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Sammanfattning 
 

Landsbygdens framtida utveckling står inför ett antal utmaningar. Staden är norm och 

individers lika villkor splittras när resurser och framtida satsningar endast sker i tätbebyggda 

områden.  

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vad som krävs av 

invånare på Värmlands landsbygd för att starta och driva en fiberförening. Intervjuerna hölls 

med tre representanter för tre olika fiberföreningar i Värmland, en anställd på Region 

Värmland samt två från Länsstyrelsen i Värmland. Frågeställningarna som är genomgående för 

studien är hur hjälp och stöd från kommun och Länsstyrelse upplevts i arbetet med fiber på 

landsbygden och vilka krav som ställs på landsbygdens invånare för att driva en fiberförening. 

Vi har undersökt detta med stöd av teorier gällande segregering, urbant tolkningsföreträde och 

forskning om byarörelser i Sverige. Resultatet av vår studie är att landsbygdens invånare 

försätts i ett utanförskap gentemot stadens när de själva, ensamma, får ansvara för utvecklandet 

av sitt bredbandsnät. Ett urbant tolkningsföreträde syns i hur bristande kommunal närvaro och 

svåra bidragsprocesser stjälper, istället för hjälper, fiberföreningarna.  

Slutsatsen av studien visar att fiberföreningsmodellen inte har gynnat landsbygdens invånare i 

den grad som det var tänk från början. Istället upplever fiberföreningarnas medlemmar 

modellen som ett sätt för staten att lägga hela ansvaret för landsbygdens utveckling på de 

enskilda individerna.  

 

Nyckelord: Fiberförening, Rumslig segregering, Landsbygd, Urbant tolkningsföreträde, 

Byanda.  
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1. Inledning 

 

“Och… det är dom ju medvetna om idag. Största delen av bidragen gick ju till stora 

föreningar i mer tätbebyggt område, [*], som hade varit kommersiellt intressanta att 

bygga ut utan bidrag.”  

 

Så säger en fiberordförande från en förening i Värmland när vi frågar honom om ekonomiskt 

stöd till fiberföreningar.  

 

Landsbygdens framtida utveckling står inför utmaningar. Landsbyggdskommitténs vision om att 

boende och sysselsatta ska ges likvärdiga förutsättningar till ett bra liv oberoende hemort, är idag 

oförenligt då klyftan mellan stad och land ter sig allt större (Landsbygdskommittén, 2017). 

Staden är norm och individers lika villkor splittras när resurser och framtida satsningar enbart 

sker i tätbebyggda områden. Det urbana tolkningsföreträdet syns genomgående i dagens 

samhällsutveckling och genomsyrar politiska beslut och pengafördelning. Personer boende 

utanför normen missgynnas och landsbygden framställs som problematisk och bakåtsträvande i 

kontrast till den moderna staden (Rönnblom, 2014). 

  

Diskriminering av landsbygdens invånare och en växande klyfta mellan stad och land kan 

urskiljas utifrån flera perspektiv. Befolkningens tillgång och möjlighet till kommunikation för 

att kunna ta del av IT-baserade tjänster på lika villkor är ett. Blank, Graham & Calvino (2017) 

för en diskussion med stöd av teorier gällande digitala skillnader i Storbritannien. Av Blank, 

Graham och Calvino (2017) beskrivs begreppet digitala ojämlikheter och negativa konsekvenser 

av att inte delta i den digitala samhällsutvecklingen. En uppenbar grundproblematik i 

Storbritannien, som kan återföras till Sverige, är de geografiska ojämlikheterna inom landet. De 

boende på landsbygden saknar, till skillnad från boende i staden, likvärdiga förutsättningar för 

att kunna delta i dagens digitala informationssamhälle (Blank, Graham & Calvino, 2017). 

Landsbygden och dess invånare straffas och ingen eller dålig uppkoppling är “priset” man får 

betala för att bo i avlägsna områden, då marknaden inte ser landsbygden som lönsam för en 

investering (Salemink, Strijker & Bosworth, 2015).  

 

För att få tillgång till uppkoppling, som är självklar i staden, har boende på landsbygden 

organiserat sig genom fiberföreningar (Bredbandsforum, 2015). Ett ideellt engagemang bland 



 

4 

bygdens invånare som tillsammans driver sin egna fiberutveckling då marknaden eller 

kommunen inte är beredd att satsa (u.å). Då fiberutbyggnaden i de flesta städer kommit långt och 

ses som en självklarhet blir landsbygdens egna initiativ tagande en nödvändighet för att inte 

hamna långt efter.  
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1.1 Syfte 

Den här uppsatsen skrivs för att undersöka landsbygdsinvånarnas roll i samband med 

fiberföreningsprojekten i Värmland. Med stöd av intervjuer och litteratur hoppas vi att uppsatsen 

kan bidra till en bredare bild av livet utanför urbana samhällsnormer. Mot bakgrund av detta blir 

vårt syfte att undersöka om landsbygden bortprioriteras av kommuner och Länsstyrelse. 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: 

1.2 Frågeställningar 

● Hur har hjälp och stöd från kommun och Länsstyrelse upplevts i arbetet med fiber på 

landsbygden? 

● Vilka krav ställs på landsbygdens invånare för att driva en fiberförening? 

1.3 Avgränsning 

Det finns alltid begränsningar att förhålla sig till i arbetet med en uppsats. Valet av ämne  har 

skett inom avgränsade ramar. Segregation och samhällsplanering var två förvalda inriktningar 

som vi har haft att förhålla oss till. Tiden har varit en annan begränsning som påverkat val av 

ämne, arbetsmodell samt antalet intervjuer i studien. Detta för att begränsa uppsatsens omfång 

och därmed hålla tidsgränsen. 

Valet av Värmland som forskningsområde grundar sig på det geografiska läget. Vi är båda 

bosatta inom Karlstad kommun och studerar vid Karlstads universitet, så valet underlättade vårt 

fältarbete då längre resor eller telefonintervjuer kunde undvikas. Våra förkunskaper om 

Värmland genom och att en av oss är uppväxt på landsbygden utanför Karlstad spelade också 

roll för både val av forskningsområde och ämne. 

 

Inspirerade av Malin Rönnbloms rapport Ett urbant tolkningsföreträde (2014) och Kristina 

Mattssons bok Landet utanför (2011) fångade landsbygdens roll i samhällsplaneringen vårt 

intresse. När en av oss nyligen, genom nära släktingar, fick bevittna hur den dåvarande tele och 

bredbandskommunikationen (ADSL) avvecklades och att ansvaret för nya 

kommunikationsmöjligheter delvis lades på individen, fick vi upp ögonen för 

bredbandskommunikation  på landsbygden.1   

                                                
1 Avvecklingen av det gamla telenätet som Telia (tidigare televerket) har drivit sedan 1853 har skett i Värmland 

sedan 2002 och drabbat boende utanför tätorter hårt då andra kommunikationsmöjligheter på många håll inte 

hunnit installeras.  
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Ett antal begrepp är av betydelse för studien och vi har valt att fokusera på begreppen urbant 

tolkningsföreträde, fiberföreningar, segregation, byarörelsen och tätortsnära landsbygd. 

Begreppen kommer att förklaras i uppsatsens teorikapitel. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju huvudkapitel. Första kapitlet [1] redogör för studiens syfte, mål, 

frågeställningar samt avgränsningar. Här ges en sammanfattning av uppsatsen uppbyggnad och 

vad studien ämnar undersöka. Andra kapitlet [2] beskriver bakgrunden till Telias framväxt samt 

beskriver skildringarna mellan stad och land i kommunikationsmöjligheter. Tredje kapitlet [3] 

beskriver teoretiska perspektiv samt redogör för centrala begrepp som har relevans för studiens 

förståelse. Fjärde kapitlet [4] innehåller en genomgång av studiens tillvägagångssätt och valda 

metod. Här beskrivs bakgrund till metod, urval, datainsamling, analysprocess, etiska 

övervägande och en avslutande diskussion om kritiska reflektioner. Femte kapitlet [5] redogör 

för en sammanställning av våra empiri som framkommit vid analysen. I kapitel sex [6] diskuteras 

det empiriska resultatet i relation till uppsatsens teoridel. Kapitel sju [7] innehåller en avslutade 

diskussion, uppsatsens viktigaste slutsatser samt förslag på framtida forskning.    
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2. Bakgrund 

Fram till 1993 drevs Sveriges telenät av det statliga Televerket grundat på ett regeringsbeslut 

från 1853. Televerket var en statlig myndighet med vinstdrivande verksamhet och skaffade sig 

med tiden monopol på Sveriges telefoni. Televerket upplöstes och delen som ansvarade för 

telefoni, mobiltelefoni och datanät blev till aktiebolaget Telia AB som 2003  efter en 

sammanslagning med Sonera blev Teliasonera (Televerket, 2017 ).2 Det statliga verk som idag 

ansvarar för elektronisk kommunikation i Sverige är Post och Telestyrelsen (PTS) vilket ligger 

under näringsdepartementet. PTS arbetar med att bevaka elektronisk kommunikation, stötta 

utvecklingen och analysera och granska marknaden och dess aktörer. PTS kan även komma med 

lagförslag gällande kommunikation till regeringen (Post och telestyrelsen, 2017).   

 

2013 rapporterar jordbruksverket att 34% av landets befolkning bor i gles eller landsbygd 

(Bjerke, 2013). I den pågående urbaniseringen drabbas områden utan tät bebyggelse hårt av 

nedläggningar i näringslivet, försämrad samhällsservice, minskat invånarantal och begränsade 

kommunikationsmöjligheter. 

För att rädda den svenska landsbygden krävs satsningar utanför det urbana. En satsning som 

framförts av regeringens tillsatta Landsbygdskommitté är digitaliseringen av landsbygden för att 

invånarna där inte ska hamnar efter i utvecklingen. ”Ett nytt bredbandsmål är en förutsättning 

för att hela landet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter” och ” Väl utbyggda 

transportsystem och fungerande digital kommunikation underlättar boende i landsbygderna och 

är av största vikt för att landsbygderna ska kunna utvecklas” går att läsa i Landsbygdskommittens 

slutbetänkande (2017, s.2). 

På Karlstads kommuns hemsida (2015) lyder rådet ”Starta en förening och plocka fram spadarna. 

Det är tipset till de på landet som vill ha ett äkta och snabbt bredband.”  

 

  

                                                
2 Informationen och bakgrunden till televerket är hämtat från wikipedia på grund av avsaknaden av andra 

sammanställda källor. Vi är införstådda i hur wikipedia som vetenskapligt underlag kan uppfattas som icke 

trovärdigt. Men har gjort avvägningen att wikipedia som enda informationskälla för Telias uppkomst ej är 

betydande för uppsatsen i sin helhet.  
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3. Teoretisk översikt 

I teorikapitlet presenteras de teorier och centrala begrepp som är relevanta för studiens förståelse. 

De centrala begreppen är tätort, tätortsnära landsbygd och  fiberföreningar. Teorier som ligger 

till grund för arbetet är urbant tolkningsföreträde, rumslig segregering och byarörelsen. 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Tätort och tätortsnära landsbygd 

 

För att förstå stad och landsbygd kommer den här uppsatsen att använda Glesbygdsverkets 

(2008) definitioner. 

Det nu nedlagda glesbygdsverket fick i uppdrag av regeringen att definiera vad de officiella 

kriterierna Sverige skulle ha gällande tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd och glesbygd. Vi 

har valt att fokusera på de första två.  

 

Tätort - Ett område där det bor minst 3000 invånare vilket enligt Glesbygdsverket ska resultera 

i tillgång till grundläggande service och en viss bredd på arbetsmarknaden.  

 

Efter sammanställningen blev det ett område över som inte passade in i någon av ovanstående 

kategorier. Glesbygdsverket valde att skapa en ytterligare kategori. 

 

Tätortsnära Landsbygd - Områden som finns inom 5-45 minuters resa med bil till närmaste 

tätort där det bor minst 3000 invånare. 

 

Fördelen med glesbygdsverkets indelning är att det ger en bild av Sverige oberoende av 

administrativa gränser och att indelningen blir tydlig och okomplicerad. En begränsning är att 

metoden för definieringen inte tar hänsyn till olika differentieringar i exempelvis storlek. En 

tätort med 3 000 invånare likställs med denna definition med landets största stad 

(Glesbygdsverket, 2008). 

3.1.3 Fiberförening 

För att förklara begreppet fiberförening och dess syfte har vi använt oss av Karlstads el och 

stadsnäts beskrivning från deras hemsida (u.å). 
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En fiberförening är en ideell förening som startats av folk på landsbygden i de delar av Sverige 

där marknaden eller kommunen inte kan erbjuda bredband. Fiberföreningens uppgift är att samla 

ihop fastighetsägare i ett område som alla vill ansluta sig till fibernätet för att få tillgång till 

bredband och fast telefoni. Fiberföreningarnas ansvar och arbete kan variera beroende på 

kommun, men gemensamt är att arbetet drivs ideellt och på eget initiativ. En fiberförening kan 

variera i antal medlemmar kraftigt beroende på områdets befolkningstäthet, gemensamma 

intressen för fiber samt invånarnas ekonomi, då anslutningsavgifterna ofta ligger mellan 10-

25,000: -  

3.2 Urbant tolkningsföreträde 

Landsbygdens och stadens skilda förutsättningar är inget universellt fenomen utan något som 

skapas. Urbant tolkningsföreträde syftar på stadens företräde gentemot landsbygden i 

policydokument och i den politiska debatten (Rönnblom, 2014). Rönnbloms (2014) teori är att 

staden beskrivs som norm medan landsbygden ofta framställs som problematisk och kostsam. 

Det är i staden utvecklingen ska äga rum och tillväxten blomstra. På landsbygden ställs krav på 

invånarna att vara innovativa och arbeta tillsammans om en utveckling ska vara möjlig 

(Rönnblom, 2014). Rönnblom (2014) skriver att politiska policys som ska värna om landsbygden 

istället skapar problem och försätter landsbygdens invånare i en utsatt position. Kunskapskrav 

som ställs på landsbygdens invånare speglas i politiken medan kraven på stadens inte framställs 

lika tydligt (Rönnblom, 2014).       

 

I den här studien undersöks i vilken grad det urbana tolkningsföreträdet framgår i fiberarbetet i 

samband med hjälp och stöd från kommun och Länsstyrelse. Om krav och villkor är formade 

efter landets eller stadens förutsättningar. Hur synen på landsbygden beskrivs i våra intervjuer 

analyseras för att se hur den urbana normen projekteras. 

I rapporten tar Rönnblom (2014) upp de krav som ställs på landsbygdsinvånare för deltagande i 

samhällsutvecklingen. Individen på landet, enligt Rönnblom (2014), anses vara driven och ta ett 

större eget ansvar över sitt och bygdens varande. Ett eget ansvar, som mynnar i ideellt 

engagemang, kan till synes verka positivt, men också bör ses som en nödvändighet för att bo och 

verka på landsbygden, och inte bagatelliseras. Landsbygdens “särskildhet” speglar på så vis inte 

den flexibilitet  bilden av  invånare på landsbygden ges i politik och medier, utan speglar snarare 

hur fria val fråntas landsbygdsinvånarna.    
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3.3 Rumslig segregering 

I vår granskning av fiberföreningarnas arbete är målet att undersöka i vilken grad det sker en 

segregering av landsbygdens invånare. För att undersöka vår frågeställning gällande segregation 

finns ett behov av att förklara begreppet och tolkningen av rumslig segregering. Landsbygdens 

invånare hamnar ofta i ett utanförskap grundat på bostadsort.  

 

M.F Poulsen (2009) förklarar hur segregation kan delas in i fem olika dimensioner.3 De fem 

dimensionerna kan därefter delas in två kategorier, den icke rumsliga och den rumsliga 

segregeringen. I den här studien granskas den rumsliga segregeringen för att beskriva 

landsbygdens utanförskap i utbyggnaden av fiber. I den rumsliga segregeringen innefattas enligt 

Poulsen (2009) de tre dimensionerna concentration, centralization och clustering vilket kan 

översättas till koncentrering, centralisering och klusterbildning. Sedan tidigt 90-tal har 

mätningen av rumslig segregering ändrats för att visa och möjliggöra data över segregering i fler 

fall än de extrema.  

 

Fokuset ligger på mätning av form, kluster och lokalisering (Poulsen, 2009). Som bosatt utanför 

den urbana miljön lever många i dag med andra förutsättningar än i staden. Livet utanför staden 

kommer med bristfällig statlig hjälp och service och försätter invånarna i ett rumsligt utanförskap 

(Forsberg, 2013,). I relation till staden blir landsbygden avvikande, både i fysisk utformning som 

topografi och bostadsformer, som i tillgången till samhällsservice och arbetsmarknad (Forsberg, 

2013,). Satsningar som läggs på individen i staden bortprioriteras på landsbygden och invånarna 

fråntas makten att påverka samhället och dess strukturer (Rönnblom, 2014). En segregering av 

landsbygdens invånare skapas när staden blir normen för utvecklingen och delar av landsbygden 

blir små homogena öar, utestängda från det övriga samhället. Öar där landsbygdens utveckling 

blir en självklarhet, både från staten och invånarna, att själva styra över. Landsbygdens 

utanförskap kan på så sätt liknas med den rumsliga segregation Poulsen (2009) beskriver sker i 

städerna. En kommuns tätort kan liknas med stadens kärna där en bredare blandning av 

näringsliv, service och bostadsmarknad finns tillgänglig för individen. Paralleller mellan en 

homogen förort, där avsaknad av nämnda faktorer förekommer, kan dras till delar av Sveriges 

landsbygd (Rönnblom, 2014).  

 

                                                
3 De fem dimensionerna är som M.F Poulsen delar in segregationen i är evenness, exposure, concentration, 

centralization och clustering.  
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Problemet med mätningen av rumslig segregering är att varje område har en unik utformning, 

historik och sammansättning som ligger till grund för utvecklingen. Detta gör det svårt att 

jämföra städer och kommuner med varandra, men det ger ändå en bild av områdets förändringar 

och uppdelningar samt visar skillnaderna mellan en kommuns tätort och landsbygd. 

3.4 Byarörelsen 

För att få en förståelse för landsbygden och dess invånares utvecklingsmöjligheter krävs en 

förklaring kring teorin om byarörelsen. Fenomenet har växt fram på landsbygden som reaktion 

på maktkoncentration i tätorterna. Staten och kommunen ses inte längre ta de ansvar som krävs 

för att utvecklingen på landsbygdens ska fortskrida och invånarna väljer därför att gå samman 

för att ideellt engagera sig i bygdens utvecklingsfrågor (Forsberg, 2013). Byarörelsen uppstod i 

Sverige efter 60 och 70-talets stora kommunblocksreformer. På mindre än 25 år hade Sverige 

1974 gått från ca 2500 till 277 kommuner och styren hade slagits samman och placerats i 

centralorterna (Erlingsson & Wänström, 2015). Avstånden mellan stad och makt till landsbygden 

blev påtagliga och det ideella arbetet sågs som en nödvändighet för att upprätthålla ett bekvämt 

liv utanför staden. 

 

Forsberg (2013) skriver att byarörelsen skapade en ny nivå av planering i det hålrum som uppstått 

mellan bygden och kommunen. Detta hålrum kan ses som en segregering av en grupp då dessa 

hamnar utanför samhället genom att själva ta sig an planeringsuppgifter och förverkliga 

egenintressen. En byarörelse kräver en sammanhållen bygd, goda nätverk och bra kontakt med 

myndigheter för att lyckas. Det krävs bred kunskap för att driva projektet när det ideella arbetet 

mer liknar politisk administration med tillstånd, bidragsökningar och styrelseformer, än 

föreningsliv (Waldenström, 2008). Bygder utan dessa rörelser riskerar att marginaliseras då 

utvecklingens ansvar läggs på individerna (Waldenström, 2008). Byarörelsen kan, vid statens 

abdikering, blir till krav för en bygds överlevnad, ett krav som enligt Rönnblom (2014) inte ställs 

på stadsinvånaren.  

 

Byarörelsen är inte bara något negativt som har skapats utan kan också vara en del av en ökad 

demokratisering. En bys sammanhållning kan göra invånarnas röster starka och skapa en 

samhällsförändring menar Forsberg (2013). Det är kraven som ställs som är problematiska. Hur 

ansvaret för en bygds överlevnad läggs på individen beskriver Kristina Mattsson i sin bok Landet 

utanför (2011) där intervjuer med landsbygdsbor vittnar om kraven på medborgaranda och 
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gemensamma mål som ställs på dem för att de bor utanför den urbana miljön. Det är krav som 

skapar ojämställda förhållanden i landet beroende på hur legitimitet, ansvar och 

maktförhållanden ser ut och hanteras av ideella ansvarsgrupper, byarörelsen (Rönnblom, 2014).  

Byarörelsen skapades genom avsaknaden av ansvar från staten och resulterar nu i en syn på 

landsbygden som ett område som själva får lösa sina problem. Staten har dragit sig tillbaka in 

till staden och det ses som en självklarhet att alla på landsbygden är villiga delta och arbeta hårt 

för bygdens varande (Rönnblom, 2014) 

 

3.4.1 Kamp för bygden  

För att minska segregeringen av invånarna på landsbygden från staden är grundläggande service 

på lika villkor avgörande. Satsningar på uppkoppling till fibernätet skapar nya förutsättningar för 

boende utefter prioriterade sträckor. Boende utanför det prioriterade rummet hamnar istället utan 

självklara kommunikationsmöjligheter. Det skapar en periferisering av landsbygdsbor. I Anette 

Forsbergs avhandling Kamp för bygden (2010) studeras den kamp som förs på landet för byarnas 

överlevnad och utveckling. Forsberg (2010) undersöker de förväntningar som politiker ställer på 

landsbygdsinvånare och hur bygdeutveckling används av politiker för att dölja den konflikt som 

finns mellan utvecklingen och kravet på det egna ansvaret. Byns roll i samhällsutvecklingen blir 

ofta osynliggjord i den tillväxtfokuserad debatten.  

 

Forsberg (2010) skriver att förutsättningarna för drivkraften på landsbygden är lokala 

gemenskaper och kollektivt handlande. Områden med stark tradition av lokalt föreningsliv har, 

genom år av arbete, byggt ett social sammanhang och ser det ideella som en självklarhet. Arbetet 

är sprunget ur gemenskap och bidrar till inkludering och kollektiv självkänsla menar Forsberg 

(2010). Forsberg (2010) tar också upp problematiken med ideellt arbete för bygderna. Den 

“frivillighet” det berättas om innehåller förväntningar och höga krav från bygdens invånare och 

kommunens politiker. De förväntningar som ställs på landsbygdsinvånare, kontrast till stadens, 

skapar många gånger en ilska hos landsbygdens ideellt arbetande föreningsmedlemmar 

(Forsberg, 2010).  

 

I Studien tar författaren upp och granskar den roll en förenings “eldsjäl” skapar eller blir tilldelad. 

Hon diskuterar vilka egenskaper som krävs av den eller de drivande i en förening och hur stor 

betydelse eldsjälarna har för en förening (Forsberg, 2010). En förening behöver minst en person 

som har förmågan att mobilisera och se till att projekt genomförs, en person som uppskattas, men 

på vissa villkor och som inte får sticka ut. Det handlar enligt Forsberg (2010) om en balans 
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mellan demokratiska processer i föreningen och eldsjälens egna handlande. En eldsjäl behöver 

också förmågan att föra och röra sig riktigt i den politiska sfären men samtidigt vara jordnära 

och delaktig i bygden, krav som får många föreningar att misslyckas (Forsberg, 2010). 

 

För att lyckas med utvecklingsarbete spelar kommunen en viktig roll för landsbygden. Forsberg 

(2010) menar att kommunen både kan motverka eller förenkla processer för föreningar. Vidare 

skriver Forsberg (2010) att kommunens tillväxtsintresse kan gynna lokala utvecklingsgrupper 

som engagerar sig i verksamheter som de anser höjer livskvalitén för kommunens invånare. Ett 

visat stöd och engagemang från kommunens sida legitimerar och backar upp invånarna vid 

kritiska tillfällen och får bygden att känna sig betydelsefull. Samtidigt är kommunens 

engagemang viktigt för bygdens utveckling, speciellt i kontakten med viktiga myndigheter 

(Forsberg, 2010). En viss självständighet är dock positivt för det lokala utvecklingsarbetet då det 

skapar drivkraft och samverkan.  

 

Även om ett gott kommunalt samarbete äger rum är åsikten om de ideella arbetet delat. Känslan 

av att ens tid och arbete för bygden bli taget för givet kan, enligt Forsberg (2013), skapa ilska 

hos landsbygdsborna. Samtidigt som frustration och trötthet finns är det landsbygdens hårda slit 

som stärker band och resulterar i ett lokalt engagemang som invånarna tillsammans kan vara 

stolta över. Forsberg (2010) teori är att byandan är uttryck för en frånvarande landsbygdspolitik 

vilket resulterar i att ansvaret tvingas tas av lokala grupper som ideellt får arbeta för 

framtidsmöjligheterna på landet. Hon beskriver också de svårigheter lokala föreningarna möter 

i samarbetet med kommunala och regionala enheter, och att det krävs en ihärdighet för att orka 

kämpa mot maktutövarnas omöjlighetsperspektiv. Bygdeföreningar har ofta svårt att komma till 

tals och tolkas riktigt i det ekonomiska paradigm som präglar politiken, vilket får många mindre 

föreningar att ge upp (Forsberg, 2010). Att möta beslutsfattare som sitter på tolkningsföreträde 

skapar en osäkerhet och ett minderhetskomplex hos lokala föreningar och mycket ligger i att 

kampen måste bedrivas på rätt sätt efter beslutsfattarnas oskrivna regler utvecklar Forsberg 

(2010) från sina studier.    
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4. Metod 

I metodkapitlet presenteras de tillvägagångssätt som har använts i studien. Avsnittet börjar med 

en beskrivning av studiens valda metod för att därefter beskriva urval, datainsamling, 

bearbetning av material och analysens utförande. I kapitlets sista delar diskuteras studiens 

tillförlitlighet, etiska övervägande samt kritiska reflektioner. 

4.1 Metodens framväxt 

Studiens metodval visade sig vara långt från en självklarhet. Metoden som blev vårt slutliga val 

har bearbetats fram under arbetets gång. Att välja metod styrs av vad forskaren har för avsikt att 

undersöka och tillvägagångssättet måste passa valda problemtyper. Då verkligheten kan studeras 

utifrån olika perspektiv finns även olika tillvägagångssätt att nyttja (Johannessen & Tufte, 2003). 

Under studiens gång har korrigeringar gjorts i fokus gällande  undersökningens målgrupp och 

verklighetsperspektiv gjorts. Justeringar som inneburit att ändringar i både syfte och 

frågeställningar har varit nödvändiga och påverkat vårt val av lämplig metod.  

För att skapa en förståelse för det slutliga metodvalet samt studiens utfall redovisas stegen i 

processen nedan. 

   

Telias pågående avveckling av ADSL-nätet runt om i Sverige, och hur nedläggningen kan 

komma att påverka landsbygden negativt, intresserade oss tidigt i arbetet. I samband med 

avvecklingen av flera telestationer i Karlstad kommun i mars 2017, valde vi att se närmare på 

fenomenet (Karlstad El-och stadsnät, u.å.). Vi riktade in oss på Värmlands landsbygd och 

bestämde oss för att undersöka i vilken grad Telias avveckling påverkat landsbygdens invånare. 

Studiens fokus blev invånarnas upplevda kommunikationsmöjligheter samt upplevt stöd och 

hjälp från kommun och Länsstyrelse i samband med avvecklingen. En kvantitativ metod blev 

utgångspunkten för arbetet och datainsamlingen skulle ske genom en enkätundersökning. För att 

komma i kontakt med vår målgrupp kontaktades ordföranden från fiberföreningar runt om i 

Värmland. Kontakten skedde via mail och kontaktuppgifter fann vi på Länsstyrelsens hemsida. 

I mailet presenterade vi oss, vårt syfte med studien samt bifogade en nätbaserad enkät. Enkätens 

syfte var, att med hjälp av fiberordförandenas svar, undersöka vilka områden i Värmland som 

genomgått en avveckling av ADSL-nätet samt hur ordförandena upplevt kommunen och 

Länsstyrelsen stöd och hjälp i sammanhanget.  
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Med hjälp av 14 fiberordföranden skickades en omfattande enkät innehållande 29 frågor ut till 

föreningarnas medlemmar. Föreningarna hade mellan 120 och 500 medlemmar och vi hoppades 

på en svarsfrekvens på minst 100 respondenter. Med endast tretton respondenter misslyckades 

undersökningen och gjorde studien olämplig som empiriskt material då resultatet inte blev 

representativt för den tänkta populationen (Johannessen & Tufte, 2003). Vi fick, i och med den 

låga svarsfrekvensen, tänka om i studiens syfte och metod.  

 

Svaren från den första enkäten visade att fiberordförandena inte upplevt någon större förändring 

i sin eller sina medlemmars kommunikationsmöjligheter, men avsaknaden av stöd och hjälp från 

kommun och Länsstyrelse var återkommande. Fokus flyttades till fiberföreningar och dess 

medlemmar. Vi bestämde oss för att undersöka fiberföreningarnas arbete och hur stöd och hjälp 

från kommun och Länsstyrelse upplevts i samband med det. 

 

 

4.2 Val av metod 

Syftet med studien är undersöka om landsbygden bortprioriteras av kommuner och Länsstyrelse. 

För att besvara syftet ska vi undersöka landsbygdsinvånarnas roll i samband med 

fiberföreningsprojekten. Studien är kvalitativ och kvalitativa ansatser ligger till grund för 

datainsamling och analysering. Valet att genomföra studien kvalitativt grundar sig på att vi, som 

forskare, ges en vidare flexibilitet i undersökningsstadiet (Johannessen & Tufte, 2003). En 

smidighet vi ansett fördelaktigt då utgångsläget blev att arbeta mer explorativt och inte utgå från 

antagna hypoteser om verkligheten.  

 

Det insamlade datamaterialet grundar sig på kvalitativa intervjuer med sex personer vid fem 

intervjutillfällen. Valet att använda intervjuer för datainsamling gjordes för att vi, genom samtal, 

skulle få tillgång till fördjupad information och därigenom vidkännas nya perspektiv om 

upplevelserna av arbetet med fiber (Johannessen & Tufte, 2003). Vid en intervju kan ett samtal 

föras mer dynamiskt och frågeordningen kan lättare anpassas under samtalets gång än vid en 

kvantitativ enkätundersökning, där forskaren ofta inte deltar (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Studiens frågeställningar är utforskande i sin karaktär och intervjuerna genomfördes  med stöd 

av en semistrukturerad intervjuguide. Fördelen med en  semistrukturerad intervjuguide är att 

guiden fungerar som mall med fokus på ett antal övergripande temafrågor. Det innebär att 

intervjun har få, men allomfattande frågor som ska besvaras och där informanten ges en större 
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frihet att svara utifrån sin egna upplevelse. Svaren kan följas upp av den som intervjuar med 

hjälp av följdfrågor och intervjun blir mer anpassningsbar och flexibel. Intervjupersonens svar 

blir orienterande för intervjun, men de förvalda temafrågorna ser till att intervjun hålls inom 

ramen för det studien vill belysa (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

4.3 Urval 

Studiens syfte är undersöka om landsbygden bortprioriteras av kommuner och Länsstyrelse. För 

att besvara syftet ska vi undersöka landsbygdsinvånarnas roll i samband med 

fiberföreningsprojekten. Hur deras hjälp och stöd från kommun och Länsstyrelse uppfattats samt 

vilka krav som ställs på landsbygdens invånare för att driva en fiberförening. För att söka svar 

på forskningsfrågorna har intervjuer med två fiberordföranden från Grums- och Karlstad 

kommun, samt en vice fiberordföranden från Arvika kommun legat till grund för studien.    

 

Vice fiberordförande blev vi tipsade att intervjua via den kontaktade fiberföreningens 

fiberordförande. Ordförande kom vi i kontakt med via mailkonversation och 

enkätundersökningar vi tidigare genomfört.4 Anledningen till att vice fiberordförande deltog i 

intervjun var att han, av fiberordföranden, ansågs mest insatt i föreningens nuvarande arbete. 

Den andre fiberordföranden kom vi i kontakt med via Länsstyrelsens hemsida och vidare genom 

mailkontakt och enkätundersökning. Den tredje fiberordföranden kom vi i kontakt med via tips 

från en av författarnas personliga kontakter. 

 

Att intervjua tre fiberordförande från tre olika kommuner innebar att svaren skulle belysa 

forskningsfrågorna bredare då fiberföreningarna skiljer sig åt i medlemsantal,  verksamma år, 

geografiska läge och arbetets utfall. Skilda förutsättningar ger studien en mer representativ bild 

av hur det är att bedriva ett fiberprojekt på Värmlands landsbygd. Gemensamt för de tre 

representanterna från fiberföreningarna är att de bidrar med sin och fiberföreningens 

medlemmars upplevelser gällande stöd och hjälp från kommun och Länsstyrelse samt upplevda 

krav som ställts i samband fiberprojekten. I vårt strategiska val kännetecknas ordförandena 

utifrån vad Johannessen & Tufte (2003) kallar för ett intensivt urval. De tre representanterna har 

kunskap inom landsbygdens fiberarbete och besitter mycket information inom vårt valda ämne 

(Johannessen & Tufte, 2003). En sammanställning av fiberordförandens svar bidrar till en 

                                                
4 Se “Metodens framväxt” 
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bredare förståelse för hur det är att driva förening på landsbygden och vill resultera i ett empiriskt 

material till studien. 

 

För att få en heltäckande bild av fiberarbetet i Värmland kompletteras de tre intervjuerna med en 

intervju på Region Värmland och en på Länsstyrelsen. Informanten på Region Värmland 

kontaktades i samband med tips från en av våra andra informanter. Det beskrivs som en  

snöbollseffekt av Johannessen och Tufte (2003), en vanlig metod för att finna viktiga informanter 

till undersökningar. I samband med tidigare intervjuer med två fiberordföranden nämndes 

personen i fråga och där framgick det att personen opererade som kontaktperson åt 

fiberföreningar runt om i Värmland. Personen ansvarar för det regionala fiberarbetet och ansågs  

lämplig i vårt strategiska val av informanter till vår studie (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

På Länsstyrelsen intervjuades två personer som arbetar med regional utveckling. Valet att 

kontakta Länsstyrelsen beslutades av oss med anledning av att skapa en bredare bild av statligt 

stöd och hjälp till fiberföreningar. Vi ville också få en bild av hur Länsstyrelsens tjänstepersoner 

upplever fiberarbetet samt Länsstyrelsen roll i landsbygdens fiberutveckling. 

 

Urvalets slutgiltiga sammansättning har varit eftersträvansvärd då ett adekvat urval belyser 

undersökningens syfte och frågeställningar mer nyanserat (Johannessen & Tufte, 2003). Urvalet 

bidrar tillsammans till en helhetsbild av Värmlands fiberföreningar vad gäller föreningarnas 

förutsättningar och deras arbete på landsbygden, men utifrån olika perspektiv. 

4.4 Insamling av data 

Våra tre intervjuer med företrädare från fiberföreningarna utfördes med stöd av semistrukturerad 

intervjuguide. Samma guide användes vid alla tre intervjutillfällena och intervjuerna spelades in 

på en av författarnas mobiltelefoner. 

 

Den första intervjun ägde rum hemma hos informanten i Arvika kommun över en kopp kaffe och 

medhavt fika. Valet att besöka informanten i hans hem gjordes för att skapa en avslappnad miljö 

och visa informanten vårt intresse för hans arbete i föreningen (Johannessen & Tufte, 2003).  

Vi hade valt vem av oss som skulle leda intervjun och vem som skulle föra anteckningar över, 

de av informantens, gestikuleringar som kunde ha betydelse för intervjuns innehåll. I början av 

intervjun kom informantens fru ned från övervåningen och anslöt sig till samtalet. På grund av 

fruns plötsliga deltagande pausade vi intervjun någon minut för att bjuda henne på fika. Det 
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medförde att de ca första fem minuterna med informanten spelades över. Misstaget upptäcktes 

först senare på kvällen och resulterade i att den första delen av samtalet fick skrivas ur minnet 

och utifrån nedtecknade observationer.  

 

Den andra intervjun ägde rum med en fiberordförande i Grums kommun. Vi besökte informanten 

på hans arbetsplats i Karlstad och intervjun ägde rum på hans kontor. Som i första intervjun var 

det en av oss som styrde intervjun och en antecknande observant. 

 

Den tredje intervjun var lik den föregående då den ägde rum på informantens kontor i Karlstad. 

Informanten var ordförande för en fiberförening i Karlstad kommun och var  bekant med en av 

uppsatsens författare. Innan intervjun dukade vi upp för lite kaffe och bullar och småpratade. Vi 

valde vid intervjutillfället att den utan personlig relation till informanten skulle leda intervjun. 

 

Intervjuerna med representanterna för fiberföreningarna följde samma semistrukturerade 

intervjuguide.5 Guiden innehöll fem centrala teman samt en avslutande fråga gällande Värmlands 

Länsstyrelses bredbandsmål. Under varje tema fanns förslag till ytterligare frågor inom ämnet 

om svaren behövde fördjupas. De fem teman som guiden innehöll var arbetets start, arbetets 

gång, förväntningar på kommun och Länsstyrelse, arbete med kommun och Länsstyrelse och 

bemötande från kommun och Länsstyrelse.  

 

I intervjuerna med Länsstyrelsen och Region Värmland användes också en semistrukturerad 

intervjuguide med sju teman och en slutfråga gällande Länsstyrelsens bredbandsmål.6 Vi hade 

tillsammans utarbetat guiden utifrån den vi använde till fiberföreningarna, för att få svar inom 

samma teman men från Länsstyrelsen och Region Värmlands vinkel. De sju teman vi utgick ifrån 

var projektet fiberföreningar, er roll i fiberutvecklingen, att driva fiberförening, förutsättningar 

för att lyckas, oattraktiva områden, förväntningar och samarbete.    

4.5 Analys och bearbetning av data 

När fem intervjuer vad gjorda konverterades samtalen till textdokument. Intervjuerna var på ca 

45 minuter vardera. Att transkribera är tidskrävande så vi delade upp intervjuerna mellan oss och 

kom överens om att återge informanternas tal ordagrant. Vi har inom, [ ], gjort tillägg till det som 

                                                
5 Se Bilaga 2 - Intervjuguide Fiberföreningar 
6 Se Bilaga 1 - Intervjuguide Region Värmland & Länsstyrelse 
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inte sägs, utan som görs eller uttrycks i kroppsspråk. Det kan exempelvis vara en suck, ironiskt 

inslag eller en gest. I transkriberingen har vi märkt svar som anger personliga fakta med [*]. Det 

kan handla om namn på personer eller orter. Att transkribera intervjuerna så ordagrant som 

möjligt, ansåg vi skulle ge informanterna mest rättvist och skapar en större förståelse för deras 

situation. 

 

Vi började med att gå igenom transkriberingarna i sin helhet och intressanta stycken tilldelades 

nyckelord,7 ett tillvägagångssätt som bidrog till att materialet blev överskådligt och att vi fick en 

helhetssyn på textens innehåll (Hedin, 1996). Vid analysen har U.H. Graneheim & B. Lundmans 

modell (2004) för en kvalitativ innehållsanalys legat som grund. Innehållsanalysen liknar den 

analys som, enligt Johannessen & Tufte (2003), baseras på en texts meningsinnehåll. I analys av 

meningsinnehåll kondenseras texten för att koder lättare ska kunna urskiljas.  

Ur koderna skapas underteman och därefter huvudteman (Johannessen & Tufte, 2003). Med 

hjälp av koder och teman urskiljs likheter och skillnader mellan insamlade materialet för att 

därefter koppla samman den insamlade datan med studiens syfte och frågeställningar. Att 

analysera texten utifrån meningsinnehåll innebär att nya perspektiv synliggörs i 

nedbrytningsprocessen när transkiberingsdatans kondenseras och märks med gemensamma 

teman.  

     

Utifrån U.H. Graneheim & B. Lundman (2004) analysmodell, för att urskilja koder och teman, 

ska en meningsbärande enhet identifieras i texten.8 En textenhet som, enligt U.H. Graneheim & 

B. Lundman (2004), innehåller viktig information och är betydelsefull för studiens syfte och 

frågeställningar. Tanken med modellen är att utläsa vad informanten säger och hur det i sin tur 

blir relevant för studien. I tabellen markeras vilka informanter som sagt vad genom att tilldela 

textenheter med #1 - #4 samt #5.1 och #5.2. Den första siffran visar intervjutillfället. Vid tillfälle 

fem intervjuades två informanter samtidigt och fick därför märkningen 5.1 och 5.2.  

 

Nästa steg blev förkortning och kondensering av enheterna för att öka informationstätheten, 

något som U.H. Graneheim & B. Lundman (2004) benämner som meningskondensering. När 

samtliga meningsbärande enheter är identifierade ska de kondenserade enheterna sammanfattas 

med ett fåtal ord och bilda en kod. Utifrån dessa koder identifieras centrala under- och 

                                                
7 En “sammanfattande fras” 
8 Se tabell 1 för utdrag ur analysen 
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huvudteman. I vårt fall innebar det, med fem transkriberade intervjuer, att flera huvudteman 

skapades. Vi skrev ut kodningen för att få en överblick över materialet.  

 

Vi klippte arken i remsor och sorterade vår data fysiskt. När vi fick en översikt kunde vi 

komprimera våra huvudteman för att slutligen erhålla sex stycken med ett djupare innehåll än 

innan. Huvudtemana blev slutligen Statligt stöd och hjälp, Kommunalt stöd och hjälp, Driva 

Fiberförening, Byanda, Region Värmland och Ideell tid. Vi märkte huvudtemana med färgkoder 

för att skapa struktur och överblick över materialet och för att lättare se samband mellan teman 

och undersökningens frågeställningar.   

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Tabell 1: Ett utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Underkat

egori 

Huvudkategori 

#2_ Men svor ju ve och 

förbannelse över detta arbete in 

emellanåt va, de inte så jäkla kul 

alla gånger å försöka övertala 

tröga människor som inte fattar! 

Åh bli beskylld för det ena å de 

andra… Å då är man där på sin 

egen ideella tid och gör detta för 

bygdens bästa. 

Svor ve och förbannelse 

över arbetet emellanåt. Inte 

kul att försöka övertala 

människor och bli beskylld 

för det ena å de andra. På sig 

egen ideella tid för bygdens 

bästa.  

Svårt och hårt 

ideellt arbete 

för bygdens 

bästa. 

Krångligt 

och 

tidskräva

nde 

arbete 

Ideell tid 
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4.6 Trovärdighet och Tillförlitlighet 

Enligt Johannessen & Tufte (2003) kan en studies trovärdighet, validitet, mätas utifrån hur 

övertygande den insamlade data representerar det fenomen som studien har för avsikt att 

undersöka. Studiens syfte är undersöka om landsbygden bortprioriteras av kommuner och 

Länsstyrelse. Studiens forskningsfrågor handlar om hur fiber representanterna upplever 

situationen i arbetet med fiber på landsbygden, varför en kvalitativ metod valdes framför en 

kvantitativ. Metodvalet bidrar till att den insamlade datans trovärdighet ökar då vi visste lite om 

fenomenet i förväg och forskningsfrågorna därför är explorativa i sitt slag (Johannessen & Tufte, 

2003). 

 

För att studien ska kunna uppnå en högre trovärdighet har vår empiri präglat syftet och 

frågeställningarna med ett förvalt fokus på landsbygden enligt grounded theory. Det för att vi, 

under insamling av data, strävade efter en öppenhet inför de fenomen som undersöktes 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

Studiens trovärdighet omfattar också kvaliteten i intervjuns genomförande samt 

intervjufrågorna. Med stöd av en semistrukturerad intervjuguide har vi gett informanterna 

möjligheten att själva tolka de teman och frågor som ställts angående hur kommunalt och statligt 

stöd och hjälp har upplevts samt vilka krav som ställs på de drivande i fiberföreningarna. Efter 

transkriberingsarbetet lyssnade och läste vi tillsammans igenom de bearbetade intervjuerna. Ett 

samarbete som minimerar risken för missar och fel i materialet, något som är viktigt för 

materialets validitet (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Enligt Johannessen & Tufte, (2003) mäts studies tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, utifrån 

vilken data som använts, insamlingsmetod samt bearbetningsmetod. Vår insamlade data har 

spelats in under intervjutillfällen och val att transkribera informanterna ordagrant, anser vi, 

skapar en tillförlitlighet till det insamlade materialet. Genom att återspegla informanternas 

verklighet ordagrant i transkriberingen skapas en känsla av äkthet i det analyserade materialet. 

Intervjuerna har ägt rum i en, för informanten, avslappnad atmosfär. Intervjuerna har i fyra av 

fem tillfällen utförts på informantens arbetsplats med undantag från den första där intervjun 

genomfördes i informantens hem. Lugna miljöer utan störande moment kan öka tillförlitligheten 

då obekväma situationer kan upplevas av informanten som ett förhör (Johannessen & Tufte, 

2003).   
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4.7 Etiska överväganden 

Vi har före samtliga intervjutillfällen, i enlighet med informationskravet, informera deltagarna 

om deras rättigheter, intervjuns tillvägagångssätt och undersökningens syfte (Johannessen & 

Tufte, 2003). Informanterna kontaktades först per telefon för att sedan, efter medgivande av 

intervju, fått motta ett informationsmail. I mailet beskrevs tanken bakom studien, uppsatsens 

nivå, deltagarnas rättigheter och intervjuns upplägg. I informationsmailet har deltagarna kunnat 

läsa att intervjun kommer spelas in och att hen har rätt att avbryta under intervjuns gång. Vi 

startade också samtliga intervjuer med att försäkra oss om att informanten förstått villkoren i sin 

medverkan och därmed ge sitt muntliga samtycke till deltagandet (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Informanterna är anonyma i studien och vi har under intervjutillfället gått igenom informantens 

anonymitet och förklarat att all personlig data kommer avidentifieras vid transkribering 

(Johannessen & Tufte, 2003). Vi har valt anonymitet för att informanterna ska känna att de kan 

öppna sig och ge oss information om sina upplevelser. Vi ansåg att de som sägs skulle kunna 

användas emot dem, deras förening eller yrkesroll, exempelvis när ordföranden kritiserar 

kommunen eller när Länsstyrelsen ställer sig kritiska till jordbruksverkets system och statens 

frånvaro i fiberfrågan.  

Johannessen & Tufte (2003) skriver att en persons anonymitet tydligt ska beskrivas för 

deltagarna i studiens undersökningar. Att vara anonym innebär att information som kan kopplas 

till personen ifråga tas bort. Våra Informanterna har dock gett sitt samtycke till att vi anger deras 

position i respektive verksamhet (förening) samt aktuell kommun.  

 

I slutet av intervjuerna har vi också informerat om att studien kommer finnas tillgänglig via 

Karlstads universitet och att hen kan kontakta oss för mer information om det slutliga resultatet.  

4.8 Kritiska reflektioner kring metod 

Under studiens gång finns alltid funderingar att kritiskt reflektera kring när man sammanställer 

insamlade data och påbörjar skrivarbetet. För svara på våra frågor genomfördes intervjuer som 

metod. Intervjuerna hölls med två fiberordföranden, en vice ordförande, en från Region 

Värmland och två från Länsstyrelsen. I efterhand kan kritiska reflektioner kring valda 

informanter och tilldelad information göras.  

Anledningen till valet av just dessa representanter från fiberföreningarna var, att de var de vi 

kom i kontakt med och som ställde upp på intervju ofördröjligen. I efterhand kan man reflektera 
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över om deras fall var speciella och om de var villiga att dela med sig av sina erfarenheter just 

för att de kände sig extra utsatta vid tidpunkten.  

 

Informanterna från Länsstyrelsen och Region Värmland arbetar och arbetade vid intervjutillfället 

tillsammans i ett pågående fiberprojekt i Värmland. Huruvida deras relation kan ha påverkat 

deras åsikter och svar gällande fiberföreningarnas arbete, stöd och hjälp är ytterligare en aspekt 

som bör finnas i åtanke när resultatet sammanställs. 

Vid intervjuerna har vi vid vissa tillfällen upplevt det problematiskt att inte frångå den 

semistrukturerade intervjuguiden då vi, som intervjuare, rycks med i samtalen. Att inte “lägga 

ord i mun” på informanterna var svårt att undvika för att få konkreta svar och för att få 

informanten att svara på våra frågor. Vi har därför lagt extra fokus på att inte vara påstridiga och 

istället låta tystnaden tala. Det har gett informanterna tid åt att reflektera över sina svar och 

förhoppningsvis gjort svaren djupare. Intervjuer kräver på så vis en lyhördhet och ett aktivt 

deltagande hos intervjuaren för att informanten ska dela med sig av sina erfarenheter 

(Johannessen & Tufte, 2003). En av uppsatsens författare var bekant med en av informanterna 

sen tidigare, en omständighet som kan påverka informationen som informanten delar 

(Johannessen & Tufte 2003). Då hen var lämplig för studien valde vi att uppsatsens andra 

författare skulle hålla huvudansvaret och leda intervjun vid tillfället. Det var viktigt för oss att 

informanten skulle kunna svara utförligt, helt utifrån sin roll som fiberordförande och inte riskera 

att svaren kan påverkas av bekantskapen. 

 

Vid analysen av våra transkriberade texter och i valet av empiri till vårt resultat är det vi som i 

slutändan väljer ut de material vi anser relevant. Det är vi som tolkar intervjusvaren och ansvaret 

att tolka riktigt och korrekt ligger hos oss. Med en medvetenhet under hela processen hoppas vi 

kunna framställa materialet som representativt för våra informanter (Trost, 2014).  
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5. Sammanställning av empiri  

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit under våra intervjuer med tre 

representanter från tre fiberföreningar, två anställda på Länsstyrelsen samt en från Region 

Värmland. Resultatet redogörs utifrån identifierade huvudteman, vilka är statligt stöd och hjälp, 

kommunalt stöd och hjälp, ideell tid, driva fiberförening och byanda. Huvudtemana 

sammanställs nedan under tre huvudrubriker innehållande centrala begrepp. Huvudrubriker som 

svarar mot undersökningens syfte och frågeställningar. Uppdelning av empirin, under tre 

huvudrubriker, görs för att studiens fokus och syfte tydligt ska framgå. 

5.0.1 Informanterna 

 

Informant #1 är vice fiberordförande för fiberföreningen i Arvika kommun. Fiberföreningen är 

verksam i en ort med 30 minuters bilfärd från närmaste tätort och har ca 140 medlemmar.  

Fiberföreningen har varit aktivt sedan 2012 och föreningens medlemmar har inte fått fibernätet 

utbyggt och framtiden är oviss för föreningens medlemmar.  

Informant #2 är fiberordförande för en fiberförening i Grums kommun och föreningen har varit 

aktiv sedan 2012. Fiber är utbyggt sedan något år tillbaka och föreningen består av ca 300 

medlemmar. Fiberföreningen är verksam i en ort med 20 minuter i bil till närmaste tätort. 

Informant #3 är fiberordförande för en fiberförening i Karlstad kommun med 30 minuter i bil till 

närmaste tätort. Fiberföreningen består av ca 120 medlemmar där 65% av hushållen i nuläget har 

fått fiber installerat. För resterande 35% är det ännu oklart när fiber ska installeras. 

Fiberföreningen har varit aktiv sen 2012.   

Informant #4 arbetar på Region Värmland med regional tillväxt. Vi intervjuade informanten för 

att få en bredare bild av fiberutvecklingen i länet.  

Informanterna #5.1 och #5.2 arbetade på Länsstyrelsen i Karlstad med regional utveckling.  

 

 

5.1 Fiberföreningarnas stöd och hjälp från kommun och 

länsstyrelse 

 

“Så det har ju tillkommit nytt hela tiden. Så det förstår jag ju. Att sätta sig in i allting, i 

alla regelverk._ Nej så det har varit mycket förändringar på vägen. Så det är ju klart, det 
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är ju inte så lätt för dom [Fiberföreningarna] att sätta sig in i alla dom där förändringarna 

när vi knappt begrep allt själva” (#5.1).   

 

Så svarar en informant på Länsstyrelsen när vi ställer frågan gällande ansökningsprocessen för 

bidrag som fiberföreningarna söker i arbetet med fiber på landsbygden. 

Citatet överensstämmer tydligt med hur vice fiberordförande i Arvika kommun (#1) berättar om 

de krångliga bidragsansökningarna fiberföreningen har fått göra. Han berättar hur föreningen har 

sökt stöd hos Länsstyrelsen under kriterier som senare ändrats. Förändringar som resulterat i  

uteblivna bidrag. I samband med ändringarna har informationen aldrig nått fram till föreningarna 

och vice fiberordförande från Arvika berättar att hans förening fortfarande väntar på besluten 

från hösten 2016.  

 

“Det är ännu inte höst 2016. Det kommer inte att inträffa tror jag”  

säger han med ett uppgivet skratt.  

 

Fiberordföranden i Karlstads kommun (#3) säger att trots förkunskaper i ansökningsprocesser 

för både EU-bidrag och regionala projekt så har Länsstyrelsens system varit tungarbetat och 

svårbegripligt gällande fiberstödet. 

På Region Värmland berättar informanten (#4) om det bredbandsstöd som funnits i 

landsbygdsprogrammet, men som enligt många har slagit fel. Bidragen har gått till 

fiberföreningar i tätorter där fiberutbyggnaden hade kunnat bedrivas utan statligt stöd istället för 

att finansiera de svagare områdena på ytterkanterna. Det är ett resonemang som informanterna 

på Länsstyrelsen håller med om. Stora fiberföreningar med många medlemmar har gynnats på 

bekostnad av små fiberföreningarna på landsbygden och dit stödet aldrig nått.  

Fiberordföranden från Grums kommun (#2) upplever att hjälpen från Länsstyrelsen har varit god 

men att de också gick in i arbetet utan förväntningar på varken kommun eller Länsstyrelse. När 

han tänker efter så förtydligar han att moraliskt stöd och kunskapsuppbackning från stat och 

kommun hade underlättat fiberarbetet för hans förening. Länsstyrelsens svar på frågan gällande 

deras arbete med fiberföreningarna är, att en avsaknad av statliga resurser som täcker behovet, 

har bidragit till långa ansökningsprocesser och brister i informationen till fiberföreningarna. 

Region Värmland säger att ett allt större ansvar ligger på kommunen och deras 

bredbandssamordnare. Länsstyrelsen tar också upp att bredbandssamordnaren i kommunen har 

en betydande roll i fiberföreningarnas arbete, om det ens finns någon samordnare i kommunen, 
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tillägger de.  

 

När vi pratar med ordförandena #2 från Grums och #3 från Karlstads kommun säger de båda 

tydligt att de inte har haft några förväntningar på kommunen. De gick in med inställningen att 

allt arbete får drivas av föreningen. #3 upplevde allt stöd som en bonus och tycker att Karlstad 

kommun har gett föreningen  information och praktisk hjälp trots upplevd överbelastning på 

kommunen, men hon nämner att det inte alltid är så lätt att vända sig till kommunen för hjälp.  

 

“Det är inte alltid lätt att prata med kommunen och sånt där, för man känner sig så liten. 

Det blir ju så, att den som ropar högst, dit kommer det ju. Så är det ju också svårt det här 

för det är inte så roligt att sticka ut” (#3)  

 

#4 Från Region Värmland får vi en bild om vad som hamnar på kommunens bord och 

engagemang i bredbandsfrågan. Kommunpolitikernas  satsningar variera väldigt mellan 

kommunerna och i Arvika upplever vice fiberordförande #1 att kommunen från start avsa sig allt 

ansvar i frågan gällande fiberutvecklingen på landsbygden och idag bara satsat på stöd till 

stadsnätet i centralorten. Informant #4 tycker att det kan vara ett problem för landsbygden där 

kommunen valt att ha ett kommersiellt stadsnät. Han ser utmaningar i att kommunledningen tar 

ett steg tillbaka och låter ansvaret för bredbandsutvecklingen hamna på stadsnäten “som är en 

aktör bland många på en konkurrensutsatt marknad”, som han uttrycker sig.     

 

 

 

5.2 Driva fiberförening på landsbygden 

 

“Det krävs att man tar tag i allting själv. Nån i bygden, så är det ju. Men däremot så, det 

finns ju ingen som kommer ut till oss och “Hörreni, vi skulle vilja dra fiber här”_ Det 

existerar ju inte_ utan allt initiativ måste komma från oss som bor” (#3).  

 

Så säger fiberordförande i Karlstad kommun när vi pratar om landsbygdsinvånarnas drivkraft, 

och hon får medhåll från de andra fiberföreningarna. #3 säger att de har mycket att tacka by 

kontakterna för att arbetet ändå har gått framåt. I en bygd med levande bygdegårdar, 
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idrottsföreningar och syjuntor blir arbetet med att skapa sammanhållning och sprida information 

betydligt lättare tror hon. 

I Grums kommun är de vana att ta saken i egna händer berättar #2. De har länge funnits en byanda 

i hans by då de sedan länge har gett upp kommunen och istället tagit service och 

infrastrukturfrågor i egna händer. Han betonar också betydelsen av det kapital som 

medlemmarna lånat ut till föreningen i samband med starten. Utan pengarna hade 

fiberföreningen aldrig klarat sig förtydligar han. Pengar var ett problem även hos ordförande #3s 

fiberförening. De fick höra om Sunne där Fryksdalens Sparbank hade erbjudit fastighetsägare 

lån till anslutningsavgiften. I Karlstad fick föreningen nej från samtliga banker. Hon tycker att 

det är konstigt att bankerna kan värna så olika om landsbygdsutvecklingen i sina områden. I 

samtalet med informanten på Region Värmland kommer vi in på finansieringen av 

fiberföreningarna och han bekräftar det ekonomiska problemen som har uppstått hos våra 

fiberordföranders föreningar.  

 

“_En nystartad förening har ju bara ett sätt, eller två sätt att skaffa ett kapital. Det ena är 

ju att gå till banken och låna pengar. På nån… säkerhet dom inte har. Det andra är att 

låna pengar av sina medlemmar…” (#4) 

 

I Arvika lever fortfarande ett hopp om kommunen och Länsstyrelsens hjälp kvar, även om det 

nu är tämligen svagt. De upplever, enligt informanten, att deras roll i fiberarbetet har varit att 

ställa upp som gratis arbetskraft, utan att få något tillbaka. Deras arbete har gått ut på att ragga 

medlemmar och ta in markavtal på sin egen ideella tid, vilket i slutändan resulterade i ingenting 

berättar #1 uppgivet. De fick bidrag från Länsstyrelsen i starten, men fick pengarna betalt 

retroaktivt, vilket skapade problem när redovisningen av föreningens utgifter skulle lämnas in. 

Han beskriver processen som “djävulsk” och de slutade med att de fick betala någon med 

kunskap i proceduren för att få allting på sin riktiga plats. 

 

Informant #5.1 på Länsstyrelsen återkommer under intervjuns gång till fiberföreningarnas 

uppkomst, och får medhåll av sin kollega. Det startade som ett statligt initiativ från PTS för att 

göra utvecklingen av bredband på landsbygden så kostnadseffektiv som möjligt. Med hjälp av 

ideella föreningar skulle förarbetet med insamling av markavtal och medlemmar effektiviseras. 

Ingen av informanterna från fiberföreningarna tycker däremot att förarbetet har gått smidigt. I 

Karlstad kommun fick de hålla på i nästan två år för att samla ihop nog med medlemmar till 

föreningen efter att kommunen uppmanat dem att 100 hushåll är minimum om de vill komma 
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någon vart med projektet. Hon berättar att arbetet med ens blev lite jobbigare när “tänka större” 

var kommunens budskap.  

 

“Och då blev det lite jobbigare. Å ge sig ut till dom, utanför det här bekväma 

komfortzonen” (#3).    

 

“Svor ve och förbannelse över detta arbete emellanåt…” Säger informanten från Grums (#2) när 

vi ber honom att berätta om arbetet att övertala folk att gå med i föreningen. Trots detta kämpade 

båda föreningarna på för bygdens bästa och på sin egen ideella tid.  

Att få ihop antalet medlemmar som krävs i ett glesbefolkat område och lyckas övertala de som 

inte tycker att bredband är något att ha, ”kan vara väldigt tungt arbete för en liten fiberförening” 

säger  #4 på Region Värmland. Han betonar vikten i att hålla ihop på landet om man vill få fiber. 

Det är information om konsumentmakten som får fiberutvecklingen på landsbygden att gå 

framåt. Invånarna måste förstå vilken makt de besitter, om de väljer samma väg det vill säga 

samma fiberleverantör. 

 

 

5.3 Ideell tid och egna kunskaper 

 

“_Jo o ja, de, det har varit åtskilliga… tusentals timmar som föreningen, alltså både som 

styrelsen har lagt men också._ Ja vi har inte räknat timmar men de, tror vi gissat någon 

gång på ungefär 3000 timmar eller nått sånt där, pratat om det tillsammans liksom.” (#2) 

 

Det krävs att en har tid, mycket tid som kan läggas på bygdens utveckling, det håller alla 

informanter med om. Tillstånd ska sökas, nya medlemmar övertalas och möten ska bokas, sen är 

det mycket väntan berättar #3. Ingenting går smidigt fram utan tar  tid och är ofta svårarbetat 

säger #1 och #2 när vi frågar dem om fiberföreningens arbete.  

På Länsstyrelsen och Region Värmland har de också upplevt att arbetet tar tid för föreningarna 

att driva framåt. #4 säger att det han har sett har varit att arbetet ofta drivs av några få personer i 

de mindre föreningarna. Några få “som får slita häcken av sig” (#4) och lägga ner tusentals 

timmar för att ro föreningen i hamn, och ändå är det många som misslyckas. Det vittnar #1 och 

#3 om. I Arvika (#1) har styrelsen lagt ned mycket arbete på fiberföreningen men är fortfarande, 

efter fem år, utan fiberanslutning.  
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I Karlstad (#3) saknar fortfarande, efter fem års ideellt arbete, 35% av föreningens medlemmar 

fiber. Varken vice fiberordföranden eller fiberordföranden vet när fibern kan komma att nå deras 

fiberlösa medlemmar. Men kämpar de frivilliga på, har rätt förutsättningar, medlemmar med 

vissa förkunskaper och goda kontakter så kan föreningarnas arbete löna sig. Informanten från 

Grums (#2) är i efterhand glad att de kämpade på och lyckades bygga ut fiber och säger 

avslutande i intervjun: 

 

“åå jäkla bra att vi gjorde de här i alla fall” 

 

Att de lyckades var inte tack vare hjälp och stöd från kommun eller länsstyrelse utan han 

beskriver hur de fick söka hjälp från andra fiberföreningar och lära sig efter hand.  

De andra informanterna från fiberföreningarna berättar också hur de fick den bästa hjälpen från 

andra fiberföreningar i grannkommunen. De kunde erbjuda hjälp i rätt nivå, som en av 

informanterna uttrycker det. Istället för information om tekniska termer fick föreningarna råd om 

hur drivandet av en fiberförening skulle gå till, vilka processer som väntade och hjälp om hur ett 

avtal skulle utformas, nya kunskaper som ingen av dem hade innan. 

 

Kunskapsnivån hos föreningarnas medlemmar påverkar arbetet markant berättar informanterna 

från Länsstyrelsen. Idag ställs det kompetenskrav på medlemmarna som söker stöd hos 

Länsstyrelsen, men redan innan kravet så var kompetensen väldigt varierande hos de olika 

föreningarna. De föreningar med kunskaper i ansökningsprocesser, eller de som genom nätverk, 

plocka in folk med den efterfrågade kompetensen, har ofta lyckats riktigt bra. De föreningar som 

saknar något av detta eller inte lyckats finna folk med rätt kompetens, eller inte har möjlighet att 

lägga tusentals timmar på ideellt arbete på fiberutvecklingen, har fått det desto kämpigare. 

Informant #2 säger att han har hört om flera föreningar som gett upp och #4 har även han träffat 

uppgivna fiberföreningar som sökt stöd i år utan att lyckas.  

 

“Generellt sett kan jag ju säga att de flesta har det ju ganska kämpigt. Det optimala 

önskemålet från vår sida hade ju varit att staten hade gått in och skött, kanske hade tagit 

hela ansvaret…” (#5.2)  

 

Det är svaret vi får från en av informanterna på Länsstyrelsen när vi undrar hur de upplever att 

arbetet  med fiberföreningarna har fungerat.  
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6. Analys 

 

I kapitlet förs en diskussion av vårt empiriska resultat i relation till uppsatsens presenterade teori. 

Vi går på djupet med problematiken i det urbana tolkningsföreträdet, byarörelsen och 

landsbygdens utanförskap.  

6.1 Har det urbana tolkningsföreträde?  

I analysen av empirin framkommer, att hjälp från kommunen i två av tre fall har varit obefintligt 

i sambandet med fiberföreningarnas arbete. Både Region Värmland och Länsstyrelsen trycker 

på kommunernas betydande roll i arbetet med att stötta och främja fiberföreningarna och att 

kommunens ställningstagande kan bli avgörande för föreningarnas arbete. Kommunerna väljer 

att lägga sina satsningar på centralorten och avsäger sig ansvaret över landsbygden. 

Utvecklingsansvaret läggs på landsbygdens invånare, eller också får tiden avgöra om marknaden 

ska stå för fiberutbyggnaden, för att centralisera kommunalt kapital. Mot bakgrund av 

Rönnbloms (2014) teori om det urbana tolkningsföreträdet, där landsbygden framställs i 

politiken som kostsam och problematisk i relation till staden, ser vi att det återspeglas också i 

vårt resultat.  

 

Svåra ansökningar och ständigt förändrad information från Länsstyrelsen beskrivs som ett 

problem av samtliga informanter. Ofärdiga procedurer, som de anställda på Länsstyrelsen själva 

har svårt att hänga med i, blir till ett hinder för föreningar som vill söka stöd och information. 

Ansökningsprocesserna skapar skilda förutsättningar för föreningarna beroende på vilken 

kunskap de erhåller. Politiska regelverk som skapats för att underlätta landsbygdsutvecklingen 

bidrar till det motsatta då byråkratiska processer motarbetar bidragssökarna (Rönnblom, 2014).  

 

Enligt Rönnblom (2014) är kravet som ställs på invånarna genomgående i all landsbygdspolitik 

och vår analys visar att kraven på fiberföreningarna är höga. Det är krav som sällan ställs på 

invånaren i staden där samhällsservicen är tillrättalagd och självklar (Rönnblom, 2014).    

6.2 Vilken anda krävs på landsbygden?  

 

I bygderna där traditionen av byanda varit stark upplevdes arbetet med fiberföreningen mindre 

smärtsamt, däremot går det inte att dra slutsatsen att det skulle vara enda orsaken till 
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föreningens framgång, men vi uppfattar det som en bidragande faktor till hur arbetet upplevts, 

oavsett lyckad utgång eller ej. Forsbergs (2010) teori är att det lokala drivet och engagemanget 

är avgörande för landsbygdens vinnande eller försvinnande och i vårt undersökningsområde 

har drivet och engagemanget varit viktigt för utvecklingen. Som två av informanterna uttrycker 

det, får man göra allting själv på landet om man vill att något ska bli gjort.  

 

Enligt tidigare forskning, gällande byarörelsen, skapar den en ökad demokratisering i landet 

genom att driva fram en samhällsförändring (Forsberg, 2014). I motsats till Forsbergs (2010) 

teori om ökad inkludering och kollektivism genom drivande bygdeföreningar har vi i 

sammanställningen av vår empiri inte funnit uttryck för det. Från de intervjuer vi sammanställt 

ses fiberföreningarnas arbete mer som ett nödvändigt ont i samband med statlig och kommunal 

frånvaro. Statens abdikering har istället resulterat i en irritation och minskat förtroende för 

kommun och Länsstyrelse, vilket tar sig uttryck i föreningarnas låga eller obefintliga 

förväntningar på hjälp i arbetet. Det positiva med låga förväntningar är, som en av våra 

informanter uttrycker det, att all hjälp blir en bonus.  

 

Något som inte tas upp, varken av Forsberg (2010), Waldenström, (2008) eller Forsberg (2014) 

som en faktor till framgång, är bygdens möjlighet till finansiering. Med finansiering menar vi då 

inte genom bidrag utan invånarnas eller föreningens möjligheter till banklån eller att privat låna 

ut pengar till föreningen. Ur vårt resultat framgår att föreningarnas finansieringsmöjligheter i 

högsta grad har påverkat arbetet. Det kan bero på att vid möjlighet till finansieringen på privat 

håll, är behovet av stöd från Länsstyrelsen inte lika stort och en lång och svår ansökningsprocess 

kan utelämnas. Ansökningsprocesserna hos Länsstyrelsen har, som tidigare berättat, bromsat in 

eller helt stoppat fiberföreningarnas arbeten då bidragen i slutändan inte hamnar hos dem som är 

i störst behov av det. Det kan kopplas samman med det Forsberg (2010) benämner som 

maktutövarnas omöjlighetsperspektiv där ekonomiska synsätt styr, vilket skapar svårigheter för 

små byaföreningar att komma till tals och driva sina frågor i maktens korridorer.  

6.3 Vems är tiden och kunskapen?  

Besluten om fiberföreningsmodellen som lösningen på kommunikationsutvecklingen på 

landsbygden togs av PTS, en statlig myndighet. Beslutet att landsbygdsinvånare skulle lägga 

ned mycket ideellt arbete var underförstått. Tiden har från våra empiriska resultat visat sig vara 

en av de största påfrestningarna på fiberföreningarna. Forsberg (2010) tar upp begreppet eldsjäl 
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när hon beskriver de drivande personerna vars tid och arbete tas för givet, både av medlemmar 

och myndigheter. Tiden föreningarnas styrelser lagt ned bara på att övertala boende att gå med 

i föreningarna för att de ska kunna arbeta för bygdens utveckling, har av våra informanter 

upplevts som lång. De berättas om övertalningsprocesser och kunskapsutbyten med andra 

ideella fiberföreningar. Förmågan att ena människor och föra sig mellan olika förhandlingsrum 

är egenskaper eldsjälarna i fiberföreningar behöver (Forsberg, 2010).   

 

Waldenström (2008) menar att det krävs bred kunskap av ideella föreningar idag när arbetet 

har börjat likna politisk administration. En varierande kunskapsnivå mellan fiberföreningarna 

kan vi se i sammanställningen av empirin. Mot bakgrund av Waldenström (2008) teori ser vi i  

uttalanden från Länsstyrelsen att kunskapskraven som ställs gör fiberföreningarnas nätverk 

viktiga. Det för att finna fackfolk och leva upp till den kunskap som idag krävs inom en 

fiberförening.         

6.4 Sker det en rumslig segregering?  

 

Bosatta utanför den urbana miljön har visat sig vara allt annat än enkelt och självklart. Mot 

bakgrund av Poulsens (2009) teori om rumslig segregering visar vårt empiriska resultat att 

fiberföreningarnas arbete är en reaktion på rumsligt utanförskap gentemot staden. Stadens 

koncentrering av resurser gör att landsbygdens invånare försätts utanför samhället. Det framgår 

ur samtalen gällande fiberföreningarna uppkomst som grundats på helt egna initiativ och 

informationssökande. När eget ansvar blir till en självklarhet och förväntningarna på staten blir 

låga, ses sammanhållningen på landsbygden som enda vägen framåt. Risken blir stor att byarna 

på landsbygden själva ser sig som egna små självstyrande enheter som inte passar in i 

samhällets urbana strukturer (Poulsen, 2009). En produkt av detta bli att staten ser 

landsbygdens framtida utveckling som ett ansvar invånarna frivilligt tar och låter landsbygdens 

invånare styra fritt (Waldenström, 2008). 

 

Resultatet av vårt studie visar att i #2 by har invånarna sedan länge tagit ansvaret över 

samhällsplaneringen i egna händer. En försvarsställning för att inte riskera hamnar efter på 

grund av bristande satsningar från staten. Forsberg (2013) menar att bygdeföreningar fyller det 

planeringshål som skapas mellan staten och bygden och att utfyllnaden av detta hål skapar 

klyftor mellan stad och land, men också mellan olika bygder, beroende på möjligheter att 

förverkliga sina egenintressen. Det ojämna fördelningen mellan fiberföreningarnas möjligheter 
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visar resultatet av våra empiriska studier. Exempel på det är hur lyckat fiberprojektet blev i 

Grums men vilket platt fall det blev för föreningen i Arvika. Föreningarnas förutsättningar är 

olika beroende på var i landet och vilken kommun föreningen arbetar i, eller mot.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Slutsatser och avslutande diskussion 

I uppsatsens avslutande kapitel ligger de empiriska resultatet till grund för en återkoppling till 

studiens frågeställningar. Kapitlet innehåller också en avslutande diskussion samt förslag till 

framtida forskning  

7.1 Resultatdiskussion 

 

Hur har hjälp och stöd från kommun och länsstyrelse upplevts i arbetet med fiber på 

landsbygden? 
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Att få den hjälp och stöd, både genom finansiella bidrag, information och samverkan från 

kommun och Länsstyrelse har upplevts problematiskt i fiberföreningarnas arbete. Tuffa 

ansökningsprocesser och krånglig byråkrati gjorde att fiberföreningarnas arbete blev tungjobbat 

eller hopplöst. Kunskapsuppbackning från både kommun och Länsstyrelse efterfrågades men 

iden om landsbygden som självständig och självgående har växt sig fast, en verklighet och en 

uppfattning som delas av informanterna från fiberföreningarna och som anses nödvändig om 

man idag vill bo och verka på landsbygden. Fiberföreningarna som delade kommunen och 

Länsstyrelsen bild av landsbygden som driven, upplevde även samarbetet med kommun och 

Länsstyrelse som nöjaktigt. Den förening i Arvika som istället gick in i projektet med höga 

förväntningar på samarbete mellan föreningen, kommun och Länsstyrelse upplevde arbetet 

tyngre än de två föreningarna i Karlstad och Grums som gick in med låga eller inga 

förväntningar.  

 

De rumsliga förhållandena för fiberföreningen måste tas i beaktning när arbetet beskrivs som 

tyngre än för de andra då föreningen är verksam i en avlägsen del av kommunen. Områden, 

belägen i ytterkanterna av staden, anses olönsamma och för dyra för staten att finansiera.  

 

 

 

 

 

Vilka krav ställs på landsbygdens invånare för att driva en fiberförening? 

 

Föreningslivet kan, vid första anblick, låta som en trevlig aktivitet och något som fler borde 

ägna mer tid åt. Vid analysen av vårt empiriska material speglar situationen en annan 

verklighet för några av Värmlands fiberföreningar, en verklighet där hårt slit och stort 

engagemang är några av kraven för att lyckas. I Intervjuer med ansvariga på Länsstyrelsen och 

Region Värmland bekräftas denna verklighet och bilden av föreningarna som något lättvindigt 

dementeras. Många av de föreningar som bildas på landsbygden görs för att få möjlighet att 

leva ett fungerande liv med fungerande service utanför staden. På grund av uteblivna satsningar 

från kommun och stat blir föreningslivet på landsbygden mer eller mindre en nödvändighet 

istället för ett mysigt fritidsprojekt. I staden ställs sällan krav på individens engagemang och 

sammanhållning för att driva utvecklingen och lösa samhällsservicen. För att lyckas med sin 

fiberförening krävs en förkunskap och ett gemensamt driv i byn.  
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Våra intervjuer med ordföranden vittnar om svåra ansökningsprocesser och krångla 

redovisningar. Krav på viss kompetens, men också en god privatekonomi, kan upplevas som 

orealistiskt höga från kommun och Länsstyrelse att ställa på individer. Men dessa krav och 

förväntningar har upplevts som en nödvändighet för att föreningen ska kunna fullfölja sitt 

arbete mot ett vardagsliv med goda kommunikationer på landsbygden.  

7.2 Vem bär ansvaret?  

Frågan som aldrig fick något tydligt svar från våra respondenter var vems korridor man skulle 

driva frågorna i? Beslut som ändras och Länsstyrelse som skyller på kommunen. Region 

Värmland som uppgivet berättar om bristande bredbandssamordnare och fiberordföranden som 

känner sig motarbetade av statens landsbygdsstöd. En frånvarande landsbygdspolitik och 

genomgående tillväxtintresse skapar osäkerhet hos samtliga av våra informanter vilket i 

slutändan inte gynnar någon. Det är möjligen stora marknadsaktörer som vinner på osäkerheten 

och kan utnyttja dåligt informerade invånare.  

 

Största ansvaret ligger ändå på kommunerna som får ta en allt större roll i utvecklingen och 

tillväxten i landet. Detta ansvar försätter kommunerna i en sits där de blir konkurrenter med 

varandra i stället för att samverka som en del av en helhet.  

Skillnader mellan kommuner, beroende på faktorer som näringsliv och demografi, gör att 

kommuninvånarnas förutsättningar för lika liv till lika villkor inte blir lika. En kommun med en 

fristående bredbandssamordnare, eller en kommun som själva väljer att gräva ut fiber till 

kommuninvånarna, ger förutsättningar att följa med i den digitala utvecklingen. Skillnaden syns 

i en kommun där bredbandssamordnare saknas och fiber bortprioriteras av en eller annan 

anledning.   

När resten av landet går mot individualism, uppmuntras landsbygdens medborgare att ta motsatt 

väg och ena sig om en gemensam riktning. Utan att lägga vikt vid vilket håll som är bäst, kvarstår 

frågan, hur det ska gå ihop? Skapar inte två olika vägar och mål ytterligare splittring i mellan 

stad och land? 

7.3 Förslag till framtida forskning 
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Under studien om landsbygdens utanförskap gentemot staden i samband med fiberföreningarnas 

arbete i Värmland, har vi uppmärksammat en nämnvärd lucka. Under studien har vi observerat 

att undersökningen skett efter fiberföreningarnas glansdagar. Att fiberföreningsmodellen ansågs 

vara lösningen på landsbygdens kommunikation i framtiden har ändrats. I andan av en nyliberal 

utvecklingslogik anses nu marknadslösningar och kommersiella åtagande av fiberutveckling 

vara landsbygdens framtida räddning. I studien har vi valt att inte fokusera nämnvärt på 

framtiden, och inte heller på lösningar, då vårt syfte var att undersöka fiberföreningarnas 

situation fram till idag. Förslag till framtida forskning skulle därmed vara att genomföra en studie 

där fiberlösningar undersöks och hur marknaden kan komma att påverkar landsbygdsinvånarnas 

kommunikationer. Blir de till en bricka i ett kommersiellt marknadsspel eller är 

marknadskonkurrens landsbygdens räddning? En ytterligare lucka i vår forskning är den 

uteblivna granskningen av kommunerna. En granskning hade gett vår studie ett bredare 

perspektiv och en möjlig förståelse för olika kommuners agerande i landsbygdens 

fiberutveckling.  

 

 

8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide Region Värmland & Länsstyrelsen 

 

INTERVJUGUIDE 

Region Värmland + Länsstyrelsen  

Vi är intresserade av ert samarbete med fiberföreningar. Vilket stöd, hjälp och information ni 

har erbjudit i skapandet och drivandet av projekten inom fiberföreningarna. Har 

bredbandsutvecklingen av Sveriges landsbygd gynnat landsbygden som planerat?  

Intervjun är anonym om så önskas, men vi om det går bra så anger vi gärna arbetsplats och 

ansvarsområde.   

Svaren kommer sammanställas och all privat information som kan komma upp i intervjun tas 

bort.  

Sammanställningen kan användas i vår uppsats om tele och bredbandskommunikation.  

När som helst kan intervjun avbrytas och alla frågor som ställs behöver inte besvaras.  

Vi hoppas du kan svara på frågorna utifrån din position på länsstyrelsen.  

Intervjun kommer att ta ca 30-60 min. 

 

Position: 

Arbetsplats:  

 

Projektet fiberföreningar 
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(Varför togs initiativet? Vad var anledningen?) 

 

Er roll i fiberutvecklingen 

 

Att driva fiberförening   
(Krav, förkunskaper, tid, kapital) 

 

Förutsättningar för att lyckas 
 

Oattraktiva områden 

(hur ska alla bli uppkopplade?)  

 

Förväntningar  
(fiberprojektet, Önskan, hur ser det ut idag) 

 

Samarbete 

(ekonomiskt stöd, ansökningsprocesser, skillnader och likheter, kommuner, Länsstyrelse) 

 

Värmland ska uppnå det uppsatta målet om att 100% av hushållen ska ha 100 Mbit/s år 

2020 (Länsstyrelsen) Tror du att det är genomförbart?  

(varför/varför inte) 

8.2 Intervjuguide Fiberföreningar 

 

INTERVJUGUIDE 

Fiberföreningarna 

Vi är intresserade av er förening och hur ni upplever stöd, hjälp och information från kommun 

och Länsstyrelse i samband med skapandet, drivandet och projekten inom fiberföreningen. Har 

bredbandsutvecklingen av Sveriges landsbygd gynnat landsbygden som planerat?  

Intervjun är anonym, går det bra att vi anger kommun och din ställning i fiberföreningen?  

Svaren kommer sammanställas och allt som kan kopplas till dig som person tas bort.  

Sammanställningen kan användas i vår uppsats om tele och bredbandskommunikation.  

När som helst kan intervjun avbrytas och alla frågor som ställs behöver inte besvaras.  

Vi hoppas du kan svara på frågorna utifrån din position i fiberföreningen 

Intervjun kommer att ta ca 30-60 min. 

Kommun: 

Position i fiberföreningen:  

Hur många medlemmar har ni i er fiberförening: 

Hur länge har ni varit aktiva:  

 

Arbetets start 

(Vem tog initiativet? Varför togs initiativet? Vad var anledningen?) 

 

Arbetets gång 

(tid, pengar, förkunskaper, krav )  

 

Förväntningar på kommunen och Länsstyrelsen 
(Exempel? Hur hade du önskat att det hade gått till?) 
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Arbetet med kommunen och Länsstyrelse 

(mentalt stöd,  ekonomiskt stöd, Ansökningsprocesser)  

 

Hur tycker du att arbetet borde ha skötts av Länsstyrelsen? 

 

Bemötande från kommun och Länsstyrelse?  

 

Värmland ska uppnå det uppsatta målet om att 100% av hushållen ska ha 100 Mbit/s år 

2020 (Länsstyrelsen) Tror du att det kommer att gå?  

(varför/varför inte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Arbetsfördelning 

 

Vi har tagit gemensamt ansvar för uppsatsens alla delar och fördelat ansvaret mellan oss. Vi 

har båda närvarat på samtliga intervjuer och turats om att vara intervjuledare samt observant. 

Transkriberingen har också delats mellan oss för att sedan kontrolleras tillsammans.  

Arbetet med uppsatsens delar har skett med viss arbetsfördelning mellan oss men slutprodukten 

har vi arbetats fram tillsammans.  
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