att investera i bredband mellan byarna, och eftersom ägandet av den 

digitala infrastrukturen kan ses som en säkerhetsfråga menar MAP-medlemmarna att det behövs en offentlig 
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aktör för att garantera bredbandstäckning inom Sveriges gränser. Detta gäller särskilt i områden med långa 

avstånd mellan byarna, eftersom de marknadslösningar som för närvarande finns tillgängliga inte tycks räcka 

till. Detta indikeras av det faktum att målet att 95 % av alla svenska hushåll och företag ska ha tillgång till 

bredband på minst 100 Mbit/s år 2020 fortfarande inte har uppfyllts 2022.  

När det gäller EU-nivån rekommenderar MAP Norrbotten att man tillgängliggör mer flexibel och långsiktig 

finansiering samt utreder ett utjämningssystem för utbyggnad av bredband. För att minimera det digitala 

gapet rekommenderar Sveriges MAP att man utreder möjligheten att använda överskott från andra sektorer 

för att finansiera utbyggnaden av bredband, till exempel överskottet av utbyggnaden av 5G från städer till 

landsbygdsområden eller överskottet från statligt ägda företag för att investera i digital infrastruktur i 

områden där marknaden inte ser några möjligheter. Man rekommenderar också att en offentlig aktör får i 

uppdrag att övervaka processen och resultatet vid upphandling, implementering och avtal gällande 

bredbandsutbyggnad. Ökad acceptans av distansarbete och digitala hubbar för skolor rekommenderas för 

att öka landsbygdsområdens attraktionskraft. Ur styrningsperspektiv rekommenderas att man använder 

civilsamhällets organisationer, exempelvis byaföreningarna, vid implementeringen av bredband i 

landsbygdsområden. För att möjliggöra ökad implementering rekommenderas att man uppfattar att dessa 

sammanslutningar inte drivs av samma logik som företag. 

Det pågår redan många digitala initiativ i Sverige och Norrbotten. Dessa och andra initiativ kan skalas upp 

och inspirera andra när det kommer till arbetssätt, så länge rätt tekniska, juridiska och ekonomiska stöd 

tillhandahålls, och att man är medveten om att lokal anpassning behövs. Arbetet sker fortlöpande för att 

ytterligare utveckla och få användning för forskningsresultat. Samarbeten mellan aktörerna i Norrbotten 

behövs definitivt för att omvandla samhället till en grön och digital region.  

Tack 

Tack till alla medlemmar i MAP Norrbotten för ert deltagande i diskussioner och workshops där ni har bidragit 

med insikter baserade på era erfarenheter. Tack till SHERPA-teamet för stödet längs vägen. SHERPA 

finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 i enlighet med bidragsavtal 862448. 
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Bilaga 1: Metod och process för rapporten 

Under tidsperioden 2021-2022 har MAP Norrbotten haft 5 nätbaserade och fysiska möten. Engagemanget i 

gruppen har varierat under året. I början av 2022 hade MAP Norrbotten 17 medlemmar från 13 

organisationer (inklusive en facilitator och en observatör). 2 av medlemmarna kommer från forskningsvärlden 

(universitetet), 5 från politisk eller offentlig administration, 4 från civilsamhälleliga organisationer med 

samhällsfokus och 4 från civilsamhälleliga organisationer med företagsfokus. Utöver det kommer både 

facilitatorn och observatör från ett forskningsinstitut. Några ändringar av gruppens sammansättning har skett 

under året. En person bytte jobb och en annan gav sin plats till en annan medlem i organisationen när ämnet 

bestämdes. Nedan finns mer information om möten och workshops. 

Inledande workshops online (7 december 2021 och 13 december 2021) i syfte att presentera SHERPA-

projektet, att lära känna varandra i förhållande till utveckling och digitalisering på landsbygden och att 

tillsammans bestämma samarbetsform och en relevant definition av ämnet. Utöver facilitatorn och 

observatören deltog 7 personer i onlinemötet den 7 december och 5 personer i onlinemötet den 13 december. 

Materialet skickades runt efter mötena. 

Ett möte i februari 2022 inleddes med en bordsdiskussion där de 11 deltagarna presenterade en plats i 

Norrbotten (eller någon annanstans) som är viktig för personernas privata eller yrkesmässiga intresse för 

utveckling på landsbygden. Facilitatorn och observatören gav också egen input. Resultaten inkluderas på ett 

interaktivt sätt med hjälp av en karta i programmet Miro.  

 

Bild: Från en workshop i januari 2022 om ”platsens betydelse”. 

Detta följdes upp av en presentation av hur SHERPA är kopplat till EU-policy, vilket gav upphov till en 

diskussion om relevanta pågående forskningsprojekt och policyprojekt i Sverige och Norrbotten. Detta 

resulterade i en lista över befintliga forsknings- och policyprojekt samt processer som MAP Norrbotten kunde 

bidra till under året. Facilitatorn och observatören fick också input via e-post före och efter mötet. Materialet 

skickades runt efter mötet. 
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Foto: Några medlemmar av MAP Norrbotten under en workshop i Luleå 12–13 april. Källa: Slätmo, E.  

Workshop (12–13 april 2022 i Luleå) hölls som en möjlighet för MAP-medlemmarna att vara kreativa 

tillsammans. Även om fler deltagare sa sig vara tillgängliga hölls mötet med 7 MAP-medlemmar, en facilitator 

och en observatör. Mötet inleddes med en lunch där vi presenterade oss själva och åt ihop vid två bord. Efter 

lunch inleddes det mer formella arbetet, och alla medlemmar fick på ett mer ingående sätt presentera sig 

själva, vad de arbetar med och hur digitalisering är relevant för dem. Därefter presenterade facilitatorn och 

observatören nyheter om SHERPA och introducerade ämnet digitalisering och landsbygdsområden baserat 

på en sammanfattning av SHERPA-diskussionsunderlaget om digitalisering (Brunori et al. 2022) och 

Nordregios kunskap om ämnet i Norden, Sverige och Norrbotten. Efter en inledande diskussion om vad som 

fattades i presentationen enligt MAP-medlemmarna fokuserade man på fyra frågor som fanns i mallen för 

SHERPA-rapporten: 

 Vilka behov har området som täcks av denna MAP när det kommer till digitalisering? 

 Vilka beslut har redan fattats, och vad finns det för exempel på åtgärder som vidtagits av lokala 

aktörer för att adressera dessa behov i området som täcks av denna MAP? 

 Vilka beslut (verktyg eller åtgärder) rekommenderar MAP-medlemmarna på lokal, regional och/eller 

nationell nivå? Hur kan EU stötta dessa beslut?  

 Vilka kunskapsluckor finns och vilka forskningsprojekt behövs? 

Vi ändrade dock på frågornas ordning, så att vi diskuterade behoven, kunskapsluckorna och 

forskningsbehoven under dag 1, och de två frågorna om politiska initiativ under dag 2. Var och en av frågorna 

diskuterades utifrån tre teman som hade identifierats som mest relevanta för digitalisering i 

landsbygdsområden av Brunori et al (2022): det digitala gapet på landsbygden, landsbygdsområdens 

attraktionskraft och möjligheter att stärka den lokala styrningen. Eftersom antalet deltagare var passande 

för gruppdiskussioner beslöt vi att diskutera i en stor grupp. Men för att få en dynamisk diskussion användes 

mindre gruppdiskussioner till frågorna om behov och utmaningar. Facilitatorn och observatören antecknade 

i den PowerPoint-presentation som användes medan diskussionen pågick, så att alla kunde se vad som 

skrevs och hur det formulerades. Som avslutning på den första dagens tema om behoven av digitalisering i 
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Norrbotten, och för att skapa en brygga till följande dags tema om politiska initiativ, presenterade en av 

forskarna i MAP Norrbotten sitt arbete om digitalisering i Norrbotten. På kvällen fortsatte diskussionerna om 

samhällsutveckling på Norrbottens landsbygd vid en gemensam middag. Den andra dagen inleddes med en 

sammanfattning av resultaten från dag 1, där vi gick igenom vad som stod i våra anteckningar och lade till 

eventuella reflektioner som hade uppkommit under kvällen. Vi fokuserade sedan på politiska initiativ. Först 

tittade vi på en lista över befintliga politiska initiativ som facilitatorn och observatören hade skapat baserat 

på MAP-mötet i februari. Den här listan användes som en startpunkt för diskussionen, och vi insåg snart att 

det finns mycket som händer runt digitalisering för attraktiva landsbygdsområden i Norrbotten. Mötet 

avslutades med en förklaring av processen fram till att SHERPA avslutas, och vad som händer därefter. 

Materialet från mötet delades ut till medlemmarna.  

 

Foto: En lunchpromenad på isen i centrala Luleå under MAP Norrbottens SHERPA-möte 12–13 april.  

Källa: Slätmo, E.  
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En uppföljande workshop arrangerades 3 maj som ett onlinemöte som var öppet för alla MAP-

medlemmar. Avsikten var att gå igenom materialet som vi skapade tillsammans under vår workshop i Luleå 

för att se om något saknades, och om vissa punkter var viktigare än andra. Tyvärr var det inte många 

medlemmar som kunde medverka på det här mötet. Medlemmarna som hade deltagit i det fysiska mötet såg 

inget behov av att gå igenom materialet så nära inpå, men två av medlemmarna som inte kunde komma på 

det fysiska mötet fick en noggrann genomgång av resultaten och fick möjlighet att ge sin input om de olika 

frågorna. Materialet från mötet delades ut till medlemmarna.  

I början av juli kunde ett utkast till rapporten skickas ut till MAP-medlemmarna via e-post. Medlemmarna 

blev ombedda att kommentera och ge ytterligare input till utkastet senast 31 augusti, så att det skulle komma 

med i texten innan ett onlinemöte i september. 

Ett möte den 13 september syftade till att diskutera och bekräfta resultaten i MAP Norrbottens rapport, 

att avgöra hur stor del av rapporten som skulle översättas, att fylla i en enkät och att diskutera eventuellt 

intresse för att träffa andra MAP-grupper. Onlinemötet pågick i två timmar. Sex MAP-medlemmar deltog och 

vi gick noggrant igenom formuleringarna i rapporten. En av aktörerna från civilsamhället sa att en av 

anledningarna till att inte alla 17 medlemmar dök upp var att mötet ägde rum under älgjakten, vilket är en 

stor händelse för många i Norrbotten – både permanenta invånare och turister. 

 

    Foto: MAP Norrbotten träffades online den 13 september för att diskutera och finjustera resultaten.  

Efter mötet i september togs ett nytt utkast fram och skickades ut till MAP-medlemmarna för eventuella 

slutgiltiga kommentarer, och rapporten färdigställdes sedan till 30 september. 
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