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Introduktion

• Verktygsboxen för landsbygdssäkring riktad till kommuner är tänkt att vara 
en handledning för kommuner som vill genomföra en landsbygdssäkring för 
sina landsbygdsområden. Landsbygdssäkring är en konsekvensanalysmetod 
som i huvudsak använts av centralförvaltningen. Verktygsboxen ger en 
översikt av faktorer som behöver beaktas för en konsekvensanalys på en 
lokal nivå.

• Verktygsboxens utgångspunkt är att lokal landsbygdssäkring handlar om att 
verka för att de lokala samhällena ska vara socioekonomiskt hållbara på 
lång sikt

• Verktygsboxen för landsbygdssäkring är ett resultat av Åbo Akademis 
forskningsprojekt Landsbygdssäkring i landskaps – och vårdreformen. De 
faktorer som boxen lyfter fram baseras på slutsatserna i 
forskningsrapporten Centraliseringsreformer och landsbygden.



Vad behöver varje landsbygdsområde för att vara socioekonomiskt hållbart?
• Hur ser varje landsbygdsområde ut?
• Vad behöver varje område? Vad klarar man sig utan? 
• Kan lokalsamhället aktiveras för att hitta nya lösningar på t.ex. serviceproduktion?
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Verktygsbox för myndigheter

Lokal kapacitet

Tillgänglighet

Platsbaserad
utveckling

• Aktivera de lokala resurserna: kompetenser, 
råvaror, byggnader och lokaler, kulturarv, 
miljöer, infrastruktur

• Bygg tillit genom samarbete, mellan lokala 
invånare, mellan invånare och kommunen

• Empowerment av befolkningen: 
bemyndigande, skapa kultur av deltagande

Gensvar

Tillgång till 
externt stöd
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Lokal kapacitet

Tillgänglighet

Platsbaserad
utveckling
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invånare, mellan invånare och kommunen

• Empowerment av befolkningen: 
bemyndigande, skapa kultur av deltagande

Gensvar

Tillgång till 
externt stöd

• Geografiskt och tidsmässigt avstånd till service berättar inte 
allt om servicepunkters tillgänglighet. Kulturellt avstånd 
måste också beaktas (språk, samarbetstraditioner, historiska 
förvaltningsområden etc.).

• Arbetspendlings- och andra typer av vardaglig mobilitet 
påverkar servicens tillgänglighet

• Uppfattningen om vad som behöver vara närservice varierar 
från plats till plats och över tid

• Finns ändå samband mellan ett områdes hållbarhet och lokal 
grundservice: skola, dagis och matvaruaffär
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Bosättningens täthet 
och kulturella 
sammanhållning

•Täthet och stark 
sammanhållning 
formar 
gemensamma behov 
och ger grogrund för 
nya typer av 
lösningar

•Svag 
sammanhållning 
och/eller spridd 
befolkning kräver 
åtgärder för att 
lokalbefolkningen 
ska se det 
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behovet och 
engagera sig för 
gemensamma 
lösningar

Tillgång till 
externt stöd



Lokal kapacitet

Tillgänglighet

Platsbaserad
utveckling

Verktygsbox för myndigheter

Lokal kapacitet

Förenings-
aktivitet

•Stark förenings-
aktivitet ger 
grogrund för nya 
typer av 
lösningar

•Svag förenings-
aktivitet ställer 
krav på åtgärder 
för att aktivera 
lokalsamhället
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Näringslivshistoria

•Är det en bruksort 
eller ett egen-
företagarområde?

•Ett egenföretagar-
område har vana att 
pröva nya lösningar, 
medan en bruksort 
kräver aktiverande 
åtgärder
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Hur ser behovet av en 
aktivitet/tjänst/projekt ut?
• Behovet kan aktivera olika grupper 

och aktörer: hur ser gensvaret ut?
• Finns det modeller, koncept eller 

idéer som kan verka aktiverande? 
• Vilka aktörer förväntas vara ledande 

och vilka kan tänkas följa efter?
• Berör behovet föreningar, företag 

och/eller allmänheten?
• Är behovet gemensamt med 

områden i angränsande kommuner?
• Behovet kan vara synligt eller latent: 

hur förutsäga det latenta?
• Nära kontinuerlig kontakt med 

lokalsamhällen ger ledtrådar om 
latenta behov och hur de ska kunna 
aktiveras.
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