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Förord 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ska enligt 

uppdrag i regleringsbrevet för år 2010 utvärdera om insatser inom de regionala servicepro-

grammen åren 2009-2013 bidrar till en god tillgång till kommersiell och offentlig service 

för medborgare och företag i hela landet. Myndigheten ska således utvärdera om uppställda 

mål i respektive regionalt serviceprogram har uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Rege-

ringskansliet (Näringsdepartementet) i delrapporter och senast den 1 april 2014 i en slut-

rapport. Tidpunkter för delrapporterna ska fastställas i samråd med Regeringskansliet (Nä-

ringsdepartementet).  

Denna rapport utgör den tredje delrapporten i uppdraget. I rapporten ges en första bild av 

genomförande och måluppfyllelse i programmen. Programgenomförandet har i de flesta 

fall kommit ungefär halvvägs men genomförda insatser har i vissa fall ändå haft en viss 

påverkan på de mål som satts upp i respektive program. Några generella och viktiga insat-

ser i programmen har gåtts igenom och relaterats till programmens målsättningar, utveckl-

ing och tillgänglighet. I rapporten förs dessutom en diskussion om programmens utvärde-

ringsbarhet och det arbete som gjorts för att förbättra förutsättningarna för utvärdering.  

Genomgången av programmen har visat på brister i formuleringar av mål och indikatorer. 

Det har därför vid denna tidpunkt bara varit möjligt att studera måluppfyllelsen för vissa 

insatser eftersom många målformuleringar fortfarande är alltför otydliga eller bristfälliga 

för att kunna utvärderas. Tillväxtanalys har därför, i samverkan med Tillväxtverket, ge-

nomfört en dialog med berörda län kring dessa frågor för att uppmana länen att förbättra 

och tydliggöra målformuleringar och indikatorer där det bedömts vara nödvändigt. Arbetet 

inleddes under 2011 och kommer att slutföras under innevarande år.  

Nästa delrapport som lämnas till regeringen i april 2013 kommer att ge en uppdaterad bild 

av genomförandeläget i de olika programmen. Genomförandet av insatser för att stärka 

tillgängligheten till dagligvaror och drivmedel kommer att uppdateras och relateras till den 

faktiska utvecklingen i länen. Vidare kommer även andra insatser att redovisas, både gene-

rella och särskilt intressanta, och relateras till angivna målsättningar i programmen. Till-

växtanalys kommer också att bl.a. genom intervjuer förtydliga bilden av länens arbete och 

hur detta påverkat genomförandet och måluppfyllelsen för programmen. Slutförandet av 

arbetet med att förbättra målbeskrivningar och indikatorer i programmen och hur detta har 

påverkat programmens utvärderingsbarhet kommer också att presenteras.  

Rapporten har författats av analytiker Peter Malmsten.  

 

Östersund, april 2012 

 

Inger Normark  

T.f. avdelningschef, Tillgänglighet och regional tillväxt
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Sammanfattning 

Denna rapport utgör den tredje delrapporten i Tillväxtanalys uppdrag att utvärdera de reg-

ionala serviceprogrammen. 

Huvudsyftet med denna tredje delrapport har varit att lämna en första bild av genomföran-

det och måluppfyllelsen. Tillväxtanalys har analyserat utveckling och tillgänglighet till 

dagligvaror och drivmedel sedan år 2009 i de olika länen och ur ett nationellt perspektiv. 

Utvecklingen har sedan relaterats till målformuleringar i programmen där detta varit möj-

ligt. 

Ungefär halva programperioden för de regionala serviceprogrammen har nu passerats. När 

man ser på utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell service och måluppfyllelsen i 

programmen sedan år 2009 så framträder en varierande bild. I ett nationellt perspektiv har 

utvecklingen inneburit ett minskat antal serviceställen, men bilden varierar mellan länen. 

Sammantaget har utvecklingen varit mer positiv under den senaste tvåårsperioden än under 

åren närmast före. Även om tillgängligheten totalt sett försämrats finns det även positiva 

inslag där tillgängligheten istället har förbättrats mellan år 2009 och 2011. 

I flera län har tillgängligheten till drivmedel försämrats tydligt sedan 2009. I relativa ter-

mer är det främst i intervallet 5 - 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen som det 

skett försämringar. De nedläggningar som skett i tätortsnära landsbygder har gett ett tydligt 

avtryck. Bilden är dock splittrad. I flera län har tillgängligheten istället förbättrats ur ett 

gles- och landsbygdsperspektiv och det har i dessa fall ofta skett nysatsningar som på ett 

positivt sätt påverkat tillgängligheten.  

De stora förändringar som skett i nätet av drivmedelsstationer har dessutom gett avtryck 

vid olika tidpunkter i olika delar av landet. I de län som haft en mer stabil utveckling de 

under de senaste åren har effekterna på tillgängligheten istället troligen inträffat före år 

2009. Detta kan avläsas i utvecklingen av antalet stationer där nedgången under åren före 

2009 i ett nationellt perspektiv var betydligt större än under perioden 2009 till 2011.   

På dagligvarusidan har stora förändringar pågått under flera decennier och förändringstak-

ten har varierat mellan olika år. Under de senaste åren har utvecklingen varit ganska stabil. 

Trots detta har tillgängligheten försämrats i flera län, men det finns även här flera exempel 

där tillgängligheten förbättrats under tidsperioden. Flera län varnar dock för att det kan 

komma en ny nedläggningsvåg inom kort.  

De mest strategiska serviceställena har ofta en stor betydelse för tillgängligheten. Butiks- 

och stationsnäten i gles- och landsbygder är i många län ofta sårbara och en nedläggning 

ger snabbt avtryck i en försämrad tillgänglighet. På samma sätt kan en nysatsning på en 

strategisk plats eller ort leda till en tydligt förbättrad tillgänglighet i närområdet. Det finns 

alltså en sårbarhet i det befintliga nätet av butiker och drivmedelsstationer som kan få tyd-

liga konsekvenser ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

I fokus för denna rapport har varit de insatser som direkt riktas mot att stärka dagligvaru-

butiker och drivmedelsstationer. De insatser som gjorts inom programmen för att stärka 

tillgängligheten till drivmedel och dagligvaror tycks ha varit värdefulla. Länens insatser för 

att stödja de mest strategiska serviceställena, där avstånden till alternativa serviceställen är 

långa, är viktiga och insatserna ger ofta ett tydligt avtryck i tillgänglighetsmätningar. 
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Måluppfyllelsen i programmen för de insatser som direkt riktas till att stärka dagligvarubu-

tiker och drivmedelsstationer varierar mellan programmen. Det har i några program, men 

absolut inte alla, varit möjligt att relatera målsättningar i programmen till tillgänglighet till 

drivmedel och dagligvaror. I de program där det varit möjligt att mäta måluppfyllelsen är 

målen i nuläget uppfyllda i några fall, men inte i andra. I de program där det inte finns 

tydliga och mätbara mål har utvecklingen av serviceställen och tillgänglighet utgjort grun-

den för bedömningar av måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är sammantaget något större för 

dagligvaror än för drivmedel.  

De extramedel som tillskjutits programmen har haft stor betydelse enligt flera län. De har 

kanske varit särskilt viktiga i de län som normalt har ett litet och begränsat anslag för reg-

ionalpolitiska insatser, men även andra län lyfter fram den möjlighet till extrasatsningar 

som medlen inneburit.    

Genomgången av programmen har visat på vissa brister i formuleringar av mål och indika-

torer. För att åtgärda dessa brister har Tillväxtanalys i samverkan med Tillväxtverket ge-

nomfört en dialog med berörda län kring dessa frågor för att uppmana länen att förbättra 

och tydliggöra målformuleringar och indikatorer där det bedömts vara nödvändigt. Arbetet 

inleddes under 2011 och kommer att slutföras under innevarande år. Trots att en hel del 

arbete har gjorts för att förbättra utvärderingsbarheten återstår fortfarande en stor del av 

problemen. Det har vid denna tidpunkt därför bara varit möjligt att studera måluppfyllelsen 

för vissa insatser eftersom många målformuleringar fortfarande är alltför otydliga eller 

bristfälliga för att kunna utvärderas. Den dialog som har inletts kommer därför att fortsätta 

med berörda län under 2012 med ambitionen att förbättra förutsättningarna för uppföljning 

och utvärdering. 
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1 Bakgrund och utgångspunkter 

1.1 Tillväxtanalys uppdrag 

Tillväxtanalys ska utvärdera om insatser inom de regionala serviceprogrammen åren 2009-

2013 bidrar till en god tillgång till kommersiell och offentlig service för medborgare och 

företag i hela landet. Myndigheten ska således utvärdera om uppställda mål i respektive 

regionalt serviceprogram har uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Nä-

ringsdepartementet) i delrapporter och senast den 1 april 2014 i en slutrapport. Tidpunkter 

för delrapporterna ska fastställas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

1.2 Tidigare rapporter  

1.2.1 Delrapport 1 

Föreliggande rapport är den tredje delrapporten i uppdraget. Den första delrapporten läm-

nades i december 2010 och innehåller framför allt en plan för uppdragets genomförande 

och en beskrivning av innehållet i utvärderingens olika delar. Rapporten gav en första bild 

av uppdraget och förutsättningarna för utvärderingen. En första bild av programmen visade 

att det fanns brister i de flesta program vad avser formuleringar av mål och indikatorer och 

att det krävs förbättringar i dessa avseenden för att förbättra förutsättningarna för uppfölj-

ning och utvärdering. Rapporten lyfte också fram de svårigheter och problem som skulle 

kunna uppstå under utvärderingsprocessens gång.  

I delrapporten görs också en översiktlig teoretisk genomgång av olika typer av utvärde-

ringar och metoder. En utvärdering innehåller ett antal steg och i rapporten beskrivs över-

siktligt hur en utvärderingsplan generellt kan delas in i olika delar eller moment. Ett mo-

ment kan vara att diskutera olika utvärderingsalternativ och utvärderingskriterier. Ett kor-

tare resonemang förs också kring val av metod för denna utvärdering (måluppfyllelseut-

värdering) och dess förtjänster och brister.  

1.2.2 Delrapport 2  

Den andra delrapporten i april 2011 innehåller en uppdaterad och delvis preciserad genom-

förandeplan. Tillväxtanalys går även igenom förutsättningarna för uppdragets genomfö-

rande och utvärderingsbarheten i programmen. Genomgången fokuserar på frågor kring 

programmens uppbyggnad, målformuleringar och indikatorer. Syftet är att ge en tydligare 

bild av förutsättningarna för utvärderingsarbetet och av hur utvärderingsbara programmen i 

praktiken är samt ge förslag på hur eventuella brister kan åtgärdas för att förbättra förut-

sättningarna för kommande utvärdering.  

Tillväxtanalys bedömning är att det finns brister i formuleringar av mål och indikatorer i 

de flesta program. Omfattningen på dessa brister varierar dock stort mellan de olika pro-

grammen. Bristerna handlar i många fall om otydliga mål och/eller att målen inte kvantifi-

erats. Indikatorer för att mäta måluppfyllelsen saknas i de flesta program. Tillväxtanalys 

uppdrag avser att bedöma om uppställda mål i respektive regionalt serviceprogram har 

uppnåtts.  Otydliga och bristfälliga mål försvårar därför både utvärdering och uppföljning 

av programmen. Tillväxtanalys i samverkan med Tillväxtverket lanserade här också för-

slaget om att inleda en dialog med respektive län för att stödja länen i arbetet med att för-

bättra mål- och indikatorbeskrivningarna i programmen.   
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Tillväxtanalys gör i den andra delrapporten även en översiktlig genomgång av program-

mens överensstämmelse med regeringens riktlinjer för programmen. Bedömningen är att 

programmen med avseende på planerade insatser i huvudsak följer riktlinjerna. Program-

men varierar dock mycket avseende både bredd och omfattning på planerade insatser. Or-

sakerna till detta finns i både varierande problembilder i länen och i hur servicefrågorna 

prioriteras i de olika länen.  

Tillväxtanalys gör även en översiktlig analys av samtliga program
1
 utifrån kedjan analys – 

mål – strategi – insatser för att få en bild av logiken i programmens uppbyggnad. Genom-

gången visar att analyserna i programmen i många fall är breda och sätter in servicefrå-

gorna i ett större regionalt tillväxtperspektiv. Analyserna varierar dock i bredd och djup 

och SWOT-analyser saknas i många fall.  

Beskrivningarna av kedjan mellan analys och insatser är av skiftande kvalitet i program-

men.  I något län är denna länk relativt svag, men nästan genomgående hänvisas till riktlin-

jerna och regeringens uppdrag där också prioriterade områden pekas ut på ett tydligt sätt. 

Analyserna och givna ramar ger ändå en bild av mål och insatser som i stort känns logiska 

för att påverka de problembilder som pekats ut. Möjligen är programmen mer inriktade på 

att motverka de hot och svagheter som analyserna visar, än att nyttja de möjligheter och 

styrkor som finns.  

Analyserna och givna ramar ger en bild av mål och insatser som i huvudsak känns logiska 

för att påverka de problembilder som pekats ut. Genomgången och analysen av program-

men visar som nämnts på en stor spännvidd vad avser ambitioner och insatser. Det framgår 

tydligt att förutsättningarna varierar mellan länen. Några län planerar att genomföra en stor 

arsenal av insatser för att förbättra tillgängligheten till service för boende och företag i 

länen. Andra län riktar insatserna mot några särskilt viktiga områden, såsom insatser för att 

stärka strategiska dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. De prioriterade områdena i 

riktlinjerna för programmen har emellertid i huvudsak följts. 

Tillväxtanalys har inte gjort någon analys av målens realism men konstaterar trots detta att 

målen i vissa fall känns tämligen orealistiska. I några program planeras för en stor mängd 

aktiviteter och insatser. Det kan finnas en risk att alla planerade insatser inte hinner genom-

föras med resultatet att målet för dessa insatser inte uppfylls. I sådana fall ställs extra stora 

krav på att övergripande mål och insatsspecifika mål kan fånga de huvudsakliga ambition-

erna med programmen. Tillväxtanalys och Tillväxtverket har tagit upp dessa synpunkter i 

dialogen med länen.  

1.3 Länens uppdrag och riktlinjer för framtagande av pro-
grammen 

Länsstyrelser, självstyrelseorgan och berörda samverkansorgan har regeringens uppdrag att 

utarbeta och genomföra regionala serviceprogram. Programmen ska samordna insatser och 

aktörer för att öka tillgängligheten till service för företag och medborgare. Programmen 

ska genomföras under perioden 2010-2013.  

Konsumentverket tog i början av år 2009 fram riktlinjer för utarbetandet av de regionala 

serviceprogrammen. Riktlinjerna fastställdes senare av regeringen. I riktlinjerna beskrivs 

bl.a. vilka områden som programmen bör omfatta.
2
   

                                                 
1 Genomgången gjordes av de 20 program som vid tidpunkten fanns tillgängliga.  
2 Konsumentverket (2009). Riktlinjer för regionala serviceprogram. 
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Utgångspunkten för programmen är den kommersiella servicen i serviceglesa områden. I 

riktlinjerna betonas att arbetet med regionala serviceprogram ska stärka dagligvarubutiker 

och drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. 

Särskild uppmärksamhet bör därför riktas mot tillgängligheten till drivmedel och dagligva-

ror samt mot insatser för att öka tillgängligheten till service för personer med funktions-

nedsättning.  

Samverkanslösningar mellan kommersiell och offentlig service och den ideella sektorn bör 

uppmärksammas och uppmuntras. Genom breddning av verksamheten med annan kom-

mersiell service, men även med viss offentlig service, kan befintliga servicegivare ges 

ökade möjligheter till lönsamhet i sina verksamheter.  

Enligt riktlinjerna är det även önskvärt att sträva mot en större mångfald av utförare och 

leverantörer av service och tjänster inom det offentligt finansierade systemet. Relationen 

mellan den ideella sektorn och staten behöver därför lyftas fram, tydliggöras och utvecklas. 

Varje län ansvarar för att utarbeta ett eget program och insatserna kan därför också anpas-

sas till olika regionala förutsättningar. 

1.4 Tillväxtverkets uppdrag 

Tillväxtverket har till uppgift att stödja länsstyrelser, eller i förekommande fall regionala 

självstyrelseorgan respektive samverkansorgan, i framtagandet och genomförandet av de 

regionala serviceprogrammen. 

Tillväxtverket har lämnat tre delredovisningar av uppdraget, i februari 2010, i februari 

2011 och i februari 2012. Delredovisningarna beskriver hur Tillväxtverket bedrivit sitt 

uppföljningsarbete, planerade insatsområden och aktiviteter och genomförandeläget i pro-

grammen vid de olika tidpunkterna, dvs. vilka aktiviterer som påbörjats och genomförts 

inom ramen för de olika programmen.  

Redovisningarna baseras på det skriftliga innehållet i redovisningar från samtliga län och 

har haft ett särskilt fokus på att beskriva insatser för de i riktlinjerna uppmärksammade 

områdena: 

• Samordning av kommersiell och offentlig service. 

• Tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror. 

• Ideella sektorns medverkan inom serviceområdet. 

• Ökad tillgänglighet till service för personer med funktionsnedsättning. 

• Partnerskapsarbetet. 

Tillväxtverket ger också en bild av genomförandet utifrån rubrikerna Service och närings-

liv respektive Mötesplatsfunktioner.  

Tillväxtverkets och Tillväxtanalys olika uppdrag kompletterar varandra och myndigheterna 

har också, där det är lämpligt, en löpande dialog och utbyte kring uppföljnings- och utvär-

deringsfrågor för att så långt det är möjligt koordinera arbetet och maximera utfallet av de 

två uppdragen. Ambitionen är också att så långt som möjligt samordna arbetet för att un-

derlätta länsmyndigheternas uppgiftslämnande.  
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2 Genomförande, syfte och metod 

2.1 Syfte  

Tillväxtanalys ska utvärdera om insatser inom de regionala serviceprogrammen åren  

2009 - 2013 bidrar till en god tillgång till kommersiell och offentlig service för medbor-

gare och företag i hela landet. Myndigheten ska således utvärdera om uppställda mål i re-

spektive regionalt serviceprogram har uppnåtts. 

2.2 Val av utvärderingsmodell 

I delrapport 1 från december 2010 fördes en diskussion kring val av övergripande modell 

för utvärderingen med koppling till uppdragsbeskrivningen och den teoretiska genom-

gången av olika typer av utvärderingar. Förutom att uppdraget ger tydliga riktlinjer för 

vilken typ av utvärdering som ska genomföras talar också de faktiska förutsättningarna för 

en måluppfyllelseutvärdering. Dessa förutsättningar leder fram till slutsatsen att Tillväxta-

nalys ska genomföra en måluppfyllelseutvärdering av de regionala serviceprogrammen. 

2.3 Metod och datainsamling  

Tillväxtanalys kommer att tillämpa en metod som utgår från kvantitativa studier men även 

innehåller kvalitativa inslag. Datainsamling kommer som framgår att ske från olika källor 

och med olika metoder. Tillväxtanalys data i tillgänglighetsplattformen PiPoS har använts 

och kommer att användas för utvärdering av måluppfyllelse avseende framför allt tillgäng-

lighet till dagligvaror och drivmedel. I PiPoS finns även information om en rad andra ser-

viceslag som kan användas för att göra mer generell bedömning av serviceutvecklingen i 

länen och nationellt. Uppdatering och kvalitetssäkring av dessa data sker i vissa delar i 

samverkan med servicehandläggarna på länsstyrelser, självstyrelseorgan och berörda sam-

verkansorgan. För att beskriva serviceutvecklingen i ett mer generellt perspektiv har in-

formation också hämtats från Tillväxtanalys ordinarie arbete med att följa, beskriva och 

analysera serviceutvecklingen i olika delar av landet. 

Tillväxtverkets årliga uppföljning av länens arbete ger en bild av det aktuella genomföran-

deläget. Dessa uppföljningsrapporter bygger i sin tur på länens egna uppföljningar och 

utvärderingar och länens uppföljningsarbete kommer, både indirekt och direkt, att vara av 

stor betydelse för att kunna bedöma programmens måluppfyllelse ur ett brett serviceper-

spektiv. Detta ställer också krav på tydliga mål och indikatorer i programmen. De hit-

tillsvarande rapporterna ger dock inte en bild av genomförandet som är relaterat till de mål 

som finns i respektive program. I kommande redovisningar kommer insatserna i program-

men på ett tydligare sätt att relateras till de målsättningar som finns i respektive service-

program.   

För att en samlad nationell utvärdering ska kunna göras, dvs. om uppställda mål har upp-

nåtts, krävs därför också att det finns underlag i form av regionala uppföljningar och utvär-

deringar att utgå från. Länen har ett ansvar för att uppföljning av insatser sker på ett syste-

matiskt sätt. I detta ingår förutom tydliga målsbeskrivningar och indikatorer också att fast-

ställa utgångsvärden eller s.k. baselines för att kunna mäta utfallet av aktiviteter och insat-

ser. Det framgår också av riktlinjerna att programansvarig regional myndighet ansvarar för 

uppföljning av programmen. 
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Det är osäkert i vilken utsträckning databasen NYPS kan användas som instrument för 

rapportering av genomförda insatser i programmen. Detta förstärker slutsatsen att länens 

egna uppföljningar och utvärderingar blir nödvändiga för ett samlat uppföljnings- och ut-

värderingsarbete. 

Tillväxtanalys kommer också till kommande rapportering att genomföra kvalitativa stu-

dier, exempelvis genom användning av enkätstudier och intervjuer som metod. 

Informationsinsamling och bedömning av tillgänglig datas pålitlighet kommer att göras 

löpande i samband med att det konkreta utvärderingsarbetet genomförs.  

2.4 Avgränsning - vad ska utvärderas?  

En målutvärdering, eller måluppfyllelseutvärdering, är en form av utfallsutvärdering som 

svarar på frågan om och i vilken grad som ett mål för en åtgärd har uppfyllts. Utvärdering-

en kan endast svara på om målen är uppfyllda men inte om det är åtgärden och genomförda 

insatser som är orsaken till att målen är uppfyllda. Om målen har nåtts, eller inte nåtts, kan 

bero på andra yttre faktorer som inte har med åtgärden att göra. 

Kortsiktigt är det bara möjligt att följa upp och utvärdera aktivitets- och resultatmål. Ef-

fektmål kan infalla både på kort och på lång sikt. Effektmål på kort sikt kan mätas under en 

pågående insats men många effekter uppkommer först på betydligt längre sikt. Huruvida 

ett effektmål är uppfyllt kan möjligen mätas och följas upp men om effekterna är ett resul-

tat av de genomförda insatserna går inte med säkerhet att fastslå. Med andra ord är det i 

praktiken omöjligt att säga något om kausalitetssambanden. Programmens roll för upp-

nådda effekter kan alltså inte isoleras från andra orsakssamband som ligger utanför pro-

grammens påverkansroll. En sådan effektutvärdering kräver en helt annan typ av utvärde-

ring och skulle i praktiken troligen inte heller vara möjlig att genomföra eftersom det 

kontrafaktiska tillståndet inte kan läggas fast (kontrollgrupper). 

En diskussion om effekter av programmen bör i första hand bli föremål för slutrapporten. 

Tillväxtanalys kommer där att föra en diskussion om programmens betydelse för uppnådda 

effekter eller förändringar, kontra förändringar i omvärlden som kan ha påverkat utfallet. 

Genom ett logiskt resonemang kring orsak och verkan av de genomförda insatserna, i 

kombination med en omvärldsanalys, kan man få en möjlig bild av programmens effekter, 

även om det inte empiriskt går att fastställa programmens betydelse på de förändringar som 

uppmätts. 

Vid en genomgång av samtliga program framkommer att de varierar stort avseende om-

fång och ambitioner m.m. Resurserna för genomförande tycks också variera mellan de 

olika länen. Syftet med utvärderingen är att värdera måluppfyllelsen i programmen, dvs. 

har länen uppfyllt de mål de föreställt sig att göra. Inget (eller lite) har lagts ned på att be-

döma realismen i ambitioner och insatser och huruvida dessa är av rätt art och rätt omfång, 

prioriteringar etc. Analogt har därför inte heller processen för genomförandet granskats 

eller bedömts i särskild ordning även om vissa kommentarer görs kring hur länen har ge-

nomfört och prioriterat programarbetet. Det finns naturligtvis ofta stora samband mellan en 

insats resultat och hur insatsen implementerats.
3
  

I Tillväxtanalys uppgift ingår att bedöma måluppfyllelse för respektive program och på 

nationell nivå. Detta innebär att resultatmål och effektmål ska bedömas där detta är möj-

ligt. De övergripande målen är i de flesta fall tämligen visionära och inte tillräckligt tydliga 

                                                 
3 Se t.ex. Vedung för en beskrivning av olika typer av utvärderingar och dess syften. 
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för att direkt kunna följas upp och utvärderas. Utfallet av resultatmål och effektmål kan 

dock ge indikationer på måluppfyllelsen för de övergripande målen. I kombination med en 

omvärldsanalys bör det därför vara möjligt att åtminstone kommentera och diskutera i vil-

ken riktning som utvecklingen går, dvs. om utvecklingen visar på att målet närmas eller 

om det blir mer avlägset än innan programmen startade. Programmen bör dessutom ha 

möjligheter att reagera på viktiga händelser eller förändringar som kan påverka program-

mens måluppfyllelse. I den mån så sker bör detta vägas in i utvärderingsarbetet.  

Tillväxtanalys fokuserar på några temaområden; framför allt drivmedel, dagligvaror och 

samverkanslösningar mellan kommersiell och offentlig service. Även andra teman som 

återkommer i alla eller många av programmen bör kunna följas upp (och möjligen utvärde-

ras). Tillväxtanalys bör också göra fördjupade uppföljningar med kvalitativa inslag för att 

fånga upp specifika insatser och projekt i de olika programmen. Områden och satsningar 

som bedöms som särskilt intressanta bör lyftas fram.  

I Tillväxtverkets uppföljning av programmen redovisas hur länen har arbetat med partner-

skap i programarbetet och partnerskapens roll i genomförandet av programmen. Tillväxta-

nalys avser därför inte att genomföra någon utvärdering eller fördjupad uppföljning av 

partnerskapsarbetet i serviceprogrammen. Tillväxtanalys bör dock kunna lyfta fram goda 

exempel där arbetet i partnerskap har varit framgångsrikt för genomförandet av program-

men. Det kan t.ex. handla om nya arbetssätt, nya typer av insatser eller speciella arbets-

grupper för olika frågor som är särskilt intressanta. 
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3 Genomgång av förutsättningar  

3.1 Allmänt om serviceutvecklingen  

Tillväxtanalys redovisar årligen utvecklingen av kommersiell och offentlig service. Redo-

visningarna innehåller en beskrivning av utvecklingen av antalet serviceställen för en rad 

serviceslag och analyser av hur tillgängligheten till denna service ser ut i olika delar av 

landet. Redovisningarna har ett nationellt perspektiv men med ett fokus på utvecklingen i 

gles- och landsbygder. Utveckling och tillgänglighet redovisas i de flesta fall både på om-

rådestypsnivå (tätort, tätortsnära landsbygd och glesbygd samt tillgänglighetsindex), och 

länsspecifikt. Redovisningarna ger en bild av både nuläge och förändringar över tid.  

Den senaste genomgången gjordes under slutet av 2011 och rapporterades till regeringen i 

december 2011.
4
 Genomgången ger en bild av hur utvecklingen sett ut under det senaste 

året för t.ex. dagligvaror, drivmedel, bankomater, grundskolor, apotek och vårdcentraler.  

Tillväxtanalys analyser visar att antalet serviceställen för både dagligvaror, drivmedel och 

grundskolor minskat även under det senaste året. I landet som helhet minskade antalet dag-

ligvarubutiker dock endast marginellt (0,1 procent) under det senaste året, att jämföra med 

cirka 1 procent mellan år 2009 och 2010 och cirka 2,5 procent per år under de två närmast 

föregående åren. Sedan år 1996 har antalet dagligvarubutiker i landet som helhet minskat 

med över 23 procent.  

Nedgången i glesbygder och tätortsnära landsbygder var under det senaste året cirka 

2 procent. Det är ungefär samma förändring som året före i glesbygder men en något lägre 

förändring i tätortsnära landsbygder. Utvecklingen varierar mellan olika butikstyper och 

mellan områden. Antalet små eller mindre butiker, s.k. övriga dagligvarubutiker, har mins-

kat kraftigt under flera decennier. Under det senaste året minskade butikskategorin med 

cirka 2,7 procent och sedan år 1996 är nedgången över 67 procent. 

Analyserna visar att drygt 7 700 personer har längre än 20 minuters bilfärd till den närm-

aste butiken, vilket är en ökning med cirka 2 300 personer sedan år 2002 men en liten för-

bättring sedan föregående år. Antalet personer med längre än 30 minuter till den närmaste 

butiken har ökat med drygt 400 personer sedan år 2002 och med 75 personer sedan 2010.  

På drivmedelssidan har den strukturomvandling som har pågått under flera år lett till stora 

förändringar i många gles- och landsbygder, och effekterna för tillgängligheten har varit 

märkbara. Under de senaste åren har emellertid marknaden stabiliserats och förändringarna 

mattats av. Mellan år 2010 och 2011 minskade antalet försäljningsställen för bensin och 

diesel med 2 procent, att jämför med cirka 4 procent mellan åren 2009 och 2010 och cirka 

9 procent under åren närmast före. I glesbygder visar utvecklingen under det senaste året 

t.o.m. på en svag ökning av antalet försäljningsställen. Förändringarna i absoluta tal är 

dock små. De nya aktörer och de nya lokala lösningar som etablerats på många orter ligger 

bakom utvecklingen. 

Tillgängligheten varierar stort, såväl mellan olika delar av landet som inomregionalt. År 

2011 hade cirka 240 000 personer mer än 10 minuter till det närmaste tankstället för bensin 

eller diesel. Det är en ökning med cirka 5 000 personer sedan år 2009 men en minskning 

med cirka 3 500 personer sedan år 2010. Knappt 11 700 personer hade mer än 20 minuter 

till det närmaste tankstället, vilket är en minskning med cirka 2 000 personer eller närmare 

                                                 
4 Tillväxtanalys (2011). Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2011.  
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15 procent sedan föregående år. I intervallet 5 - 10  minuter till den närmaste drivmedels-

stationen är ökningen cirka 2 800 personer sedan år 2010, men sedan 2009 är ökningen så 

stor som 57 000 personer.   

Förutom de stora omstruktureringar i stations- och butiksnäten som skett under senare år 

som direkt har påverkat tillgängligheten finns en rad andra orsaker till utvecklingen. Nega-

tiv befolkningsutveckling i många gles- och landsbygder, ändrade köpvanor, ändrade le-

veransvillkor, bristande köptrohet och politiska beslut är några troliga och starka orsaker 

bakom den utveckling vi kan se på serviceområdet.  

Insatser inom serviceprogrammen kan förhoppningsvis motverka eller begränsa en del av 

de negativa effekterna av denna utveckling. Det går dock inte att isolera programmens 

påverkan på utvecklingen från andra starka krafter och förändrade förutsättningar som i 

olika grad påverkat utvecklingen. Det är inom ramen för denna utvärdering därför inte 

möjligt att empiriskt belägga vilka effekter insatserna inom de regionala serviceprogram-

men haft för tillgängligheten till service i olika delar av landet. Tillväxtanalys utvärdering 

kan emellertid ge en indikation på om de satsningar som gjorts i de regionala servicepro-

grammen i någon mån haft betydelse för tillgängligheten till service i de olika länen. Här 

är det möjligt att med hjälp av befintlig statistik och redovisade underlag från länen göra 

rimliga antaganden om hur utvecklingen sett ut utan de stora satsningar som gjorts på 

kommersiell service i serviceglesa områden. 

3.2 Programmens kontext  

Som har beskrivits i tidigare delrapporter är förutsättningarna för de regionala servicepro-

grammen speciella och till viss del annorlunda än för många andra utvecklingsprogram. 

Huvudfokus för de regionala serviceprogrammen är kommersiell och offentlig service i 

serviceglesa områden. Planerade insatser handlar i stor utsträckning om att bevara befint-

liga servicenivåer eller att begränsa effekterna av strukturomvandlingar och en i många 

delar, sedan lång tid tillbaka, försämrad tillgänglighet till service. Det handlar snarare om 

att bevara eller behålla en infrastruktur som en grundförutsättning för boende, utveckling 

och tillväxt än att skapa nya arbetstillfällen, nya företag, ny infrastruktur och ökad tillväxt. 

Arbetet med programmen ska därför bl.a. riktas mot insatser som syftar till att stärka dag-

ligvarubutiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedels-

försörjningen.  

Utformning och omfattning på de 21 programmen har en stor variation med bakgrund i 

framför allt skilda förutsättningar, problembilder, resurser och ambitioner i länen. Insatser-

na genomförs med finansiering från de ordinarie länsanslagen för regional tillväxt, sär-

skilda medel för att stärka tillgången till drivmedel, landsbygdsprogram, strukturfondsme-

del samt medel från kommuner och övrigt partnerskap. Även här skiljer sig möjligheter 

och tillgängliga resurser åt mellan länen. De samlade förväntningarna på programmen bör 

ses mot denna bakgrund och förväntningar på resultat måste även sättas i relation till pro-

grammens och insatsernas storlek. Inom ramen för programmen bör det dock finnas förut-

sättningar att kunna utveckla nya sätt och metoder som ökar möjligheterna att tillförsäkra 

en god tillgänglighet till service i de områden där insatserna genomförs.  

3.3 Övergripande mål  

De övergripande målen i programmen är i de flesta fall översiktliga och visionära. Fokus 

ligger ofta långt fram i tiden, efter att programmen har genomförts. Målen är ofta oprecisa 
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och delvis formulerade på ett sådant sätt att de troligen inte kan följas upp eller utvärderas, 

åtminstone inte inom den korta tidshorisont som gäller för Tillväxtanalys uppdrag.  

Exempel på målformuleringar i programmen är: 

• Uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och 

näringsliv i gles-, landsbygd och skärgårdsområden. 

• Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo 

och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå utifrån realistiska förutsätt-

ningar och inom rimliga avstånd.  

• Det övergripande målet är att programmets insatser ska stärka attraktiviteten att bo, 

leva, verka i och besöka Värmlands län och att människorna och företag ska erbjudas 

service som har god tillgänglighet. 

• Det övergripande målet med programmet är att bidra till att en god service kan erbju-

das alla invånare på Gotland. Vidare att nuvarande tillgänglighet ej försämras under 

programperioden samt att befintliga serviceanläggningar i orter av strategisk betydelse 

ges möjligheter att utveckla verksamheten. 

Insatserna i programmen kan bidra till att ambitionerna i de övergripande målen nås eller 

närmas. Utvecklingen av tillgänglighet till service styrs dock till stor del av faktorer som 

inte, eller till liten del, är påverkbara inom ramen för programmen, t.ex. befolkningsut-

veckling, teknikutveckling och ändrade preferenser hos människor. Programmens möjlig-

heter att kunna påverka utvecklingen mot att de övergripande målen uppfylls är därför 

många gånger troligen relativt små. Målen speglar därför ofta en idealbild av en önskad 

utveckling. 

3.4 Dialog kring mål och indikatorer i programmen 

3.4.1 Inledning  

En viktig förutsättning för utvärderingen är programmens utvärderingsbarhet. Utvärde-

ringsbarheten är bl.a. beroende av tydligt formulerade mål och indikatorer för att följa upp 

dessa mål. Både målformuleringar och indikatorer behöver alltså uppfylla vissa grundläg-

gande krav för att vara användbara.  

Om det finns brister i hur mål och ambitioner beskrivs i programmen och om sättet att 

beskriva mål och ambitioner varierar stort mellan länen försvåras således möjligheterna till 

utvärdering och uppföljning. I värsta fall kan en utvärderare tvingas göra egna tolkningar 

av ambitionerna i programmen. Mål och indikatorer bör i möjligaste mån vara formulerade 

och definierade på ett enhetligt sätt så att likartade eller gemensamma insatser inom flera 

olika program kan summeras och utvärderas med ett nationellt fokus. Olika prioriteringar 

och ambitionsnivåer i programmen måste emellertid också få genomslag i arbetet med 

uppföljning och utvärdering. Dessa förutsättningar betonas i både denna rapport och tidi-

gare rapporter och en vägledning för hur mål och indikatorer bör och kan utformas har 

också beskrivits i tidigare rapporter. 

Tillväxtanalys ser ett tydligt behov av förbättringar och tydliggöranden i programmen för 

att underlätta/möjliggöra uppföljning och utvärdering. Detta är nödvändigt både för länens 

eget uppföljnings- och utvärderingsarbete och för de nationella myndigheternas möjlighet-

er att genomföra givna uppdrag. I följande avsnitt beskrivs Tillväxtanalys bedömning av 
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utvärderingsbarheten och det arbete som påbörjats för att förbättra förutsättningarna för 

utvärderingen. 

3.4.2 Utvärderingsbarheten  

Tillväxtanalys har, som beskrevs i föregående delrapport, analyserat samtliga programs 

angivna målsättningar och indikatorer för att kunna bedöma programmens utvärderings-

barhet. De frågeställningar som ingick i genomgången är beskrivna i delrapporten.  

Det som har bedömts är hur målen har formulerats i förhållande till de insatser och aktivi-

teter som planeras. Bedömningarna har syftat till att identifiera brister i formuleringar av 

mål, om det finns behov av tydliggöranden, preciseringar eller kompletteringar eller om 

mål helt saknas för vissa insatser. Tanken har varit att genomgången ska ge förslag på vad 

som behöver åtgärdas för att förbättra möjligheterna till uppföljning och utvärdering. Före-

komsten av indikatorer och hur dessa utformats har gåtts igenom på motsvarande sätt.  

I den genomgång av mål och indikatorer som gjordes framkom att det i många fall fanns 

klara brister i både målformuleringar och indikatorer. Genomgången och analysen visade 

också på en stor spännvidd mellan programmen. Några program kan sägas vara i princip 

kompletta, båda vad avser målformuleringar och indikatorer, medan andra program kräver 

en hel del vidareutveckling för att möjliggöra uppföljning och utvärdering. I flera fall är 

målbeskrivningar och indikatorer i stort sett tillfredsställande och endast mindre föränd-

ringar är därför önskvärda. De flesta program behöver dock förbättras i något eller några 

avseenden. Målen är generellt sett bättre formulerade än indikatorerna, men i många fall 

saknas dock ett eller flera mål i programmen. Indikatorer saknas helt i de flesta program. 

3.4.3 Dialog med berörda län  

Tillväxtanalys tog som nämns tidigare under 2011tillsammans med Tillväxtverket initiativ 

till en dialog med länen kring mål och indikatorer i programmen. Syftet med detta har varit 

att uppmärksamma de programansvariga på de brister som konstaterats, för att förbättra 

förutsättningarna för utvärdering och uppföljning av programmen.  

Dialogerna inleddes under hösten 2011 och i mars 2012 hade samtal förts med drygt hälf-

ten av berörda län. I dialogerna har hänsyn tagits till programmens bredd och omfattning. 

För de program som har få och små insatser och små resurser har önskemålen om förbätt-

ringar och förtydliganden varit mindre än för mer omfattande program. Tanken är att 

denna dialog ska fortsätta tills samtliga berörda län har tagit del av Tillväxtanalys och Till-

växtverkets synpunkter på formuleringar av mål och indikatorer. Avsikten är sedan att 

länen ser behovet av tydligare mål och indikatorer och sedan genomför ett förbättringsar-

bete.  

Tillväxtanalys har frågat de län med vilka de haft dialog om de genomfört några av de 

kompletteringar och förtydliganden som framförts önskemål om. Bilden visar att färre än 

hälften av länen hittills kompletterat eller förändrat programmen i dessa avseenden. I några 

län pågår ett arbete kring dessa frågor, medan övriga län nämner att de har för avsikt att ta 

tag i frågorna.  

På frågan om varför inga förändringar gjorts framgår att tidsbrist varit det främsta skälet.  

Ett problem tycks också vara att en del län anser att det är svårt eller besvärligt att i efter-

hand ändra i programmen. De undrar bl.a. vilket mandat de har att gör detta kopplat till hur 

programmen tagits fram och partnerskapets roll. Tillväxtanalys har när denna åsikt förts 

fram försökt tydliggöra att det i de flesta fall i faktisk mening inte handlar om programänd-
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ringar utan snarare om förtydliganden av de ambitioner som gemensamt tagits fram i part-

nerskapet.  

I nuvarande skick är det endast delar av programmen som går att utvärdera. Det finns med 

andra ord fortfarande ett tydligt behov av förbättringar och förtydliganden av målbeskriv-

ningar och indikatorer. Detta är nödvändigt både för de nationella myndigheternas möjlig-

heter att genomföra givna uppdrag och för länens eget uppföljnings- och utvärderingsar-

bete. Länens egna uppföljningar och utvärderingar är dessutom av stor betydelse, eller 

t.o.m. nödvändiga, för den nationella uppföljningen och utvärderingen av programmen.  

Slutsatsen är att arbetet och dialogen behöver fortsätta med berörda län. Förutom de län där 

dialogen inte påbörjats, kommer de län där dialogen inletts, men där länen ännu inte tagit 

tag i frågorna, att kontaktas på nytt. Några program har beskrivningar av mål och indikato-

rer som bedöms vara i stort sett tillfredsställande. Dessa län kommer därför inte att kontak-

tas i denna fråga. 

3.5 Tillväxtverkets redovisning - Sammanfattning av länens 
insatser  

Tillväxtverkets redovisningar bygger på underlag från länen över genomförandeläget i de 

olika programmen. Den tredje uppföljningsrapporten från februari 2012 beskriver hur upp-

draget bedrivits sedan föregående rapportering och lägger större vikt än tidigare på att re-

dovisa resultat av länens insatser för servicefrågorna. I redovisningen har särskilt fokus 

lagts på att beskriva insatser inom områden som anges i riktlinjerna för de regionala ser-

viceprogrammen. I rapporten prioriteras dessutom två tematiska områden; mötesplats-

funktioner och kopplingar mellan service och näringslivsutveckling, områden som bedöms 

centrala för utvecklingen av servicefrågorna mer generellt. 

Samtliga län har nu tagit fram ett serviceprogram.
5
 De flesta län har påbörjat eller genom-

fört insatser inom flera insatsområden och inom flera av de i riktlinjerna prioriterade områ-

dena. I princip alla län bedriver ett löpande arbete med stöd till kommersiell service via 

investeringsstöd och/eller servicebidrag till butiker och drivmedelsstationer och några län 

fokuserar sitt arbete nästan enbart på förordningen om stöd till kommersiell service. 

De flesta län arbetar dessutom med olika former av utbildningsinsatser i samband med 

mentorsverksamhet, eller via andra satsningar. Dialoger med kommuner, företag och lo-

kala utvecklingsgrupper är också vanligt förekommande, ofta i samband med kommunal 

planering; översiktsplaner, lokala utvecklingsplaner, serviceplaner eller varuförsörjnings-

planer. I många län genomförs samverkansprojekt (på kommunal och regional nivå) för 

innovativ serviceutveckling, bland annat via etableringar av servicepunkter och liknande. 

Frågan om offentlig upphandling är också en viktig fråga i flera län. Insatser genomförs 

även inom områden som bredbandsutbyggnad, kontanthantering och samordnade trans-

portlösningar. 

Alla län har redovisat sin verksamhet för 2011 utifrån de insatsområden som de själva lyft 

fram i respektive regionalt serviceprogram. I en bilaga till rapporten beskrivs för respektive 

län vad som pågår inom de länsspecifika insatsområden som prioriterats i respektive reg-

ionalt serviceprogram. Sammanställningen ger en övergripande och sammanfattande bild 

av länens svar. Tillväxtverket konstaterar att graden av aktivitet skiljer sig åt mellan olika 

                                                 
5 Jönköpings län har redovisat ett utkast till regionalt serviceprogram som inte är beslutat i ett regionalt part-

nerskap.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2010-2013 

20 

län samt vilka resurser som avsätts för frågorna. För vissa län, som är drivande i dessa 

frågor, utgör sammanfattningen endast ett axplock av deras aktiviteter.  

De flesta län bedömer serviceläget som relativt stabilt, både vad gäller livsmedel och 

drivmedel. Inga större förändringar i tillgänglighet har skett under 2011, vilket konkret 

innebär att en tidigare våg av nedläggningar nu har stagnerat.  Denna bild överensstämmer 

med den bild som Tillväxtanalys redovisat i december 2011.
6
  

I de glesbygdstäta länen är läget dock betydligt mer problematiskt. Flera län redovisar hot 

om framtida nedläggningar av service, vilket indikerar att strukturomvandlingen där ännu 

inte har slagit igenom fullt ut. I glest befolkade områden får nedläggning av butiker och 

mackar stora konsekvenser i form av mycket långa avstånd till närmaste serviceanlägg-

ning. Till viss del kan nedläggningar matchas av lokala satsningar i form av gemensamt 

ägda och drivna anläggningar. Drivmedelsanläggningar startas på många håll av lokalt 

ägda företag och föreningar. Exempel på detta under 2011 finns bland annat i Norrbotten, 

Västernorrland, Gävleborg, Västmanland och Kalmar. Detta kan vara förklaringen bakom 

den svaga ökning av antalet försäljningsställen som skett i glesbygden under föregående år. 

Här har de ökade insatserna för stöd till kommersiell service varit ett viktigt verktyg.  

 

 

 

                                                 
6 Tillväxtanalys (2011). Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2011. 
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4 Genomgång av genomförandeläget 

4.1 Inledning  

I regeringens riktlinjer för programarbetet anges att utgångspunkten för programmen är 

den kommersiella servicen i serviceglesa områden. Programmen är också i stor utsträck-

ning inriktade på insatser för att stärka eller bevara befintliga dagligvarubutiker och driv-

medelsstationer som servicepunkter. Insatser med stöd genom förordningen om stöd till 

kommersiell service
7
 planeras och genomförs i samtliga län.  

En rad andra insatser för att förbättra tillgång och tillgänglighet till kommersiell och of-

fentlig service planeras också i programmen. Satsningar på samordning av kommersiell 

och offentlig service är ett prioriterat område som återkommer i många program och som 

också lyfts fram i regeringens riktlinjer för programmen. Dessa insatser har ofta flera syf-

ten, det handlar både om att bredda serviceutbudet och om att stärka butiker och andra 

lokaler eller anläggningar i deras funktion som mötesplatser. Andra insatser som genom-

förs i flera program är t.ex. tillgänglighetsanpassning av butiker, lokal upphandling, kom-

munala servicestrategier, betaltjänster och bredband.     

Tillväxtanalys gjorde i delrapport 2 en översiktlig genomgång av tillgängliga programs 

överensstämmelse med regeringens riktlinjer för programmen. Bedömningen är att pro-

grammen med avseende på planerade insatser i huvudsak följer riktlinjerna. Programmen 

varierar dock mycket avseende både bredd och omfattning på planerade insatser. Orsaker-

na till detta finns i både varierande problembilder och i hur servicefrågorna prioriteras i de 

olika länen. 

4.2 Tillvägagångssätt  

Tillväxtanalys har analyserat utvecklingen för dagligvaror och drivmedel sedan program-

men startade. Tillväxtanalys analyser mäter avståndet i tid med bil från befolkade 250-

metersrutor till det närmaste försäljningsstället för dagligvaror respektive drivmedel (ben-

sin och/eller diesel).
8
 

Tillväxtanalys har även gått igenom genomförandeläget i programmen för några av de 

insatsområden och insatser som riktar sig mot att stärka tillgängligheten till drivmedel och 

dagligvaror. Länen beskriver dessa insatser och ambitioner på lite olika sätt i programmen. 

För att få en hanterbar mängd av information har Tillväxtanalys gjort ett urval bland plane-

rade och genomförda insatser och målformuleringar.  

Det som valts ut att studera är de insatsområden som mest tydligt och direkt riktas mot att 

stärka serviceställen med försäljning av dagligvaror och drivmedel, och som har ambition-

er att stärka tillgängligheten till dessa serviceslag. I den mån det finns tydliga målformule-

ringar i programmen för dessa insatsområden har dessa mål valts ut och sedan relaterats till 

utveckling och tillgänglighet enligt Tillväxtanalys underlag. Redovisningarna av uppnådda 

resultat har också om det varit möjligt relaterats till de målsättningar som respektive län 

satt för sitt program. Redovisningen av länens bedömningar av tillgänglighet utgår i hu-

                                                 
7 SFS 2000:284. 
8 För en beskrivning av tillgänglighetsmodellen se Tillväxtanalys (2011). Tillgänglighet till kommersiell och 

offentlig service 2011. 
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vudsak från Tillväxtverkets sammanställning av de svar länen lämnat till Tillväxtverkets 

delredovisning av genomförandet från februari 2012.
9
 

År 2009 har satts som utgångsläge för jämförelsen eftersom programmen i huvudsak togs 

fram under 2009 och sedan började genomföras under år 2010. Redovisade förändringar är 

nettoförändringar, dvs. det kan både ha tillkommit och försvunnit butiker eller drivmedels-

stationer under mätperioden.  I analyserna används den definition på glesbygd, tätortsnära 

landsbygd och tätort som utvecklades av Glesbygdsverket.
10

  

De områden där planerade insatser ännu inte har startats eller endast genomförts i liten 

utsträckning har utelämnats. Beskrivningen av genomförda insatser har hämtats från Till-

växtverkets delredovisning av genomförandet från februari 2012.
11

  

De övergripande målen är i de flesta fall tämligen visionära och inte tillräckligt tydliga för 

att kunna följas upp och utvärderas. Med beaktande av de dialoger som förts med länen 

och resultaten av dessa har Tillväxtanalys använt de mål och ambitioner som är av den art 

att de kan tolkas och förstås. Övriga mål som inte uppfyller grundläggande krav har tills 

vidare lämnats därhän. Tillväxtanalys ordinarie arbete och kunskap om utveckling och 

tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel i kombination med länens egna mål, ambition-

er och bedömningar av tillgängligheten har legat till grund för den bedömning av målupp-

fyllelsen som kan göras i detta skede. 

Förutom det urval som gjorts finns det naturligtvis en rad andra insatser inom programmen 

som på olika sätt och i olika grad, direkt och indirekt, påverkar tillgång och tillgänglighet 

till dagligvaror och drivmedel. Exempel på detta är insatser som syftar till att förbättra 

tillgängligheten för människor med funktionshinder och insatser för att samordna kommer-

siell och offentlig service. Insatser som leder till en bättre tillgänglighet för alla människor 

och åtgärder för ett breddat serviceutbud påverkar naturligtvis också, vid sidan av andra 

mer direkta insatser, förutsättningarna för butiker och andra serviceställen. Dessa insatser 

och måluppfyllelsen för dessa behandlas dock inte i denna rapport.  

Kommande rapporter kommer att ha en bredare ansats på genomförda och planerade insat-

ser. Även om en rad insatser av olika art påbörjats i länen har ett begränsat antal insatser i 

dagsläget genomförts fullt ut. Detta motiverar därför det begränsade urvalet av insatser och 

måluppfyllelse som studeras i denna delrapport. Samtliga 21 län har dock genomfört insat-

ser för tillgänglighet till dagligvaror och 18 län har genomfört insatser för att säkra till-

gången till drivmedel.
12

 I kommande delrapport, men framför allt i slutrapporten av upp-

draget, finns möjlighet, som planerat, att fördjupa analyserna av måluppfyllelsen med kva-

litativa inslag (intervjuer) och ett bredare urval av insatser. Detta bör kunna ge en bättre 

och bredare bild av genomförandet och dess betydelse för måluppfyllelsen och om insat-

serna inom programmen bidragit till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig 

service för medborgare och företag i alla delar av landet. Det är viktigt att återigen poäng-

tera är att befintliga målbeskrivningar i många fall har brister som begränsar ramen för vad 

som är möjligt att utvärdera. 

                                                 
9 Tillväxtverket. Mötesplatser, näringsliv & service. Regionala serviceprogram: delredovisning februari 2012. 
10 Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3 000 invånare samt 

öar utan fast landförbindelse. Tätortsnära landsbygder är områden som finns inom 5-45 minuters bilresa till 

närmaste tätort med fler än 3 000 invånare. Tätorter är i denna definition orter som har fler än 3 000 invå-

nare. Hit räknas även området inom 5 minuters bilresa från tätorten. 
11 Tillväxtverket. Mötesplatser, näringsliv & service. Regionala serviceprogram: delredovisning februari 2012. 
12 Ibid. 
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Jämförelsen av utveckling över tid och programmens redovisade insatser är ingen ambition 

att försöka mäta effekterna av programmen, utan snarare ett sätt att försöka föra en dis-

kussion kring möjliga effekter. Som framgår av uppdraget och som också nämns i både 

denna rapport och tidigare delrapporter är det inte möjligt att empiriskt koppla faktiska 

förändringar i tillgänglighet enbart till insatserna i programmen. Tillväxtanalys återkom-

mer till detta resonemang i framför allt slutrapporteringen av uppdraget.  

Tillväxtanalys underlag över utveckling av drivmedel som används i rapporten har i vissa 

delar kvalitetssäkrats med hjälp av länens kontaktpersoner för servicefrågor. Detta arbete 

har gjorts vid flera tillfällen, senast i november 2011. Det kan, trots detta, i något enstaka 

fall finnas vissa mindre tidsmässiga felaktigheter i Tillväxtanalys analysunderlag. Det kan 

t.ex. handla om att en drivmedelsstation som finns med som aktiv i Tillväxtanalys underlag 

från år 2009 i praktiken lades ner redan år 2008 eller t.o.m. tidigare. Detta gör att redovi-

sade förändringar över tid och analyserna av dessa förändringar i något fall kan vara mer 

koncentrerade i tid än vad som egentligen är fallet. Redovisade förändringar kan då till viss 

del ha skett under en treårsperiod istället för att som här redovisas mellan år 2009 och 

2011. I ett något längre tidsperspektiv bör detta dock vara av mindre betydelse.  

4.3 Insatser för tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel – 
utveckling och måluppfyllelse  

4.3.1 Blekinge 

Angivna mål i RSP för insatsområdet (åtgärdsområdet) Stöd till kommersiell ser-
vice: 

• Ingen invånare i Blekinge län ska ha mer än 15 minuters resa till närmaste dagligvaru-

butik. 

• Ingen invånare i Blekinge län ska ha mer än 20 km till närmaste drivmedelsstation. 

Indikatorer för dessa mål: 

• Avstånd till närmaste dagligvarubutik. 

• Avstånd till närmaste drivmedelsstation. 

Beskrivning av insatser:  

Länet har gjort en rad satsningar som direkt och indirekt stöder dagligvarubutiker. Stödet 

till kommersiell service har utgjort huvudverktyget för insatserna. Stöd har lämnats för 

investeringar i ombyggnationer, kylar, frysar och kassasystem. En butik har också fått stöd 

för att komplettera och samordna utbudet av service. Flera butiker har också deltagit i ett 

kompetensutvecklingsprojekt. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Tillgängligheten har inte nämnvärt försämrats under 2011. En butik har stängts under året 

och någon ny ägare har ännu inte tillkommit. Butiken hade ett relativt smalt sortiment, men 

en välsorterad annan butik finns inom rimligt avstånd. Butiken tillhandahöll även drivme-

del. Drivmedel finns också i anslutning till den närliggande butiken. En ny butik har 

byggts under året. Butiken flyttade från en hyrd lokal till egen nybyggd. I övrigt finns inga 

kända förändringar. 
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Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

länet varit oförändrat mellan åren 2009 och 2011. Antalet butiker i tätortsnära landsbygd 

har dock minskat med 2 butiker men 2 butiker har istället tillkommit i tätorter. Antalet 

drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder som säljer bensin och diesel är oförändrat 

sedan år 2009.  

Angivna mål i programmet utgår från tillgängligheten till dagligvaror och drivmedel. Må-

let för dagligvaror är att ingen invånare i Blekinge län ska ha mer än 15 minuters resa till 

närmaste dagligvarubutik. Tillväxtanalys underlag visar att närmare 1 100 personer har 

mellan 10 och 20 minuter till den närmaste dagligvarubutiken, vilket är en ökning med 180 

personer sedan år 2009. De flesta personer med upp till 20 minuters avstånd till närmaste 

drivmedelsstation bör finnas i den nedre delen av intervallet 10 till 20 minuter, eftersom 

ingen har längre än 20 minuter till den närmaste butiken.  

Målet för drivmedel är att ingen invånare i Blekinge län ska ha mer än 20 km till närmaste 

drivmedelsstation. Här visar Tillväxtanalys underlag att tillgängligheten till drivmedel, 

med utgångspunkt i programmets mål, har förbättrats sedan år 2009. Antalet personer med 

mellan 10 och 20 minuter till det närmaste försäljningsstället har minskat med drygt 200 

personer och uppgick 2011 till cirka 4 000 personer. Programmets mål för drivmedel är 

angivet i km till närmaste drivmedelsstation. I Tillväxtanalys analyser redovisas tillgäng-

ligheten i minuter. Detta gör att programmets mål och Tillväxtanalys underlag inte är di-

rekt jämförbara, men de flesta personer med upp till 20 kilometers avstånd till närmaste 

drivmedelsstation bör dock finnas i den nedre delen av spannet 10 till 20 minuter. 

Längre avstånd än 20 minuter till dagligvaror och drivmedel förkommer inte i länet. Lä-

nens tydliga målsättningar för tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel är emellertid 

inte fullt uppfyllda men tillgängligheten är trots detta god för de flesta medborgare i länet. 

Detta överensstämmer i stort med länets egen bedömning av tillgängligheten.  

4.3.2 Dalarna 

Beskrivning av insatser:  

Dalarnas serviceprogram är omfattande med från början åtta prioriterade insatsområden. 

Planerade insatser handlar om allt från att stimulera framtagandet av aktiva servicestrate-

gier, att stödja ungdomars engagemang i lokal utveckling till insatser för att identifiera och 

påverka hinder för statlig servicesamverkan. Det stora antalet insatsområden och planerade 

aktiviteter gör att programmet blir svårt att överblicka. Under år 2011 inleddes också ett 

arbete för att minska antalet insatsområden och några områden har därför slagits ihop sam-

tidigt som insatserna under ett insatsområde strukits helt och hållet. 

Stöd till kommersiell service utgör inget eget insatsområde men stödet används dock flitigt 

för att stödja butiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygder. En annan insats som 

direkt riktar sig mot landsbygdsbutikerna är utbildning i lönsam och säker butik. Denna 

utbildning har genomförts på fyra ställen.   

En stor del av aktiviteterna inom programmet handlar om att genomföra seminarier, ut-

bildningar, studier och analyser inom områden med betydelse för servicefrågorna. Genom 

bättre dialog mellan olika aktörer vill de programansvariga skapa en större förståelse och 

en bredare kunskap om olika behov och förutsättningar som kan bidra till en god service 

till medborgare och företag. 
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Programmet är som nämnts brett och många planerade aktiviteter har ännu inte genom-

förts. Trots detta har ett stort antal aktiviteter startats och många av dessa pågår fortfa-

rande. Det är därför svårt att utifrån länets redovisning i nuläget utläsa några konkreta re-

sultat inom flera områden.  

I programmet finns tre övergripande mål som till karaktären är förutsättningsskapande, 

dvs. det handlar om att skapa synsätt och arbetsformer som kan leda till en hållbar service 

för medborgare, företag och besökare. Förväntat utfall på kort och lång sikt redovisas för 

respektive insatsområde. Befintliga målbeskrivningar är dock i de flesta fall otydliga och 

inte heller kvantifierade. Det finns dock utkast till målbeskrivningar som relativt lätt skulle 

kunna göras användbara. Detta har också tagits upp i dialog med länsstyrelsen. Något ar-

bete för att förtydliga befintliga målbeskrivningarna har dock ännu inte gjorts.
13

 Det saknas 

därför tydliga och kortsiktigt utvärderingsbara mål för tillgänglighet till kommersiell och 

offentlig service.   

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Tillgängligheten till dagligvaruhandel på landsbygden är fortfarande acceptabel. Under år 

2011 har endast en landsbygdsbutik lagts ner av de butiker som länsstyrelsen varit involve-

rad i under de senaste åren. Landsbygdsbutikerna är utsatta för stark konkurrens från köp-

centra och andra tätortsnära dagligvarubutiker och det finns en osäkerhet hur landsbygds-

butikerna kommer att påverkas i framtiden. Länsstyrelsen bedömer dock att det under de 

närmaste åren finns tillräckliga resurser för att möta de utmaningar som finns inom den 

aktuella butiksstocken. Under 2011 har inga större förändringar skett inom drivmedelsom-

rådet. Antalet mackar på landsbygden är oförändrat sedan år 2010, cirka 50 stycken, 

mycket tack vare de investeringsstöd som beviljats av länsstyrelsen. Den så kallade 

”mackdöden” tycks ha hejdats i Dalarna. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar på att antalet dagligvarubuti-

ker varit i princip oförändrat mellan åren 2009 och 2011. Antalet butiker i länet som helhet 

har minskat med 2, varav 1 butik i glesbygd. Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin 

och diesel har i länet som helhet minskat med 4 sedan år 2009. Minskningen avser dock 

enbart tätorter.  

Beträffande tillgängligheten till dagligvaror kan det ses en liten förbättring under senare år. 

Antalet personer med mer än 10 minuter till den närmaste butiken har minskat med cirka 

350 sedan år 2009, men antalet personer med längre än 30 minuter har dock ökat något 

under tidsperioden. (+22 personer)  

Tillgängligheten till drivmedel har totalt sett försämrats något mellan år 2009 och 2011. 

Det handlar dock framför allt om de relativt sett korta avstånden och är kopplat till minsk-

ningen av antalet drivmedelsstationer i tätorter. Antalet personer i intervallet 5 - 10 minuter 

till närmaste drivmedelsstation har ökat med cirka 1 400 sedan år 2009 och i intervallet 

10 - 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen är ökningen cirka 200 personer. För 

de längre avstånden är det endast marginella förändringar. Länets insatser tycks här ha 

varit verkningsfulla.    

Som nämns ovan finns inga tydligt angivna mål i programmet som riktar sig mot tillgäng-

lighet till dagligvaror och drivmedel. Det saknas alltså tydliga och kortsiktigt utvärderings-

                                                 
13 Avstämning med länsstyrelsen i mars 2012. 
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bara mål för tillgänglighet till kommersiell service. Tillgängligheten mätt i avstånd till 

närmaste dagligvarubutik respektive drivmedelsstation har dock varit ganska stabil under 

de senaste två åren. Länsstyrelsen har också gjort stora insatser genom stödet till kommer-

siell service under programperioden, vilket troligen påverkat dessa förutsättningar.  

4.3.3 Gotland  

Angivet mål i RSP för programmet: 

• 100 % av invånarna på Gotland har mindre än 20 minuters restid till närmaste kom-

mersiella serviceanläggning.  

I det övergripande målet ingår att nuvarande tillgänglighet inte försämras under program-

perioden.  

Programmet har avgränsats till att omfatta dagligvaror och drivmedel samt service som kan 

stärka dessa serviceslag. Exempel på sådan service är apoteksvaror, post, systembolagsva-

ror. Den offentliga servicen berörs ej i programmet. 

Beskrivning av insatser:  

Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för att stärka dagligvarubutiker och 

drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen i Got-

lands län. Programmet ska vara styrande för användningen av stödet till kommersiell ser-

vice.  

Prioriterade insatsområden: 

• Insatser för en attraktivare butik. 

• Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade. 

• Insatser för att öka köptroheten i utsatta butiker. 

• Insatser för komplettering av ytterligare serviceslag, inklusive drivmedel. 

Ansvaret för genomförande av dessa insatser ligger i första hand på serviceföretagen i länet 

och dess organisationer. Under år 2011 har inte näringen och dess organisationer efterfrå-

gat något fördjupat samarbete.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Avseende dagligvaror skedde en positiv förändring i tillgängligheten under 2011. En butik 

på östra Gotland lade ned, men nedläggningen påverkade inte nämnvärt tillgängligheten i 

området då det finns två andra butiker i närområdet. På norra Gotland lades en av ortens 

två butiker ned under året. I den kvarvarande butiken gjordes en större investering i syfte 

att utveckla butiken. Butiken i Stenkyrka som lades ned under 2010 återöppnades i ny regi 

under 2011. Då Stenkyrka var utpekad som en av de strategiskt viktiga orterna i service-

programmet beviljades den nya butiken ett investeringsstöd. Den nya butiken har lett till 

att tillgängligheten till dagligvaror på nordvästra Gotland ökat under året. Avseende driv-

medel skedde ingen förändring i tillgängligheten under 2011. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker 

minskat från 43 butiker till 39 butiker mellan åren 2009 och 2011. Av dessa har 1 butik 
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lagts ned i glesbygd och 2 i tätortsnära landsbygd. Antalet drivmedelsstationer som säljer 

bensin och diesel i glesbygder har minskat från 10 till 9 stationer mellan åren 2009 och 

2011 medan det tillkommit 1 station i tätortsnära landsbygder.  

Tillgängligheten till dagligvaror har i länet som helhet försämrats mellan år 2009 och 

2011. Antalet personer som har mellan 10 och 20 minuter till den närmaste dagligvarubu-

tiken har ökat med drygt 70 procent sedan år 2009 och uppgår år 2011 till närmare 2 800 

personer. 13 personer har längre än 20 minuter till den närmaste dagligvarubutiken, att 

jämföra med år 2009 då ingen hade detta avstånd. Förändringarna ligger till största delen 

inom ramen för programmets mål att 100 % av invånarna på Gotland ska ha mindre än 

20 minuters restid till den närmaste kommersiella serviceanläggningen. De mest strate-

giska butikerna tycks dock bli allt viktigare för en bibehållen tillgänglighetsnivå.  

Tillgängligheten till drivmedel har dock förbättrats mellan år 2009 och 2011. Antalet per-

soner med mellan 10 och 20 minuter till det närmaste tankstället har minskat från cirka 

4 600 till cirka 3 650 under tidsperioden. Antalet personer med över 20 minuter till det 

närmaste försäljningsstället har minskat från drygt 100 till 14 personer. Även här ligger 

tillgängligheten i huvudsak inom ramen för programmets mål att 100 % av invånarna på 

Gotland ska ha mindre än 20 minuters restid till den närmaste kommersiella servicean-

läggningen.  

Sammantaget ser vi både förbättringar och försämringar av tillgängligheten under hit-

tillsvarande programperiod. Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats medan till-

gängligheten till drivmedel förbättrats under perioden. Försämringarna beträffande daglig-

varor skedde i huvudsak mellan år 2009 och 2010.  

4.3.4 Gävleborg 

Angivna mål i RSP för insatsområde 1. Kompetens- och mentorsverksamhet re-
spektive 2. Insatser för att säkra tillgången till drivmedel.  

• 50 % av kunderna upplever en attraktivare butik. 

• Bibehållet antal drivmedelsstationer i strategiskt viktiga orter. 

Beskrivning av insatser:  

Länet har gjort en rad satsningar som direkt och indirekt stöder dagligvarubutiker. Stödet 

till kommersiell service har utgjort huvudverktyget för insatserna. Stöd har lämnats för 

bl.a. investeringar i ombyggnationer av butiker, tillgänglighetsanpassning för funktions-

hindrade och energisnålare frysdiskar. Insatser har också gjorts för att tillsammans med 

ideella krafter få till stånd drivmedelsanläggningar på flera orter. Länsstyrelsens bedöm-

ning är att det på 2 orter kommer att startas nya drivmedelsanläggningar under år 2012.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

En butik har gjort investeringar för att öka säljytan. Några butiker har fått lönsamhetspro-

blem och aviserat försäljning eller nedläggning, exempelvis i Trönö, Korskrogen och 

Voxna. Med hjälp av lokala krafter projekteras för en ny drivmedelsanläggning i Ängebo. 

En ekonomisk förening skall bildas för att organisera driften. Även i Arbrå finns planer på 

en ny drivmedelsanläggning som skall drivas av en ekonomisk förening. Bakgrunden är att 

OK/Q8 stänger sin mack på orten.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2010-2013 

28 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

I länet som helhet har antalet dagligvarubutiker minskat med 12 butiker sedan år 2009, 

varav 9 butiker i tätortsnära landsbygder och 5 butiker i tätorter. I relativa tal är nedgången 

drygt 9 procent i tätortsnära landsbygd.   

Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har i länet som helhet minskat 

med 2 sedan år 2009. I glesbygder är antalet oförändrat medan antalet drivmedelsstationer 

blivit 2 fler i tätortsnära landsbygder, samtidigt som antalet minskat med 4 i tätorter.  

Tillgängligheten till dagligvaror har i länet som helhet försämrats något mellan år 2009 och 

2011. Försämringen speglar tydligt förändringarna i butiksnätet under perioden. Antalet 

personer som har mellan 10 och 20 minuter till den närmaste dagligvarubutiken har ökat 

med drygt 11 procent sedan år 2009 och uppgår år 2011 till drygt 7 000 personer. Antalet 

personer med längre än 20 minuter har också ökat, om än marginellt. Ökningen är här 

10 personer eller drygt 5 procent sedan år 2009. Den försämrade tillgängligheten kan helt 

kopplas till perioden 2009 - 2010. Under det senaste året har istället tillgängligheten för-

bättras något.  

På drivmedelssidan kan tillgängligheten sägas ha förbättrats något sedan år 2009. Visserli-

gen har antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste drivmedelsstation-

en ökat med drygt 600 personer, men i intervallen 10 - 20 minuter respektive 20 - 30 minu-

ter har antalet personer i stället minskat med drygt 200 personer. De personer som har 

längre än 30 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har också ökat marginellt. 

Av ovan angivna mål är målet om bibehållet antal drivmedelsstationer i strategiskt viktiga 

orter i dagsläget uppfyllt. Målet om att 50 % av kunderna upplever en attraktivare butik 

kan inte följas upp i nuläget eftersom en sådan kundundersökning inte har gjorts.   

4.3.5 Halland 

Angivna resultatmål i RSP för insatsområdena: Insatser för att säkra tillgången till 
drivmedel respektive Komplettering av ytterligare serviceslag till butiker: 

• Antalet lokala initiativ för att säkerställa drivmedelsförsörjningen ökar. 

• Antal dagligvarubutiker som tillhandahåller ett flertal serviceslag ökar. 

Beskrivning av insatser:  

Inom ramen för insatser för ökad samordning av service har en undersökning gjorts om 

utbudet av service och företagens behov och förmåga att klara sin situation. Som ett resul-

tat av denna undersökning har ett projektupplägg med affärsutveckling av de befintliga 

företagen tagits fram. Tanken är att utvecklingsprojektet ska startas under 2012. Med 

grund i nämnda undersökning har några investeringsstöd beviljats.   

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Utvecklingen i Halland har under det senaste året stagnerat något. Nya butiker öppnas inte 

och av de som finns har många en svag ekonomisk utveckling. När det gäller drivmedel 

finns det inte alternativa drivmedel i det geografiska området som är prioriterat. Det som 

finns är ofta pumpstationer utan annan service. 
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Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutiker är i länet som helhet i stort sett oförändrat sedan år 2009. I tä-

tortsnära landsbygder har dock antalet butiker blivit 5 färre under perioden medan antalet 

butiker i tätorter å andra sidan har ökat med 6. I relativa tal är nedgången drygt 7 procent i 

tätortsnära landsbygd. Antalet drivmedelsstationer har minskat med 2 sedan år 2009, varav 

1 station i tätortsnära landsbygd och 1 station i tätort.  

Beträffande tillgängligheten till dagligvaror kan det ses en mindre förändring i intervallet 

5 - 10 minuter där antalet personer ökat med drygt 500, eller knappt 2 procent. I övrigt är 

förändringarna marginella.  

Tillgängligheten till drivmedel har i relativa tal försämrats påtagligt under perioden. Det är 

framför allt antalet personer som har mellan 10 och 20 minuter till den närmaste drivme-

delsstationen som ökat. Ökningen är närmare 1 400 personer, eller cirka 65 procent, sedan 

år 2009. Försämringarna har till största delen skett under det senaste året. Mycket tyder på 

att en strategiskt viktig drivmedelsanläggning med stor betydelse för tillgängligheten i 

berört närområde har försvunnit. 

Trots vissa försämringar är tillgängligheten i ett nationellt perspektiv god i länet och ingen 

person i länet har längre än 20 minuter till den närmaste dagligvarubutiken eller drivme-

delsstationen. 

Ovan angivna mål är klart möjliga att följa upp och utvärdera under förutsättning att det 

finns bra data och utgångslägen (baselines). I dagsläget har Tillväxtanalys inte tillgång till 

detta men måluppfyllelsen för dessa och andra mål bör kunna utvärderas vid kommande 

rapporttillfällen under förutsättning att länet gör en egen uppföljning av dessa mål och 

ambitioner.   

4.3.6 Jämtland 

Angivna resultatmål i RSP för insatsområdet Tillgänglighet: 

• Anpassad struktur för drivmedelsstationerna utifrån länets förutsättningar, inklusive 

förnybara drivmedel. 

• 80 procent av serviceställena som fått investeringsstöd har ökat sin omsättning.  

Av målet för insatsområdet framgår att insatsområdet ska ge en bevarad eller ökad till-

gänglighet till service inom rimliga avstånd genom olika funktionella lösningar. 

Beskrivning av insatser:  

Stödet till kommersiell service har använts flitigt för olika insatser till stöd för butiker och 

drivmedelstationer. Stöd har lämnats till bl.a. investeringar i tankstationer, kylar och frysar 

för energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning av butiker men även som servicebi-

drag och hemsändning.   

Förutom dessa insatser har det inom området samordning av service gjorts en förstudie för 

att skapa underlag för en hållbar servicepunkt i Backe. Dessutom har ett projekt med syfte 

att undersöka förutsättningarna för turismföretag att kunna fungera som plattform för sam-

ordning av service startats.   
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Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Länsstyrelsen ser ingen stor ändring av tillgängligheten till drivmedel och dagligvaror un-

der 2011. En mindre butik har lagts ner som inte bedöms påtagligt påverka tillgänglighet-

en. På sikt finns dock ett antal butiker som ligger i farozonen och vars lönsamhet inte be-

döms vara långsiktigt hållbar. Länsstyrelsen har beviljat totalt 15 investeringsstöd till buti-

ker och tankställen under 2011, varav två investeringsstöd till tankstationer för alkylatben-

sin. Dessa tankställen är i huvudsak inriktade på skotertrafiken samt för skogsverksamhet 

med avverknings- och röjningsutrustning. Att stödja investeringar till förnyelsebart driv-

medel finns som ett aktivitetsmål i länets RSP. I länet för övrigt ser länsstyrelsen således 

inga förändringar vad gäller tillgängligheten till drivmedel mot föregående år. Många av de 

stöd som gått till dagligvarubutiker har gått till utbyte av gamla kylar och frysar. Det har 

också inkommit ansökningar för utbyte av burkreturmaskiner. Detta är åtgärder som också 

ligger i linje med intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län – 

effektivare resurshantering. 

Länsstyrelsen har inte gjort någon analys om huruvida kön och ålder har stor påverkan på 

tillgängligheten till service. Bedömningen är att främst mindre butiker, med stor andel 

äldre i sina upptagningsområden, har problem med ekonomin, vilket på sikt kan leda till 

sämre tillgänglighet. Ålder och kön kan vara viktiga faktorer att analysera utifrån en till-

gänglighetsaspekt framöver. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

länet som helhet minskat från 155 till 150 butiker sedan år 2009. I glesbygder har butiker-

na blivit 2 färre och i tätortsnära landsbygder har 1 butik lagts ned. Antalet drivmedels- 

stationer som säljer bensin och diesel har minskat från 117 till 110 stationer sedan år 2009, 

varav 3 stationer i glesbygder och 1 i tätortsnära landsbygder. 

Trots att ett antal butiker lagts ned har tillgängligheten till dagligvaror förbättrats något 

under mätperioden. Det är endast antalet personer med längre än 30 minuter som ökat 

marginellt. Drygt 120 personer hade år 2011 längre än 30 minuter till den närmaste daglig-

varubutiken, vilket är en ökning med 17 personer sedan år 2009.   

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats under perioden. Antalet personer som har 

mellan 5 och 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har ökat med cirka 

600 personer sedan år 2009. Antalet personer med mellan 20 och 30 minuter till den närm-

aste drivmedelsstationen har dock minskat med drygt 60 personer, medan antalet personer 

med över 30 minuter till det närmaste tankstället för bensin eller diesel ökat med knappt 

60 personer. Här har förändringarna i stationsnätet på ett tydligt sätt påverkat tillgänglig-

heten.  

Det övergripande målet för insatsområdet om en bevarad eller ökad tillgänglighet kan 

följas upp och utvärderas genom tillgänglighetsanalyser. Hittillsvarande utveckling under 

programperioden visar på en stabil utveckling beträffande tillgängligheten till dagligvaror 

medan tillgängligheten till drivmedel försämrats något sedan år 2009. Det är uppenbart att 

befintlig butiks- och stationsstruktur gör att även små förändringar kan få stora konsekven-

ser för tillgängligheten.  

Det är inte möjligt för Tillväxtanalys att utvärdera måluppfyllelsen för ovan angivna resul-

tatmål. Målet om en anpassad struktur för drivmedelsstationerna behöver preciseras för att 

bli utvärderingsbart och målet om ökad omsättning måste följas upp av programansvariga.  
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4.3.7 Jönköping 

Serviceprogrammet finns ännu bara i form av ett förslag till regionalt serviceprogram som 

inte är beslutat i ett regionalt partnerskap. 

Angivet resultatmål i RSP för insatsområdet Säkra tillgången till drivmedel: 

• Befintliga anläggningar kan behållas.  

Av det övergripande målet för programmet framgår att avståndet till närmaste dagligvaru-

butik inte bör överstiga 10 km och att avståndet till närmaste drivmedelsanläggning inte 

bör överstiga 20 km.  

Beskrivning av insatser:  

Insatser har genomförts inom ramen för stödet till kommersiell service. Enstaka ansök-

ningar om stöd för investeringar i tillgänglighetsanpassning av butiker har behandlats, li-

kaså en ansökan om investeringsstöd till en drivmedelsanläggning. Utöver detta har läns-

styrelsen även delfinansierat etableringen av ett servicekontor/informationshörna i en bu-

tik.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Utvecklingen i Jönköpings län har stabiliserats under 2011. Inga livsmedelsbutiker har 

lagts ned under året, däremot finns exempel på satsningar och investeringar. När det gäller 

drivmedelsanläggningar är läget också stabilt. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygd har 

minskat från 59 till 55 mellan åren 2009 och 2011. Dessutom har en skärgårdsbutik för-

svunnit. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygd har minskat från 49 till 43 

försäljningsställen medan läget varit stabilt i övriga områdetyper.  

Det minskade antalet butiker i tätortsnära landsbygder har i lett till en försämrad tillgäng-

lighet. Framför allt är det antal personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste 

butiken som har blivit fler, här är ökningen 1 900 personer sedan år 2009. I intervallet 

10 till 20 minuter har antalet personer ökat med drygt 300 och antalet personer med över 

20 minuter har också ökat något (+19).  

Tillväxtanalys underlag visar att även tillgängligheten till drivmedel har försämrats sedan 

år 2009. Här är det i intervallet 10 - 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen som 

de största förändringarna skett. Cirka 7 900 personer hade år 2011 mellan 10 och 20 minu-

ter till den närmaste drivmedelsstationen, vilket är en ökning med drygt 900 personer se-

dan år 2009. Totalt 35 personer hade år 2011 dessutom längre än 20 minuter, vilket är lika 

många som 2009.     

Programmets mål för drivmedel respektive dagligvaror är angivet i km till närmaste ser-

viceställe. Målet för programmet är att avståndet till närmaste dagligvarubutik inte bör 

överstiga 10 km och att avståndet till närmaste drivmedelsanläggning inte bör överstiga 

20 km. I Tillväxtanalys analyser redovisas tillgängligheten i minuter vilket gör att pro-

grammets mål och Tillväxtanalys underlag inte är direkt jämförbara.  

Beträffande målsättningen att avståndet till närmaste dagligvarubutik inte bör överstiga 

10 km är målet inte uppfyllt. Som ett exempel tar det 7,5 minuter att färdas 10 km vid en 

genomsnittshastighet på 80 km/h. Av Tillväxtanalys underlag framgår att 7 100 personer 
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har mellan 10 och 20 minuter till den närmaste butiken. En del av dessa personer har san-

nolikt längre än 10 km till närmaste dagligvarubutik.   

Målsättningen att avståndet till närmaste drivmedelsanläggning inte bör överstiga 20 km 

bör dock i nuläget i huvudsak vara uppfylld. Huruvida angivet resultatmål om att befintliga 

drivmedelsanläggningar kan behållas är uppfyllt är beroende av utgångsläget eller vid 

vilken tidpunkt jämförelsen görs. Detta måste preciseras av länsstyrelsen. Här bör man 

även ha i åtanke att programmet togs fram senare än övriga program.   

4.3.8 Kalmar 

Angivna resultatmål i RSP för insatsområdena Dagligvaror respektive Drivmedel: 

• Ökad omsättning och bibehållna lanthandlar.  

• Bibehållen servicenivå på drivmedel. 

Beskrivning av insatser:  

Länet har gjort en rad satsningar som direkt eller indirekt stöder dagligvarubutiker och där 

stödet till kommersiell service har utgjort huvudverktyget för insatserna. Genom detta ar-

bete har flera insatser genomförts för återöppnande och nyetableringar, men några ned-

läggningar har också kunnat förhindras genom användningen av stödet. Stödet har även 

använts för tillgänglighetsanpassning av butiker.  

Utöver dessa insatser har bl.a. behovet av sjömackar inventerats. Några lanthandlare har 

också deltagit i ett kompetensutvecklingsprojekt för besöksnäringen. Vidare pågår ett pro-

jektarbete för att utveckla samarbetet mellan landsbygdsmentorer och berörda aktörer 

kring utsatta lanthandlare.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Regionförbundet bedömer tillgången till drivmedel och dagligvaror som förhållandevis 

god. Bedömningen är att de butiker och drivmedelstationer som finns kvar idag inte kom-

mer att läggas ner, men det kommer att krävas insatser för att behålla dem. Förutom i skär-

gårdsområdena är avståndet till eller tidsåtgången för åtkomst till drivmedel eller dagligva-

ror inom en rimlig nivå. Samtidigt är den demografiska utvecklingen ett stort problem i 

Kalmar län. Befolkningen minskar och åldras i länets flesta kommuner, med följd att un-

derlaget för butiker och bensinmackar minskar. Siffrorna visar också att den yngre befolk-

ningen flyttar från länet. Även etablering av större köpcentra i framför allt Kalmar påver-

kar utvecklingen negativt, även om de små lanthandlarna klarar sig bättre än de medelstora 

tätorternas detaljhandel.  

Regionförbundet i Kalmar län har med stödet för kommersiell service lyckats hindra ned-

läggningar och därmed upprätthålla en god servicenivå. Flera insatser, bl.a. för återöpp-

nande och nyetableringar, har genomförts under senare år. I länet finns några exempel 

under 2011 där ideell sektor har tagit initiativ för att etablera verksamhet. I Överum har 

intresseföreningen startat en mack tillsammans med Q-star. Länsstyrelsen och landsbygds-

programmet har också stöttat två projekt (Byxelkrok och Gullabo) för att där etablera så 

kallade ”ovanjordingar”. 



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2010-2013 

33 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygd har 

minskat från 86 till 83 mellan åren 2009 och 2011. I glesbygder har 1 av 5 butiker för-

svunnit. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygd har minskat från 62 till 57 

stationer. I glesbygder har däremot antalet försäljningsställen ökat från 1 till 3.  

Förändringarna i butiksnätet, med färre butiker i både glesbygd och tätortsnära landsbyg-

der, har satt sina spår. Tillgängligheten till dagligvarubutiker har försämrats märkbart se-

dan år 2009. Antal personer med mellan 10 och 20 minuter till den närmaste butiken har 

ökat med drygt 1 500 personer eller närmare 40 procent. I övriga tidsintervall är föränd-

ringarna marginella.  

Tillgängligheten till drivmedel har förbättrats påtagligt mellan år 2009 och 2011. De ny-

startade drivmedelsstationerna i glesbygdsområden har på ett tydligt sätt bidragit till ut-

vecklingen. Antalet personer med mellan 10 och 20 minuter till den närmaste drivmedels-

stationen har minskat med nästan en tredjedel eller cirka 4 000 personer. Antalet personer 

med längre än 20 minuter har däremot ökat något, men det handlar om små absoluta tal 

(+28).  

Ett av målen avser bibehållen servicenivå på drivmedel. Servicenivån mätt i geografisk 

tillgänglighet har förbättrats under programperioden. Målformuleringen är dock något 

otydlig eftersom den även skulle kunna inrymma kvalitetsaspekter. Programansvariga be-

höver därför förtydliga målformuleringen. Målet om ökad omsättning för lanthandeln 

måste dessutom följas upp för att bli användbart. 

4.3.9 Kronoberg 

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Effektivisera butiker respektive Rädda 
landsbygdens bensinstationer: 

• Butiksnätet bibehålls med tillfredsställande täthet. 

• Minst oförändrat antal bensinstationer på landsbygden.  

Det övergripande målet för programmet är att alla invånare i Kronobergs län oavsett ålder 

och kön skall ha en god servicenivå. Partnerskapet har lagt fast att med god servicenivå i 

Kronobergs län avses att vägavståndet till närmaste dagligvarubutik och drivmedelsan-

läggning inte överstiger 10 km. Det övergripande målet konkretiseras med målformule-

ringen att den andel av befolkningen som inte har en god servicenivå, enligt den över-

enskomna definitionen, inte skall öka.  

Tillväxtanalys bedömer att det övergripande målet är visionärt och åtminstone på kort sikt 

ganska orealistiskt. Preciseringen i ett konkret mål för utvecklingsprogrammet är emeller-

tid både tydligare och realistiskt. 

Beskrivning av insatser:  

Ett brett arbete bedrivs för att påverka servicegivare och andra aktörer med betydelse för 

serviceutvecklingen. Även frågor om lokal upphandling och lokala inköp ingår. Ett särskilt 

projekt syftar till att få in kommunal turistinformation och annan kommunal service i buti-

kerna.  

Stödet till kommersiell service används löpande för investeringar i butiker och drivmedels-

stationer.  
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Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Under året har två butiker och två drivmedelsanläggningar lagts ner. En ny drivmedelsan-

läggning har anlagts i en ort där servicen har varit nedlagd en period. Ett par butiker har 

upphört med varuhemsändning. Sammantaget har alltså tillgängligheten minskat. Möjligen 

drabbas äldre särskilt i och med att man har svårt att förflytta sig längre sträckor. Indragen 

varuhemsändning drabbar definitivt de äldre om inte kommunen lyckas ordna motsvarande 

service från annat håll. Nybyggnation av butik pågår i en ort där servicen har varit för-

svunnen en tid. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygd har 

minskat från 51 till 47 mellan åren 2009 och 2011. I övriga områdestyper är läget oföränd-

rat. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygd är oförändrat sedan år 2009. I tätor-

ter har dock antalet försäljningsställen blivit 9 färre.  

Förändringarna avser nettoförändringar under perioden 2009-2011. Av länets bedömning 

ovan framkommer att tillgängligheten minskat under det allra senaste året. De nedlägg-

ningar som skett av drivmedelsstationer under det senaste året uppvägs dock av nystartade 

anläggningar både under 2011 och tidigare år.  

Förändringarna i butiksnätet i tätortsnära landsbygder har satt sina spår. Tillgängligheten 

till dagligvarubutiker har försämrats märkbart sedan år 2009. Antal personer med mellan 

10 och 20 minuter till den närmaste butiken har ökat med drygt 1 300 personer eller 

31 procent. I övriga tidsintervall är förändringarna marginella.  

Försämringarna kan i huvudsak härledas till perioden 2009-2010. Under det allra senaste 

året har tillgängligheten förbättrats då antalet personer med mellan 10 och 20 minuter till 

den närmaste butiken har minskat med närmare 900 personer sedan år 2010.  

Tillväxtanalys underlag visar att det skett förändringar även avseende tillgängligheten till 

drivmedel. Antalet personer i tidsintervallet 5 till 10 minuter till den närmaste drivmedels-

stationen har ökat med närmare 2 000, medan antalet personer med längre tidsavstånd 

istället minskat med över 500 personer. Även här kan försämringarna i huvudsak härledas 

till perioden 2009-2010 medan utvecklingen under det senaste året ur tillgänglighetssyn-

punkt varit betydligt bättre. Utvecklingen visar på ett tydligt sätt betydelsen av strategiska 

butiker och drivmedelsstationer och hur även små förändringar i servicenätet kan ge stora 

effekter på tillgängligheten. 

Målet om ett oförändrat antal drivmedelsstationer på landsbygden är i nuläget uppfyllt. 

Målsättningen att butiksnätet bibehålls med en tillfredsställande täthet är inte tillräckligt 

tydligt för att kunna följas upp utvärderas. Att den andel av befolkningen som inte har en 

god servicenivå, enligt den överenskomna definitionen över 10 km till närmaste dagligva-

rubutik och drivmedelsanläggning, inte skall öka kan dock mätas. Här är målsättningen 

beträffande dagligvarubutikerna inte uppfylld. Som ett exempel tar det 7,5 minuter att fär-

das 10 km vid en genomsnittshastighet på 80 km/h. Antalet personer med mellan 10 och 20 

minuter till den närmaste butiken har ökat sedan år 2009. En del av dessa personer har 

sannolikt längre än 10 km till närmaste dagligvarubutik.   
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4.3.10 Norrbotten  

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Säkra tillgången till drivmedel respek-
tive Säkra tillgången till livsmedel: 

• Tillgängligheten i km till närmaste drivmedelsstation har inte försämrats i förhållande 

till tillgängligheten år 2009.  

• Tillgängligheten i minuter/km till närmaste dagligvarubutik har inte försämrats i för-

hållande till tillgängligheten år 2009.  

Dessutom finns resultatmålen: 

• Minst 45 drivmedelsstationer i gles och landsbygd.  

• Minst 43 dagligvarubutiker i gles- och landsbygd. 

Indikatorer för dessa mål: 

• Avstånd till närmaste dagligvarubutik. 

• Avstånd till närmaste drivmedelsstation. 

• Antal drivmedelsstationer i gles- och landsbygd. 

• Antal dagligvarubutiker i gles- och landsbygd. 

Beskrivning av insatser:  

Stödet till kommersiell service används löpande för investeringar i butiker och drivmedels-

stationer. 

En rad olika projekt pågår inom serviceområdet med syfte att förstärka butikerna med ett 

bredare serviceinnehåll och att förbättra servicen till medborgare och företag. Bland dessa 

kan nämnas att det i flera kommuner pågår samverkansinsatser för att främja näringslivets 

tillgång till service. Dessutom görs kompetensutvecklings- och informationsinsatser inom 

området lokal upphandling och för att öka den ideella sektorns deltagande i utvecklingen 

av lokala servicelösningar. Flera orter i länet medverkar också i Hela Sverige ska Levas 

projekt ”Hållbara lokala servicelösningar”. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Tillgängligheten till drivmedel har minskat då ett flertal anläggningar stängts inom gles- 

och landsbygdsområden i länet, bland annat i Kuttainen och Vidsel. På ett antal orter har 

dock byaägda drivmedelsanläggningar etablerats som inte bara har drivmedel utan även 

andra verksamheter. Det kan handla om viss dagligvaruförsörjning i samråd med etable-

rade handlare, grill- och kioskförsäljning, turistverksamhet m.m. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

glesbygder minskat från 64 till 61 sedan år 2009. I tätortsnära landsbygder har antalet buti-

ker minskat från 49 till 44 under samma period.  

Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats något under perioden. Antalet personer 

med mellan 10 och 20 minuter till den närmaste butiken har ökat med cirka 900 personer, 
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eller cirka 9 procent. Antalet personer med längre än 20 minuter till den närmaste butiken 

har dock blivit cirka 150 färre sedan år 2009.   

Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har ökat från 42 till 45 i glesbyg-

der mellan år 2009 och 2011, men minskat med 2 till 31 stationer i tätortsnära landsbygder 

under samma period. Länets bedömning är att tillgängligheten till drivmedel minskat under 

det senaste året. Tillväxtanalys underlag visar emellertid att antalet drivmedelsstationer 

ökat i förhållande till år 2009.  De nya aktörer och lokala lösningar som etablerats på flera 

orter ligger bakom denna utveckling.  

Beträffande tillgängligheten till drivmedel har det skett stora förändringar. I tidsintervallet 

5 till 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat kraftigt.  

Ökningen är över 6 000 personer, men det handlar i sammanhanget fortfarande om relativt 

korta avstånd. Antalet personer med längre än 10 minuter till den närmaste drivmedelsstat-

ionen har minskat med cirka 2 150 personer. Här har de nyetableringar som gjorts i gles-

bygder haft en tydlig effekt. För de allra längsta avstånden har dock läget försämrats. 171 

personer hade år 2011 längre än 40 minuter till den närmaste drivmedelsstationen, att jäm-

föra med år 2009 då ingen hade så långt.  

Programmets målsättningar om att tillgängligheten inte ska försämras under programperi-

oden är i nuläget inte uppfyllt på dagligvarusidan. Beträffande tillgängligheten till drivme-

del har totalt sett fler personer år 2011 än 2009 längre än 5 minuter till det närmaste ser-

vicestället. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste drivmedelstat-

ionen har ökat kraftigt. Det uppvägs dock av färre personer med längre än 10 minuter till 

den närmaste drivmedelsstationen. Huruvida detta totalt sett är en förbättring eller försäm-

ring måste bedömas av programansvariga.  

Enligt Tillväxtanalys statistiska underlag är antalet dagligvarubutiker och drivmedels- 

stationer i glesbygder och tätortsnära landsbygder betydligt fler än de 43 respektive 45 

serviceställen som avgränsats i programmet och som ligger till grund för angivna resul-

tatmål. I Tillväxtanalys underlag ingår även butiker och drivmedelsanläggningar på orter 

med mer än ett serviceställe. Dessa butiker och drivmedelsanläggningar är i normalfallet 

inte föremål för stödinsatser och ingår därför inte i den avgränsning som gjorts för pro-

grammet. Utvecklingen behöver därför följas upp med den avgränsning som länet använ-

der som grund.  

4.3.11  Skåne 

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Bibehållen tillgång till basal ser-
vice/Bevarad servicenivå: 

• Medborgarnas avstånd till service försämras ej. 

Av det övergripande målet med programmet framgår att målet är att Skånes relativt goda 

utbud av och tillgång till service av olika slag ska bevaras, och gärna förbättras. 

Indikatorer för dessa mål: 

• Medborgarnas avstånd till service. 

Beskrivning av insatser: 

Stöd till kommersiell service kan lämnas till nyckelaktörer på landsbygden. Stöd har bevil-

jats för bevarande och utveckling av drivmedelsstationen på ön Ven. 
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Informationsinsatser om innovativ upphandling har genomförts på olika orter över hela 

Skåne. Olika pilotprojekt har genomförts inom Grön Rehab och för att utveckla trans-

port/leverans på landsbygden. En omvärldsanalys har gjorts med syfte att hitta nya kom-

mersiellt gångbara servicelösningar och nya sätt att tillhandahålla service. Pilotprojekt för 

att testa nya idéer genomförs i Nordvästra Skåne. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Under de senaste åren finns en tendens i Skåne att serviceläget på landsbygden försämras. 

Fler och fler livsmedelsbutiker, på framför allt mindre orter, uppger att man får större och 

större problem att upprätthålla sin verksamhet och därmed servicegraden. Det här är en 

utveckling som står i kontrast mot det allt mer ökande intresset från alltfler människor, 

främst personer i medelåldern, ofta med barn, som vill bosätta sig på landsbygden. En ut-

maning i Skåne är att försöka balansera den minskande servicegraden mot det ökande in-

tresset av att bosätta sig på landsbygden.  

Tillgången till drivmedel skiljer sig en aning från situationen vad gäller livsmedel genom 

att små nischade drivmedelsleverantörer etablerar obemannade tankställen på strategiska 

orter. Etableringarna sker ofta i anslutning till någon annan serviceinrättning, 

Återrapportering eller inhämtande av uppgifter gällande tillgång till både kommersiell och 

offentlig service på landsbygden är inte fullt utbyggd i Skåne. Därför planerar Region 

Skåne att under 2012, tillsammans med kommunerna i Skåne och andra aktörer som jobbar 

för landsbygdens utveckling, att initiera ett arbeta i syfte att inventera det aktuella service-

läget, kunna följa händelseutvecklingen och identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas 

för att med utgångspunkt i behoven säkra tillgången till service.      

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder har minskat från 115 till 112 butiker 

sedan år 2009. Dessutom har en butik i skärgården lagts ned. Antalet drivmedelsstationer i 

tätortsnära landsbygder som säljer bensin och diesel har minskat från 90 till 87 mellan år 

2009 och 2011. 

Tillväxtanalys underlag visar att tillgängligheten till dagligvaror har förbättrats något sedan 

år 2009. I intervallet 5 till 10 minuter till den närmaste butiken har antalet personer mins-

kat med drygt 1 100 personer och uppgick år 2011 till cirka 61 000 personer. Cirka 700 

personer har längre än 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken, vilket är en margi-

nell ökning sedan 2009.  

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats under hittillsvarande programperiod. I tids-

intervallet 5 till 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat 

med 8 700 personer, eller närmare 10 procent. De nedläggningar som skett har tydligt på-

verkat tillgängligheten i berörda områden. I ett nationellt perspektiv är tillgängligheten god 

till både drivmedel och dagligvaror. 

Ovan angivna effektmål för insatsområdet är i nuläget uppfyllt avseende dagligvaror men 

inte beträffande drivmedel. 
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4.3.12 Stockholm  

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Tillgänglighet till dagligvaror respek-
tive Tillgänglighet till drivmedel: 

• Förbättrade överlevnadsmöjligheter bl.a. i form av högre omsättning (dagligvaror).  

• Förbättrade överlevnadsmöjligheter bl.a. i form av högre omsättning (drivmedel). 

Det finns två insatsområden som direkt riktas mot tillgänglighet till dagligvaror respektive 

drivmedel. Av programmet framgår att insatserna både vad avser dagligvaror och drivme-

del riktas till glesbygden, i första hand till skärgården. Förutom ovan angivna effektmål 

finns målsättningen att insatserna syftar till att bevara de butiker och drivmedelsanlägg-

ningar som finns idag, inte att bygga nya. Serviceprogrammet riktar sig mot åretruntbuti-

ker på mindre orter med en omsättning på högst 15 milj. kr. per år. Dessa begränsningar 

innebär att 45 butiker och 40 drivmedelsanläggningar ingår i programmet.  

Beskrivning av insatser: 

Flera investeringsstöd har lämnats till butiker och drivmedelsanläggningar. Projekt med 

dagskassehämtning på 12 öar och recycling på Utö har genomförts med delfinansiering av 

länsstyrelsen. Projekten har genomförts i samverkan mellan kommersiella och offentliga 

serviceaktörer. Bredband och betaltjänster är viktiga områden att arbeta med. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Utvecklingen av butiker och drivmedelsanläggningar pågår fortlöpande. Fem stöd till 

kommersiell service har beviljats under 2011. Några nedläggningar under 2011 känner 

länsstyrelsen inte till, dock kommer butiken på Ornö endast ha sommaröppet i fortsättning-

en. 

Avsikten var att under 2011 påbörja kompetensutveckling och tillgänglighetsöversyn i ett 

antal butiker/drivmedelsanläggningar med hjälp av Landsbygdsmentorerna. Detta har inte 

kunnat genomföras på grund av att alla resurser lagts på ett dagskasseprojekt, men arbetet 

påbörjas förhoppningsvis under 2012. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i skärgården
14

 har ökat från 22 

till 23 butiker mellan år 2009 och 2011. Antalet drivmedelsstationer i skärgården har ökat 

från 9 till 10 under samma tidsperiod.  

Länsstyrelsen har utifrån en kartläggning avgränsat de områden och de butiker respektive 

drivmedelsanläggningar som ingår i programmet. Programmet berör endast en avgränsad 

del av länet, nämligen glesbygdsområden och i första hand skärgården. Förutom öar utan 

fast landförbindelse ingår även öar med broförbindelse och vissa skärgårdsområden på 

fastlandet i länsstyrelsens avgränsning. Avgränsning innebär att 45 butiker och 40 drivme-

delsanläggningar ingår i programmet  

Ett av programmets mål är att bevara de butiker och drivmedelsanläggningar som finns 

idag. Utvecklingen av serviceställen i skärgården, dvs. öar utan fast landförbindelse, har 

varit positiv med en svag ökning sedan år 2009. Målet att bevara de butiker och drivme-

                                                 
14 Öar utan fast landförbindelse.  
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delsanläggningar som fanns vid programstart är därför i nuläget uppfyllt för de öar i skär-

gården som saknar fast landförbindelse.  

Det har skett relativt stora förändringar av tillgängligheten i länet som helhet sedan år 

2009. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken 

har ökat med drygt 3 200 mellan åren 2009 och 2011, medan antalet personer med längre 

avstånd minskat med drygt 500 personer.  

Även på drivmedelssidan har det skett förändringar i länet som helhet. I intervallet 5 - 10 

minuter till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat med närmare 

10 000 personer, eller cirka 11 procent. I intervallet 10 - 20 minuter har antalet personer 

ökat med drygt 1 500 personer.  

För att Tillväxtanalys analysverktyg för tillgänglighetsmätningar ska kunna användas i alla 

delar av landet krävs ett obrutet vägnät. Detta gör att det inte är möjligt att på ett korrekt 

sätt mäta förändringar av tillgängligheten i skärgårdsområden där det ingår öar utan fast 

landförbindelse. Tillgängligheten på öar utan fast landförbindelse i Stockholms län bör 

dock ha förbättrats något under hittillsvarande programperiod eftersom antalet butiker och 

drivmedelsanläggningar ökat i antal. Denna eventuella förbättring fångas dock inte i de 

analyser som refereras till i stycket ovan. 

Programmets mål om förbättrade överlevnadsmöjligheter bl.a. i form av högre omsättning 

behöver följas upp av länsstyrelsen för att måluppfyllelsen ska kunna bedömas. Utveckl-

ingen av antalet butiker och drivmedelsanläggningar kan följas upp med länsstyrelsens 

avgränsning som bas. 

4.3.13 Södermanland 

Syftet med Södermanlands regionala serviceprogram är att bidra till en hållbar tillgång till 

service utifrån regionala förutsättningar och lokala behov. I programmet finns ett insatsom-

råde som heter Stöd till kommersiell service. Det saknas dock konkreta mål och ambitioner 

för insatsområdet. De mål som finns i beskrivna under insatsområdet är enbart av administ-

rativ karaktär.   

Tillväxtanalys och Tillväxtverket har haft ett dialogmöte med länsstyrelsen kring mål och 

indikatorer i programmet. Länsstyrelsen har för avsikt att under 2012 presentera en uppda-

terad RSP med utvecklade mål och indikatorer. 

Beskrivning av insatser: 

Bredbandssatsningar är en prioriterad fråga för länsstyrelsen. Länsstyrelsen har gjort en 

kartläggning över länets IT-infrastruktur för att kunna ge stöd till sökande och för att 

kunna prioritera mellan ansökningar. En enkätundersökning om företagens behov av dags-

kassehantering har också genomförts. Länsstyrelsen jobbar mycket med processer för att 

aktivera partnerskap, organisationer och andra aktörer kring viktiga servicefrågor.  

Beträffande stödet till kommersiell service har flera förfrågningar inkommit till länsstyrel-

sen, men någon konkret ansökan har inte inkommit under 2011. Brist på medfinansiering 

anges vara en orsak.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Inga större förändringar i serviceläget. Fortsatt lågt intresse för drivmedel. Höga investe-

ringskostnader samtidigt som dagens vagnpark är mera bränslesnål än tidigare är förmodli-

gen orsaken till detta. Vad gäller dagligvaror är förändringarna små. Utvecklingen går mot 
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servicepunkter med flera olika funktioner. Ökat intresse för mera individuella och mobila 

servicelösningar kan också märkas. Medfinansieringen är ofta ett problem för näringsidka-

ren. Länsstyrelsen kommer under 2012 öka sin insats kopplat till information om vilka 

stödmöjligheter som finns. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder är oförändrat sedan år 2009 medan 

antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder som säljer bensin och diesel har 

minskat från 22 till 16 mellan år 2009 och 2011. 

Tillväxtanalys underlag visar att tillgängligheten till dagligvaror har förbättrats sedan år 

2009. Det är framför allt i tidsintervallet 10 till 20 minuter till den närmaste butiken som 

förbättringarna skett. Antalet personer med dessa avstånd har minskat med 900 och upp-

gick år 2011 till cirka 5 900 personer.    

Tillgängligheten till drivmedelsstationer har försämrats påtagligt under hittillsvarande pro-

gramperiod. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste drivmedels-

stationen har ökat med 3 400 personer, eller cirka 8,5 procent. Antalet personer med 10 till 

20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har ökat med 2 900 personer, vilket mot-

svarar en ökning i relativa tal på 21 procent. Cirka 80 personer hade år 2011 dessutom 

längre än 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen, att jämföra med år 2009 då 

ingen hade så långt. De nedläggningar som har skett på drivmedelssidan har på ett mycket 

tydligt sätt påverkat tillgängligheten i länets landsbygdsområden. 

4.3.14 Uppsala  

Angivna resultatmål i RSP för insatsområdet Ekonomiskt stöd: 

• Minst en drivmedelsstation ska kunna ny- eller återöppnas. 

• Minst två landsbygdshandlare ska kunna nyetablera, eller utveckla befintlig, verksam-

het på orter som riskerar att förlora den service som är kopplad till butik på landet. 

Beskrivning av insatser: 

I ett gemensamt finansierat projekt har länsstyrelsen och regionförbundet gjort en genom-

gång av de kommunala översiktsplanerna. I detta arbete har även servicefrågorna hanterats.  

Ekonomiskt stöd har lämnats till uppförande av två drivmedelsstationer i anslutning till 

befintliga dagligvarubutiker. Bidrag har också lämnats till upprustning och utbyggnad av 

butik i ett av kommunen prioriterar område.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Under 2011 har beslut om finansiering av två nya drivmedelsstationer fattats. En har 

byggts färdigt och en kommer att bli klar 2012. Ingen drivmedelsstation har lagts ner. Ur 

ett länsperspektiv har tillgängligheten till drivmedel således förbättrats.  

Tillgången till livsmedel är relativt oförändrad. En mindre butik med ett minimiutbud av 

dagligvaror har gått i konkurs. Detta har dock inte inneburit någon direkt försämring av 

tillgängligheten eftersom kunderna istället förses med varor från en större butik i kommu-

nen via stöd med hemsändningsbidrag. I en annan kommun har en butik stärkt sin kvalitet 

och sitt utbud med hjälp av finansieringsstöd från länsstyrelsen. Denna butik har även öpp-

nat en kaférörelse och därmed kunnat erbjuda en samlingsplats för de boende i området. 
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Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder mins-

kat sedan år 2009. Minskningen är 4 butiker eller, i relativa tal, cirka 7 procent. Tillgäng-

ligheten har dock inte påverkats nämnvärt. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter 

till den närmaste butiken har ökat marginellt medan antalet personer med länge än 10 mi-

nuter istället minskat något.   

Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och/eller diesel har minskat kraftigt i tä-

tortsnära landsbygder där antalet försäljningsställen minskat från 49 till 39 sedan år 2009. I 

glesbygdsområden har det däremot tillkommit ett nytt försäljningsställe.  

De stora förändringarna har på ett tydligt sätt försämrat tillgängligheten till drivmedel i 

delar av länet. I avståndsintervallet 10 till 20 minuter till det närmaste försäljningsstället 

har antalet personer nästan fördubblats och uppgick år 2011 till närmare 13 000 personer. 

Antalet personer med längre än 20 minuter har ökat med 160 personer. Försämringarna 

visar den stora betydelsen som många stationer utanför tätorterna har för tillgängligheten i 

dessa områden.  

Tillväxtanalys bedömning av tillgängligheten till drivmedel skiljer sig från länsstyrelsen 

bedömning. De investeringar som gjorts i nya drivmedelsstationer, som lyfts fram av läns-

styrelsen, var dock inte helt slutförda när Tillväxtanalys statistiska underlag sammanställ-

des under hösten 2011 och har därför inte påverkat analyserna. På grund av en viss efter-

släpning i statistiken kan dessutom en nedläggning i något fall ha skett före år 2009, även 

om anläggningen finns med som aktiv i Tillväxtanalys underlag för år 2009. 

Ett av målen för insatsområdet är att minst en drivmedelsstation ska kunna ny- eller åter-

öppnas. Så har också skett under 2011 även om ett flertal stationer samtidigt lagts ned.  

Programmets insatser riktas till investeringar i strategiska lägen med stor betydelse ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Tillgängligheten till drivmedel har dock försämrats i länet som 

helhet. 

4.3.15  Värmland 

Angivna resultatmål i RSP för insatsområdena Dagligvaror respektive Drivmedel: 

• Utveckla olika modeller som leder till mervärde och ökad tillväxt för servicegivare på 

den värmländska landsbygden.  

• Tillgänglighetsanpassa butiker. 

• Att butikerna ska nå ökad attraktivitet och konkurrenskraft. 

• Verka för fler alternativa driftsformer likt Bymacken. 

• Att snabbt kunna mobilisera och genomföra insatser vid aviserad nedläggning av en 

mack. 

Målen för insatsområdena är i nuläget inte tillräckligt tydliga och konkreta för att kunna 

utvärderas av Tillväxtanalys. Tillväxtanalys och Tillväxtverket har haft ett dialogmöte med 

länsstyrelsen kring mål och indikatorer i programmet. Länsstyrelsen har för avsikt att un-

der 2012 presentera en uppdaterad RSP med utvecklade mål och indikatorer. 
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Beskrivning av insatser: 

Under insatsområdet servicepunkter görs aktiviteter för att ta tillvara och utveckla erfaren-

heter av tidigare projekt på området. Länsstyrelsen deltar också i projektet ”Filtreringsmo-

dellen” kring kontanthantering och servicepunkter.  

Mentorer inventerar fortlöpande behoven av utbildning av butiksägare och tillgänglighets-

anpassning av butiker. Alla berörda butiker i länet har fått inbjudan till seminarium om 

energieffektivisering i butik samt erbjudande om deltagande i energirådgivningsprojekt. På 

drivmedelssidan inventerar mentorerna löpande kommande investeringsbehov.  

Samråd sker löpande med kommunernas kontaktpersoner för kommersiell service och 

andra berörda aktörer kring diverse aktuella frågor. Rundresor har genomförts i flertalet av 

Värmlands kommuner där lanthandlare besökts. Medverkande på rundresorna har, förutom 

länsstyrelsens personal, varit kommunala tjänstemän, kommunalråd och landsbygdsmento-

rer. Fler kommuner ser med anledning av detta över och aktualiserar sina varuförsörj-

ningsplaner.   

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Under året har länet ställts inför nya utmaningar då servicen i ytterområden till större orter 

också börjar glesas ut. Sista butiken lägger ner och annan service som bank, post, apotek 

och andra tjänster förändras eller försvinner. Förändringarna har gått fort och den nå-

gorlunda jämna servicenivån i länet blir mer osäker. Två landsbygdsbutiker har lagts ned 

under 2011. Tre ytterligare butiker har aviserat att de tänker slå igen inom det närmaste 

halvåret och ytterligare fyra planerar avveckling på lite längre sikt. Med anledning av att 

flera av de butiker som är under nedläggningshot har en stor betydelse för dagligvaruför-

sörjningen och övrig service för de kringboende, kommer tillgängligheten till service att 

minska betydligt på flera håll i länet. Sammanlagt finns 43 butiker kvar på landsbygden i 

Värmlands län. 

Samarbetet med Landsbygdsmentorerna fungerar bra och tillsammans med dem har det 

genomförts en inventering av länets drivmedelsanläggningar. En uppdatering över befint-

liga drivmedelsanläggningar har gjorts i länets GIS databas. I dagsläget finns 32 stycken 

drivmedelsanläggningar och 2 nya är på planeringsstadiet. De drivmedelssatsningar som 

gjorts de senaste åren i länet har fallit väl ut. Det finns inte några indikationer på att antalet 

drivmedelsanläggningar kommer att minska på längre sikt. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder mins-

kat från 74 till 69 butiker sedan år 2009. I glesbygder har antalet butiker minskat från 12 

till 11 butiker.  

Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats något sedan år 2009. Antalet personer med 

5 - 10 minuter till den närmaste butiken har minskat med närmare 400 personer, medan 

antalet personer med mer än 10 minuter till den närmaste butiken istället ökat med närmare 

700 personer.   

Även antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och/eller diesel har minskat något. I 

tätortsnära landsbygder har antalet försäljningsställen minskat från 42 till 37 försäljnings-

ställen sedan år 2009. I glesbygdsområden har det däremot antalet försäljningsställen ökat 

från 4 till 5. Förändringarna har medfört att tillgängligheten har försämrats sedan år 2009. I 

intervallet 5 till 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat 
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med närmare 1 300 personer, eller cirka 3,5 procent. Antalet personer med mer än 10 mi-

nuter till det närmaste tankstället har ökat med drygt 350 personer. Antalet personer med 

längre än 30 minuter har dock minskat, om än marginellt.    

4.3.16  Västerbotten 

Angivna effektmål i RSP för insatsområdet Kommersiell service:  

• Dagligvarubutikerna på landsbygden bevaras på samma nivå som 2009 = 49 butiker. 

• Drivmedelsstationerna på landsbygden bevaras på samma nivå som 2009 = 46 station-

er. 

• Andelen drivmedelsstationer på landsbygden med förnybara drivmedel ökar  

(9 % år 2009). 

Indikatorer för dessa mål: 

• Tillgänglighet till dagligvarubutik och drivmedel i form av restid respektive avstånd. 

Beskrivning av insatser: 

Länet har gjort en rad satsningar som direkt eller indirekt stöder dagligvarubutiker. Stöd 

har lämnats till bl.a. investeringar i utbyggnad av butiker, för köp av butik och utrustning 

och för tillgänglighetsanpassning av butiker, men även som servicebidrag och hemsänd-

ning. Under insatsområdet servicelösningar har projektinsatser gjorts för att skapa hållbara 

sociala servicepunkter, diversifiering av verksamhet och för samordning av transporter. 

Stöd har också lämnats för mentorsinsatser till stöd för kommersiell service. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Under det senaste året har tillgängligheten till drivmedel och dagligvaror varit konstant, 

inga förändringar har skett. Länsstyrelsen bedömer dock att en stor del av livsmedelsbuti-

kerna på landsbygden har en allt sämre likviditet på grund av försämrad omsättning och 

resultat. Av de butiker som Länsstyrelsen har följt upp (50 av 60 totalt) har över 50 % en 

nettoomsättning som understiger 5,9 Mkr. När det gäller tillgängligheten till drivmedel 

konstaterar länsstyrelsen att bilden generellt inte är lika negativ. Länsstyrelsen har under 

året endast haft en ansökan om servicebidrag till drivmedelsanläggningar. 

Generellt kan man säga att pensionärer är den åldersgrupp som är mest köptrogna hos de 

lokala livsmedelsbutikerna. Ungdomar och barnfamiljer upplevs av många företagare som 

mindre köptrogna eftersom de är bilburna, arbetar i centralorterna och troligen vill ha ett 

bredare sortiment, fler kampanjpriser etc. Länsstyrelsen bedömer att tillgängligheten till 

service är könsneutral. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

glesbygder minskat från 72 till 68 sedan år 2009. I tätortsnära landsbygder har antalet buti-

ker minskat från 47 till 45 under samma period.  

Det minskade antalet butiker har satt vissa spår i länet i en delvis försämrad tillgänglighet 

till dagligvaror. Förändringarna sedan år 2009 berör både de relativt korta avstånden och 

de allra längsta avstånden till närmaste dagligvarubutik. Antalet personer med mellan 

5 och 10 minuter till den närmaste butiken har ökat med cirka 450 personer, medan de med 
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mellan 10 och 20 minuter är cirka 540 färre år 2011 än 2009. Antalet personer med längre 

än 20 minuter till den närmaste butiken har dock ökat med cirka 160 personer sedan år 

2009.    

Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har ökat från 48 till 52 i tä-

tortsnära landsbygder mellan år 2009 och 2011. I övriga områdestyper är läget oförändrat 

sedan år 2009. Det ökade antalet drivmedelsstationer har på ett positivt sätt påverkat till-

gängligheten. Det är framför allt i tidsintervallet 10 till 20 minuter till den närmaste driv-

medelsstationen som förbättringarna kan ses, då antalet personer minskat med drygt 1 400 

sedan år 2009. Även beträffande de allra längsta avstånden har det skett förbättringar. An-

talet personer med längre än 40 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har minskat 

med 65 personer under samma period.   

Enligt Tillväxtanalys statistiska underlag är antalet dagligvarubutiker och drivmedelsstati-

ner i glesbygder och tätortsnära landsbygder betydligt fler än de 49 respektive 46 service-

ställen som avgränsats i programmet och som ligger till grund för angivna resultatmål. 

Länets avgränsning grundar sig i tydliga avståndskriterier för när stöd kan lämnas. I Till-

växtanalys underlag ingår samtliga butiker och drivmedelsanläggningar, även sådana som 

finns på orter med mer än ett serviceställe eller nära ett annat serviceställe. Dessa butiker 

och drivmedelsanläggningar ingår inte i den avgränsning som gjorts för programmet och är 

därför i normalfallet inte stödbara. Utveckling och måluppfyllelse för angivna effektmål 

behöver därför följas upp med länsstyrelsens egen avgränsning som grund. 

4.3.17 Västernorrland 

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Tillgänglighet till dagligvaror respek-
tive Tillgänglighet till drivmedel: 

• Befintlig butiksortsstruktur bibehållen; andelen 3,7 procent av länsbefolkningen med 

längre färdväg än 10 minuter till butiksort oförändrad. 

• Fullgod tillgänglighetsanpassning i butiker för personer med funktionsnedsättning. 

• Bibehållen serviceortsstruktur kompletterad med drivmedelsutbud på strategiska orter 

så att tillgängligheten på 2008 års nivå upprätthålls. 

Beskrivning av insatser: 

Inom insatsområdena tillgänglighet till dagligvaror respektive tillgänglighet till drivmedel 

har flera insatser genomförts. Inom ramen för ett mentorsprogram har samtliga cirka 30 

glesbygdsbutiker fått stöd, råd och utbildning i allt som rör butikernas verksamhet. Inven-

tering av behov av tillgänglighetsanpassning av butiker har också genomförts.  

Stödet till kommersiell service har bl.a. använts för investeringsbidrag till flera drivme-

delsanläggningar och för att förbättra utbudet av alternativa bränslen. Ett stort antal butiker 

har beviljats investeringsbidrag, några butiker har beviljats servicebidrag och hemsänd-

ningsbidrag har beviljats till länets alla sju kommuner  

Inom övriga insatsområden har bl.a. en nulägesanalys av länets IT-infrastruktur genom-

förts i samverkan mellan kommunförbundet, landstinget och länsstyrelsen. Likaså har för-

utsättningarna för kontanthantering i glesbygd och förutsättningarna för utveckling av om-

budsfunktioner kartlagts. Dialogen med kommunerna kring dessa frågor utvecklas succes-

sivt. 
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Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Två av de butiker (Gideå och Indal) som gick i konkurs i slutet av 2010 har öppnat med 

nya ägare under 2011. Den ena butiken, som öppnats av en privat handlare, beräknas om-

sätta över 10 miljoner kr per år. Den andra butiken drivs av en förening och beräknas om-

sätta mellan 5 och 6 miljoner kr. Två butiker (Sidensjö, Holm) har upphört under året. Den 

ena gjorde konkurs och den andra stängde på grund av dålig lönsamhet. Förändringarna 

betyder sammantaget att antalet butiker inte har förändrats under året. Tillgängligheten har 

därför inte försämrats nämnvärt under 2011, men i ett längre perspektiv har tillgänglighet-

en till dagligvaror försämrats. 

Två drivmedelsstationer (Torpshammar och Edsele) har öppnats i serviceglesa områden 

under 2011. Båda stationerna är belägna på orter som varit utan drivmedelsstation en tid 

efter det att äldre anläggningar lagts ner. En relativt stor drivmedelsanläggning (Boll-

stabruk) har stängts till följd av konkurs under året. Intresseföreningar på orten arbetar för 

att undersöka förutsättningarna för att starta en ny drivmedelsstation. Avståndet till närm-

aste drivmedelsanläggningar är 6 respektive 10 km. Sammantaget har tillgängligheten till 

drivmedel förbättrats under året. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

glesbygder ökat från 13 till 14 mellan åren 2009 och 2011. I tätortsnära landsbygder har 

antalet butiker minskat från 58 till 52 under samma period. 

Förändringarna i tätortsnära landsbygder har medfört att antalet personer med mellan 

10 och 20 minuter till den närmaste butiken har ökat med närmare 1 700 personer sedan år 

2009, medan antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste butiken har 

ökat med knappt 400 personer. Även antalet personer med över 20 minuter till närmaste 

butik har ökat, men bara marginellt.  

För antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har förändringarna varit små. I 

tätortsnära landsbygder minskade antalet stationer från 41 till 40 mellan år 2009 och 2011, 

medan antalet stationer i glesbygder ökade från 7 till 8 under samma period. Trots de små 

förändringarna kan vissa effekter ses i tillgänglighetsmätningarna. Antalet personer med 

mellan 5 och 10 minuter till den närmaste drivmedelstationen har ökat med över 2 200 

personer sedan år 2009. Antalet personer med längre än 10 minuter till den närmaste buti-

ken har dock minskat med sammanlagt närmare 500 personer sedan år 2009. Det bör påpe-

kas att samtliga förändringar av antalet serviceställen avser nettoförändringar. Även om 

antalet drivmedelsstationer är oförändrat kan det ha skett förändringar i stationsnätet som 

påverkar tillgängligheten. Dessutom påverkar även andra faktorer som t.ex. flyttmönster 

och befolkningsförändringar utfallet av tillgänglighetsanalyserna. 

Programmets målsättning på drivmedelssidan är att tillgängligheten upprätthålls på 2008 

års nivå. Tillväxtanalys bedömning är att tillgängligheten försämrats något sedan år 2009, 

även om antalet personer med de längsta avstånden minskat i antal. De förändringar som 

skett sedan år 2009 är dock lite tvetydiga, då antalet personer med relativt korta avstånd 

ökat markant medan antalet personer med långa avstånd minskat tydligt. Huruvida detta 

totalt sett är en förbättring eller försämring måste bedömas av programansvariga. 

Länets målsättning om en bibehållen butiksortsstruktur; där andelen 3,7 procent av läns-

befolkningen med längre färdväg än 10 minuter till butiksort är oförändrad är i nuläget 
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inte uppfylld. Andelen av befolkningen som har längre än 10 minuter till den närmaste 

butiken uppgick år 2011 till cirka 4,4 procent.  

4.3.18 Västmanland 

Serviceprogrammets övergripande mål är att ingen av länets åtta lanthandlare skall ha lagt 

ner verksamheten vid utgången av 2013. Utöver det övergripande målet finns två tydliga 

resultat- och effektmål. 

Angivna resultat- och effektmål i RSP för planerade insatser som direkt riktas till 
att stärka butiker och strategiska drivmedelsanläggningar: 

• De åtta lanthandlarnas totala omsättning skall inte minska. 

• Drivmedelsstationer på orter som har lanthandel skall inte bli färre. 

 Beskrivning av insatser: 

Serviceprogrammets syfte är att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer med 

strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen. I programmet betonas att pla-

nerade insatser i programmet avser just dagligvarubutiker och drivmedelsstationer. 

Programmets syfte och övergripande mål ska uppnås genom följande insatser: 

• Kommunerna försöker upphandla livsmedel till småkök på ett sådant sätt att lant-

handlarna kan vara med och lägga anbud. 

• Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna försöker stärka turistiska satsningar i 

lanthandlarnas närhet. 

• Läget för bensinstationer i länet skall bevakas och vid behov skall vissa av dem priori-

teras så att de kan få stöd enligt förordningen om stöd till kommersiell service. 

• Sträva efter samverkan mellan kommersiell och offentlig service. 

• Tillhandahålla kompetensförsörjning till lanthandelsbutiker och potentiella köpare av 

sådana. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Samtliga prioriterade butiker finns kvar, vilket var syftet med länets regionala servicepro-

gram. En butik håller sig flytande med hjälp av att bussar stannar vid en restaurang i an-

slutning till butiken. Den typen av kunder har styrt sortimentet. Butiken har dock tillräck-

ligt med lokalytor för att även kunna ha ett sortiment med de flesta dagligvaror. Ned-

gången i detaljhandeln under hösten 2011 tycks ha drabbat även lanthandlare. 

En ny drivmedelsstation har färdigställts i Möklinta, där invånarna under lång tid saknat 

möjligheter att tanka på orten. Boende på orten gick samman i en gemensam satsning och 

ett stöd från länsstyrelsen möjliggjorde etableringen. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder har 

minskat från 23 till 22 butiker mellan år 2009 och 2011. Förändringarna på drivmedelssi-

dan är något större, då antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder har minskat 

från 24 till 21 stationer sedan år 2009. 
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Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats något mellan år 2009 och 2011. Antalet 

personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken har ökat med 

drygt 400 personer, eller knappt 2 procent, under perioden. Antalet personer med avstånd 

över 10 minuter har däremot minskat med 60 personer sedan 2009.  

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats påtagligt under hittillsvarande programpe-

riod. I tidsintervallet 5 till 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har antalet 

personer ökat med 2 400 personer, eller 12 procent. De nedläggningar som skett har tydligt 

påverkat tillgängligheten i berörda områden. 

Enligt Tillväxtanalys statistiska underlag är antalet dagligvarubutiker i tätortsnära lands-

bygder betydligt fler än de åtta som avgränsats i programmet och som ligger till grund för 

angivet resultatmål. I Tillväxtanalys underlag ingår samtliga butiker och drivmedelsan-

läggningar, även sådana som finns på orter med mer än ett serviceställe. Utveckling och 

måluppfyllelse för angiven målsättning att de åtta lanthandlarnas totala omsättning inte 

ska minska behöver därför följas upp av länsstyrelsen med den egna avgränsningen som 

grund. Det övergripande målet att samtliga åtta lanthandlare ska finnas kvar är dock upp-

fyllt enligt länsstyrelsens egen redovisning.  

Programmets målsättning att drivmedelsstationer på orter som har lanthandel skall inte bli 

färre behöver preciseras och följas upp för att kunna bedömas.  

4.3.19 Västra Götaland 

Angivna effektmål i RSP för insatsområde 7.4; Investerings- och andra stödåtgär-
der för utveckling av drivmedelsstationer och dagligvarubutiker: 

• Underlätta övergången till förnybara drivmedel och tillgodose att strategiska service-

punkter kan finnas kvar på landsbygden. 

Målet på insatsområdesnivå bryts i programmet ned i aktivitets- resultat- och effektmål. 

Resultat- och effektmålen är bl.a. dessa: 

• 5 drivmedelstationer ska med erhållet stöd kunna drivas vidare. 

• 5 drivmedelsstationer ska genom erhållet stöd komplettera traditionella bränslen med 

förnybara bränslen. 

• 15 dagligvarubutiker ska genom erhållet stöd kunna drivas vidare och utvecklas som 

serviceställen. 

• 10 kommuner ska ha höjt sitt hemsändningsbidrag. 

• Ökad kunskap hos butiksföreståndare i kommunerna om möjligheterna till utveckl-

ingsinsatser. 

• Strategiskt viktiga servicegivare finns kvar på landsbygden. 

Beskrivning av insatser: 
Ett stort antal projekt planeras inom ramen för programmet. Eftersom förhållandena skiljer 

sig åt i regionen anpassas insatserna efter lokala förutsättningar. Kommuner och kom-

munalförbund har en viktig uppgift i prioriteringsarbetet. 

Stödet till kommersiell service används löpande för investerings- och andra stödåtgärder 

för utveckling av drivmedelsstationer och dagligvarubutiker. En gemensam strategi för 

Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens hantering av stöd till lanthandel och drivme-
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delsstationer har utarbetats för ändamålet. Utöver detta har ett antal projekt med olika in-

riktning genomförts under de olika insatsområdena. Ett projekt har genomförts med inrikt-

ning på att öka samdistribution av livsmedel till landsbygdshandlare och restauranger. En 

utbildning i innovativ upphandling har genomförts för politiker och tjänstemän. Ett antal 

riktade insatser för att sprida information och erfarenheter kring servicens betydelse för 

landsbygden har också genomförts.  

Ett intressant projekt är utvecklingen av GIS-baserad analys kring tillgänglighet till offent-

lig och kommersiell service på landsbygden. Med detta analysredskap som grund har det 

genomförts informationsinsatser för att sprida kunskap om hur man kan arbeta med GIS i 

serviceplaneringen. Det finns också planer på utbildning av kommunala tjänstemän för 

tillämpning av GIS-verktyget vid analys och planering av offentlig och kommersiell ser-

vice. 

Länets bedömning av tillgängligheten: 

I regionen finns både nyöppnade och stängda drivmedels- och dagligvarubutiker. Numera 

är det lättare att få drivmedelsleveranser till butiker/stationer som vill starta upp verksam-

het. Däremot kan det vara svårt att få lönsamhet, då priset på drivmedel blir för högt 

gentemot kunden. Det finns exempel från Nössemark, Dals-Ed kommun, där butiken inte 

vågar utöka sin verksamhet och satsa på drivmedel. Det är dock svårare att få leveranser av 

dagligvaror till butikerna och problem med leveranser av dagligvaror är idag ett av de 

största hindren för att ta över en befintlig verksamhet eller starta en ny butik. Detta har 

t.ex. varit märkbart i Hedekas, Munkedals kommun.  

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analys av utvecklingen visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära 

landsbygder har minskat från 201 till 194 butiker mellan 2009 och 2011. Nedgången i rela-

tiva tal är cirka 3 procent. Antalet dagligvarubutiker i skärgården
15

 har minskat från 23 till 

22 butiker under samma tidsperiod.  

Tillgängligheten till dagligvaror har, trots ett minskat antal butiker, förbättrats sedan år 

2009. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken 

har minskat med 1 400 personer och i tidsintervallet 10 till 20 minuter till den närmaste 

butiken är minskningen cirka 1 300 personer. Här bör poängteras att tillgängligheten på öar 

utan fast landförbindelse inte har analyserats. Eftersom en butik lagts ned i skärgården så 

har tillgängligheten till dagligvaror troligen försämrats för de bosatta på berörd ö.   

Förändringarna på drivmedelssidan är större. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära 

landsbygder har minskat från 173 till 158 under perioden 2009 - 2011, en minskning med 

över 8 procent. I tätorter är nedgången ännu större. I skärgården har dock ett försäljnings-

ställe för bensin och/eller diesel tillkommit.  

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats påtagligt under hittillsvarande programpe-

riod. I tidsintervallet 5 till 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har antalet 

personer ökat med nästan 8 900 personer, eller 6 procent. Antalet personer med längre än 

20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har också ökat. Ökningen är enligt Till-

växtanalys underlag 137 personer, varav 45 personer dessutom har längre än 30 minuter 

till det närmaste tankstället. De nedläggningar som skett har på ett tydligt påverkat till-

gängligheten till drivmedel i berörda landsbygdsområden.  

                                                 
15 Öar utan fast landförbindelse. 
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Ovan angivna resultat- och effektmål är i de flesta fall både tydligt formulerade och kvanti-

fierade. Utfallet för insatserna behöver dock följas upp av programansvariga för att 

måluppfyllelsen ska kunna bedömas.  

4.3.20 Örebro 

Angivna resultat och effektmål i RSP för insatsområdena Lönsam och tillgänglig 
butik respektive Motverka utglesning av drivmedelsstationer: 

• Varje butik ska ha en omsättning, bruttomarginal och lönsamhet som gör det möjligt 

att driva verksamheten utan ett årligt servicebidrag från Länsstyrelsen. 

• Den kommersiella servicen ska tryggas på de orter där det inte går att få lönsamhet i en 

butik och på de orter som saknar butik.  

• Drivmedelsförsörjningen ska tryggas på de orter där kommun, boende och företag 

anser att tillgången till drivmedel är av strategisk betydelse för ortens utveckling och 

där avståndet till alternativt inköpsställe är för långt. 

Beskrivning av insatser: 

Inom ramen för programmet genomförs en rad insatser för att stärka butiker och drivme-

delsanläggningar. Insatser för att utveckla butiker affärsmässigt och ekonomiskt pågår 

kontinuerligt i samverkan med kommuner, företag och boende. En stor del av arbetet hand-

lar om att göra butikerna attraktivare. Affärs- och kompetensutveckling av landsbygdsbuti-

kerna genomförs dessutom med hjälp av mentorer. Åtta butiker med en omsättning under 

10 miljoner kronor är föremål för en analys, följt av förslag på åtgärder för att affärs- och 

kompetensutveckla butikerna. 

Stödet till kommersiell service används löpande för investeringsstöd till butiker och driv-

medelsanläggningar. De extra medel till kommersiell service som tilldelats länsstyrelsen 

har använts för investeringar i fyra drivmedelsanläggningar.  

Bland övriga insatser kan nämnas: 

• Lokala utvecklingsplaner för samordning av kommersiell och offentlig service ska tas 

fram på 12 orter i länet.  

• Energikartläggningar och detaljerade energieffektiviseringsprogram har tagits fram i 

15 butiker i den tätortsnära landsbygden. Målet är att programmen och investeringar 

ska kunna genomföras med början 2012.  

• Resultatet av tidigare arbete för att tillgänglighetsanpassa butikerna kommer att följas 

upp.   

• Diskussioner om pilotprojekt för lokal upphandling och om servicepunkter på lands-

bygden har förts med berörda aktörer.   

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Ingen butik har försvunnit helt. En butik har ändrat öppettider och kommer att inleda ett 

försök med säsongsvarierad försäljning. Örebro län har omkring 30 butiker på landsbyg-

den, vilket länsstyrelsen bedömer som tillfredsställande. Några butiker har låg omsättning 

och dålig lönsamhet vilket kan leda till nedläggningar under 2012. Ingen drivmedelsstation 

har vad länsstyrelsen känner till lagts ned på landsbygden. Två nya stationer har tillkommit 
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(en ovanjordsanläggning, vilket är den första på landsbygden i länet) och två andra anlägg-

ningar har investerat så att boende och företag nu har tillgång till diesel. Länsstyrelsens 

samlade bedömning är att tillgången till kommersiell service är mycket god.   

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analys av utvecklingen visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära 

landsbygder har minskat från 39 till 37 butiker mellan år 2009 och 2011. Nedgången i rela-

tiva tal är cirka 5 procent. Tillväxtanalys underlag skiljer sig något från länsstyrelsens bild 

av utvecklingen. I Tillväxtanalys underlag ingår dock samtliga butiker och drivmedelsan-

läggningar, även sådana som finns på orter med mer än ett serviceställe. 

Tillgängligheten till dagligvaror har ur ett landsbygdsperspektiv förbättrats något sedan år 

2009. Antalet personer med mer än 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken har 

minskat med närmare 600 personer sedan år 2009. Antalet personer med mellan 5 och 10 

minuter till den närmaste butiken har dock ökat med ungefär samma antal.  

Förändringarna på drivmedelssidan är större. Antalet drivmedelsstationer i länets tä-

tortsnära landsbygder har minskat från 38 till 32 under perioden 2009 - 2011. Även här 

skiljer sig Tillväxtanalys bild av utvecklingen något från länsstyrelsens bedömning. I Till-

växtanalys underlag ingår som nämnts samtliga butiker och drivmedelsanläggningar, även 

sådana som finns på orter med mer än ett serviceställe. Det är även möjligt att någon av de 

investeringar som gjorts i nya anläggningarna och som delfinansierats av länsstyrelsen 

ännu inte slutförts och därför saknas i Tillväxtanalys underlag. Detta påverkar då också 

analyserna av tillgänglighet. Tillväxtanalys underlag uppdateras och kvalitetssäkras dock 

årligen med de förändringar som sker i stationsnätet.  

De förändringar som skett på drivmedelssidan under hittillsvarande programperiod har 

medfört att tillgängligheten till drivmedel har försämrats. I tidsintervallet 5 till 10 minuter 

till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat med över 1 400 personer, 

eller närmare 5 procent. Antalet personer med längre än 10 minuter till den närmaste driv-

medelsstationen har också ökat, här är ökningen drygt 200 personer. De nedlagda drivme-

delsstationerna har påverkat tillgängligheten till drivmedel i berörda landsbygdsområden. 

De ovan angivna resultat- och effektmålen är långsiktiga och delvis otydliga och målen 

kan därför behöva preciseras. Utvecklingen av den kommersiella servicen och utfallet av 

genomförda insatser behöver följas upp av programansvariga för att måluppfyllelsen ska 

kunna bedömas. Länsstyrelsens bedömning är att målsättningen; den kommersiella ser-

vicen ska tryggas på de orter där det inte går att få lönsamhet i en butik och på de orter 

som saknar butik i nuläget är uppfylld. Övriga angivna mål ovan är enligt länsstyrelsens 

bedömning ännu inte fullt uppfyllda.  

4.3.21 Östergötland 

Serviceprogrammets övergripande mål är att skapa förutsättningar för människor och före-

tag att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå inom rimliga avstånd. 

Utöver det övergripande målet finns tre övriga mål som kopplar an till det övergripande 

målet.  

• Utveckla befintlig dagligvaruhandel och drivmedelsförsörjning på landsbygden i Ös-

tergötland. 

• Minska utslagningstakten av kommersiell service på landsbygden jämfört med tidigare 

programperiod. 
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• Bevara minst tre väl fungerande och för allmänheten tillgängliga sjömackar i skärgår-

den som är avsedda för både bil- och båtrafik. 

Dessa mål bryts i programmet ned i aktivitets- resultat- och effektmål under varje insats-

område.  

Angivna effektmål i RSP för insatsområdet Ökad köptrohet och lönsamhet: 

• Ökad omsättning för verksamhetsutövaren.  

• Ökad köptrohet. 

Indikatorer för dessa mål: 

• Omsättning i butikerna. 

Beskrivning av insatser: 

Stödet till kommersiell service används löpande för investeringar i butiker och drivmedels-

anläggningar. Stöd har också utgått som servicebidrag och hemsändningsbidrag till kom-

muner.   

Ett treårigt projekt med landsbygdsmentorerna påbörjades under 2011. Inom projektet kan 

stöd ges genom bl.a. kompetensutveckling via utbildningar och personliga möten, behovs-

styrda mentorsinsatser och stöd vid nyetablering eller nedläggning. 

Bland övriga aktiviteter har en seminarieserie om upphandling av lokala produkter genom-

förts och en rapport om samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbuti-

ker har färdigställts. Dessutom har insatser gjorts för att ta fram modeller för att skapa en 

ökad lokal köptrohet och för att utreda möjligheterna för samordnade transporter från gros-

sister till servicepunkter på landsbygden. Ett pilotprojekt för lokalt anpassade samord-

ningslösningar för kommersiell och offentlig service har också genomförts.   

Länets bedömning av tillgängligheten 2011: 

Tillgängligheten till drivmedel har förbättrats under året genom byggnation av en drivme-

delsstation i ett serviceglest område och genom nyinvesteringar i två anläggningar i skär-

gården. Inga större förändringar i butiksnätet har skett under året. Det finns flera butiker 

som gett indikationer på stora svårigheter och bedömningen är att serviceläget kan försäm-

ras under 2012. Under 2011 har tolv butiker beviljats investeringsstöd på sammanlagt 

528 000 kronor. Tre butiker har mot bakgrund av tillfälliga ekonomiska svårigheter bevil-

jats servicebidrag på sammanlagt 450 000 kronor. Under 2011 sänkte länsstyrelsen hem-

sändningsbidraget från 50 procent till 35 procent av kommunernas nettoutgift för hem-

sändning och totalt uppgick stödet från länsstyrelsen till 661 000 kronor. Av de extramedel 

som funnits tillgängliga har investeringsstöd beviljats med 335 000 till drivmedelsanlägg-

ningar. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder har 

minskat från 55 till 53 mellan åren 2009 och 2011. I glesbygder finns det oförändrat 1 bu-

tik. Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats något sedan 2009. Visserligen har de 

med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste butiken minskat med 270 personer men 

antalet personer med över 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken har istället ökat 

med närmare 800 personer. 
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Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder har minskat från 42 till 40 stationer 

sedan år 2009. I glesbygder är antalet försäljningsställen oförändrat 2 stycken. 

Förändringarna i tätortsnära landsbygder har, trots att de varit relativt små, påverkat till-

gängligheten till drivmedel. Antal personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste 

drivmedelsstationen har ökat med drygt 2 200 personer, eller närmare 5 procent, sedan år 

2009. I tidsintervall 10 - 20 minuter har antalet personer ökat med 250 medan de med mer 

än 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen minskat med 60 personer under peri-

oden. 

Ovan angivna mål om ökad omsättning för verksamhetsutövaren och ökad köptrohet måste 

följas upp av programansvariga för att kunna bedömas.  
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5 Slutsatser och iakttagelser 

5.1 Utvecklingen 

Under de senaste åren har marknaden för drivmedel omstrukturerats på ett tydligt sätt. Från 

att utvecklingen, mätt i antal försäljningsställen, varit relativt stabil, tog förändringarna fart 

några år in på 2000-talet då de stora oljebolagen började se över sina stationsnät med ned-

läggningar av mindre lönsamma stationer som följd. På dagligvarusidan har utvecklingen 

delvis varit en annan då omstruktureringen av marknaden pågått under flera decennier. 

Utvecklingen av antalet butiker och drivmedelsstationer varierar över landet. De föränd-

ringar som skett på både dagligvarusidan och i nätet av drivmedelsstationer under senare år 

har skett olika takt i olika delar av landet och delvis vid olika tidpunkter. Effekterna för 

tillgängligheten till service har därför också slagit igenom vid olika tidpunkter i olika län. 

Utvecklingen skiljer sig dessutom åt mellan dagligvaror och drivmedel.  

Under 2011 har förändringarna fortsatt, men i en något lägre takt än tidigare. Under det 

allra senaste året minskade antalet dagligvarubutiker i landet som helhet endast marginellt 

(0,1 procent). Det kan jämföras med cirka 1 procent mellan 2009 och 2010 och cirka 2,5 

procent per år under de två närmast föregående åren. Sedan år 1996 har antalet dagligvaru-

butiker i landet som helhet minskat med över 23 procent. Utvecklingen varierar mellan 

olika butikstyper och mellan områden. Antalet små eller mindre butiker, s.k. övriga dag-

ligvarubutiker, har minskat kraftigt under flera decennier. Bilden av hur tillgängligheten 

har förändrats är väldigt splittrad. I några län har utvecklingen varit positiv sedan 2009, 

medan tillgängligheten försämrats i andra län under perioden.  

Nedläggningstakten för försäljningsställen för bensin och/eller diesel var under åren 2008 

och 2009 cirka 10 procent per år. Minskningen av antalet försäljningsställen har därefter 

fortsatt men i en avtagande takt. Mellan åren 2009 och 2010 var nedgången i nationella tal 

cirka 4 procent och för perioden 2010 till 2011 var minskningen cirka 2 procent.  

Medan förändringarna på drivmedelssidan, både i ett nationellt perspektiv och i flera län, 

varit ganska små under perioden 2009 till 2011 har förändringarna i andra län varit relativt 

stora. Det är i tätortsnära landsbygder och tätorter som de största förändringarna skett un-

der de allra senaste åren. I många län visar sig detta i en betydligt försämrad tillgänglighet 

till drivmedel, framför allt i tätortsnära landsbygdsområden. Antalet personer med mellan 

5 och 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har ökat i 20 av 21 län. 

I de geografiskt största länen, med stora glesbygdsområden, skedde översynen av oljebola-

gens stationsnät, med nedläggningar som följd, till största delen före år 2009. I dessa län 

och områden har också de negativa effekterna för tillgängligheten till stor del inträffat före 

år 2009. Under de senaste två åren har utvecklingen istället varit ganska stabil i dessa om-

råden. 

Det bör påpekas att samtliga förändringar av antalet serviceställen avser nettoförändringar. 

Även om antalet butiker eller drivmedelsstationer är oförändrat kan det ha skett föränd-

ringar i stationsnätet som påverkar tillgängligheten. Dessutom påverkar även andra fak-

torer som t.ex. flyttmönster och befolkningsförändringar utfallet av tillgänglighetsana-

lyserna.  
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5.2 Måluppfyllelse 

Tillväxtanalys har analyserat utvecklingen för dagligvaror och drivmedel sedan program-

men startade. Tillväxtanalys har dessutom studerat de insatsområden som mest tydligt och 

direkt riktas mot att stärka serviceställen med försäljning av dagligvaror och drivmedel, 

och som har ambitioner att stärka tillgängligheten till dessa serviceslag. Om det finns tyd-

liga målformuleringar i programmen för dessa insatsområden har dessa mål relaterats till 

utveckling och tillgänglighet enligt Tillväxtanalys underlag. Redovisningarna av uppnådda 

resultat har också om det varit möjligt relaterats till de målsättningar som respektive län 

satt för sitt program. Genom att mäta förändringarna av tillgänglighet till kommersiell ser-

vice i de olika länen med en gemensam metod kompletteras bilden av resultat och effekter 

av programmens insatser. 

Ungefär halva programperioden för de regionala serviceprogrammen har nu passerats. Om 

vi tittar på utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell service och måluppfyllelsen i 

programmen sedan år 2009 så framträder en varierande bild. I ett nationellt perspektiv har 

utvecklingen inneburit ett minskat antal serviceställen, men bilden varierar mellan länen. 

Sammantaget har utvecklingen varit mer positiv under den senaste tvåårsperioden än under 

åren närmast före. Även om tillgängligheten totalt sett försämrats finns det även positiva 

inslag där tillgängligheten istället har förbättrats mellan år 2009 och 2011. 

I delar av landet skedde de största försämringarna i nätet av drivmedelsstationer före år 

2009, medan det i andra län är först under de allra senaste åren som effekterna av färre 

serviceställen slagit igenom. I flera län kan detta avläsas i en markant försämrad tillgäng-

lighet till drivmedel sedan 2009.  

I några län har utvecklingen under de senaste åren istället inneburit en förbättrad tillgäng-

lighet. De negativa effekterna kan då ha skett tidigare, samtidigt som man lyckats förhindra 

en del av de negativa följderna genom stöd till lokala initiativ och satsningar på nya ser-

viceställen på strategiska orter. I många län och områden är näten av serviceställen i gles- 

och landsbygdsområden så uttunnade att både ett nedlagt, eller ett nytt serviceställe, ofta 

ger tydliga avtryck i förändrad tillgänglighet.    

På dagligvarusidan har stora förändringar pågått under flera decennier och förändringstak-

ten har varierat mellan olika år. Under de senaste åren har utvecklingen varit ganska stabil. 

Trots detta har tillgängligheten försämrats i flera län men det finns samtidigt län där till-

gängligheten istället förbättrats sedan år 2009. Flera län varnar för att det kan komma en 

ny nedläggningsvåg inom kort. Många butiker har låg lönsamhet och svårt att attrahera 

tillräckligt antal kunder för att ha råd med nyinvesteringar och utveckling. Likviditeten blir 

också allt sämre på grund av försämrad omsättning och resultat. Den svaga lönsamheten 

hos många butiker och drivmedelsstationer gör att de kan tvingas avveckla verksamheten. 

Det finns alltså en sårbarhet i det befintliga nätet av butiker och drivmedelsstationer som 

kan få tydliga konsekvenser ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Befolkningsutvecklingen i många områden gör också att kundunderlagen minskar samti-

digt som den ökade rörligheten bidrar till en minskad köptrohet. Kvar blir de gamla och 

utsatta med sämre förutsättningar att kunna ta sig till butiker på andra orter. I slutändan 

hamnar problemen många gånger hos kommunen i form av hemsändning av varor till de 

äldre.  

Det är osäkert hur utvecklingen kommer att se ut under de närmaste åren. På drivmedelssi-

dan har förändringarna totalt sett varit mycket stora under den senaste femårsperioden, och 

det är troligt att utvecklingen under de kommande åren kommer att vara mer stabil, även 
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om det har skett nya förändringar i ägarstrukturen på marknaden. De investeringar och 

satsningar som har genomförts och genomförs alltjämt har bidragit till att begränsa de ne-

gativa effekterna av nedlagda serviceställen. Genom att stärka befintliga och strategiska 

butiker och stationer samt att bidra till nyetablering av nya serviceställen har försämringar-

na mätt i geografisk tillgänglighet kunnat mildras. Tillväxtanalys underlag visar att det 

framför allt är de riktigt långa avstånden som har kunnat begränsas. Antalet personer med 

mer än 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har i ett nationellt perspektiv 

minskat under perioden. Även om förbättringarna är små är det tydligt att de satsningar 

som gjorts på drivmedelstationer i glesa områden har haft betydelse för tillgängligheten.   

Både butiker och drivmedelsstationer har under en lång tid varit utsatta för ett hårt tryck 

och låg lönsamhet. Detta har inte programmens insatser kunnat råda bot på, och det kan 

inte heller förväntas av programmen. Utan de insatser som gjorts inom programmen och 

genom stödet till kommersiell service hade effekterna, avläst i tillgänglighet, troligen varit 

betydligt sämre i många län, både i länen som helhet och inomregionalt.  

De extramedel som tillskjutits programmen har haft stor betydelse enligt flera län. De har 

kanske varit särskilt viktiga i de län som normalt har ett litet och begränsat anslag för  

regionalpolitiska insatser. Det framgår även av samtal med servicehandläggare på de pro-

gramansvariga myndigheterna, och av länens redovisning till Tillväxtverket, att dessa ex-

tramedel varit viktiga även i andra län. Flera län lyfter fram, utan att frågan specifikt har 

ställts, att de extra investeringsmedlen möjliggjort viktiga satsningar i länen. 

Mycket talar alltså för att utvecklingen sett i ett tillgänglighetsperspektiv hade varit sämre 

utan de stora insatser som gjorts runt om i landet. Genom att stödja strategiska butiker och 

drivmedelsstationer eller nya anläggningar, ofta med en stark medverkan av ideella krafter, 

har tillgängligheten kunnat upprätthållas i många områden. 

Tillväxtanalys gör i denna rapport en begränsad genomgång av programgenomförandet. 

Detta gör att det inte går att dra några långtgående slutsatser av programmen och pro-

grammens måluppfyllelse. Bristande målformuleringar eller mål som tar fasta på annat än 

tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel gör dessutom att det inte gått att redovisa en 

bild av måluppfyllelsen för samtliga program. Genomförandet har dessutom ännu bara nått 

halvvägs, och i vissa län kortare än så. Till kommande rapporteringstillfällen kommer Till-

växtanalys att ha en bredare ansats i utvärderingen, vilket bör kunna ge en bättre och bre-

dare bild av programmens betydelse. Utvärderingsbarheten är dock, som betonas på en rad 

ställen i denna rapport, mycket beroende av att de programansvariga förbättrar bristande 

och otydliga målformuleringar och åtgärdar avsaknaden av indikatorer i programmen. 

Tillväxtanalys analyser av tillgänglighet utgår från att mäta avstånd från befolkade 

250metersrutor, dvs. var människorna är bosatta, till närmaste servicepunkt. Det handlar 

alltså om geografisk tillgänglighet till närmste butik, tankställe eller annan service. För en 

del är det dock kanske inte denna tillgänglighet som är den viktiga. Det handlar kanske 

istället om en god tillgänglighet i de områden där många människor rör sig frekvent. Det 

kan för många människor vara viktigare att det finns en bra butik längs vägen hem från 

jobbet där de kan handla sina dagligvaror än att det finns en butik i närheten av bostaden. 

Alla väljer av olika skäl inte att utföra sina ärenden i den närmaste butiken eller service-

stället. Den upplevda tillgängligheten är personlig och påverkas av en rad olika faktorer 

och kvalitetsaspekter.  
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5.3 Programmens utvärderingsbarhet 

En återkommande iakttagelse i arbetet med utvärderingen av serviceprogrammen är att 

kvaliteten i målformuleringar varierar stort mellan de olika programmen. Dessutom saknas 

indikatorer för att mäta måluppfyllelsen i många fall. Detta leder till svårigheter att utvär-

dera måluppfyllelsen i många program eller delar av programmen. Som nämns på flera 

ställen i denna rapport och i tidigare rapporter behöver programansvariga här göra insatser 

för att minska de brister som finns i detta avseende. Den dialog som har inletts kommer att 

fortsätta med berörda län, där Tillväxtanalys och Tillväxtverket bedömt att det finns behov 

av förbättringar. Om det inte sker förbättringar finns risken att det inte går att följa upp och 

utvärdera hela program eller stora delar av vissa program. Ansvaret ligger här på de som 

äger programmen, dvs. de programansvariga.  

Det finns både tydligt formulerade mål och otydliga mål i programmen. Ambitionerna när 

målen sätts är också högst varierande. Med en väldigt hög ambition är risken större att 

målen inte uppfylls, medan en lägre ambition vid målformuleringen ökar chansen att målen 

uppnås. Detta innebär naturligtvis inte med nödvändighet att ett program med lägre 

måluppfyllelse är sämre eller att insatserna i programmet har haft mindre betydelse för 

tillgängligheten i länet. Detta visar dock på vikten av att sätta visserligen ambitiösa men 

ändå realistiska mål när programmen tas fram. Risken är annars att programmen bedöms 

som mindre lyckade än vad som hade varit fallet med en lägre ambitionsgrad vid målfor-

muleringen. Detta visar också på en svårighet vid måluppfyllelseutvärdering av i detta fall 

21 program med samma riktlinjer men med olika kontexter, problembilder, resurser och 

ambitioner.  

Svårigheter att mäta måluppfyllelsen har alltså delvis präglat utvärderingsarbetet. Trots att 

en hel del arbete har gjorts för att förbättra utvärderingsbarheten återstår fortfarande en stor 

del av problemen. Tillväxtanalys har därför försökt tolka vissa av målen och göra dessa 

generella för samtliga program. I programmen saknas baselines, eller utgångslägen, i stor 

utsträckning, varför det varit svårt att på ett tydligt sätt veta var länens mål och ambitioner 

utgår ifrån.
16

 Tillväxtanalys har därför valt att mäta förändringar i tillgänglighet under ge-

nomförandeperioden och använt egna underlag som utgångslägen för mål och ambitioner i 

programmen. Genom att mäta förändringarna av tillgänglighet till kommersiell service i de 

olika länen med en gemensam metod kompletteras bilden av resultat och effekter av pro-

grammens insatser. 

Tillväxtverkets delredovisning från februari 2012 av programgenomförandet har varit ett 

viktigt underlag i Tillväxtanalys utvärderingsarbete. Tillväxtanalys har framför önskemål 

till Tillväxtverket och om att kommande delredovisningar på ett tydligare sätt ska fokusera 

på redovisning av måluppfyllelsen i respektive program. Detta ställer också krav på för-

bättrade målformuleringar i programmen och på indikatorer för att mäta måluppfyllelse.     

Tillväxtanalys vill återigen poängtera behovet av förbättringar och tydliggöranden i pro-

grammen för att förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering. 

5.4 Övriga iakttagelser 

I de flesta län är stödet till kommersiell service huvudverktyget för insatserna. De flesta 

program innehåller dock även insatser med ett bredare angreppssätt, och några program 

                                                 
16 Det är möjligt att programansvariga, åtminstone i några fall, har full kontroll på dessa uppgifter även om de 

inte är inskrivna i programmen. Det bör påpekas att några län redan från början varit tydliga och precisa i 

dessa avseenden. 
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spänner över ett mycket brett område. Några län arbetar vidare på ungefär samma sätt som 

tidigare med stöd till butiker och drivmedel, även om också dessa program innehåller in-

satser för t.ex. samordning av kommersiell service, betaltjänster, bredband etc.  

Den varierande bilden av programmen och genomförandet tycks till största delen utgå från 

olika förutsättningar och problembilder i länen, men det tycks även finnas inslag av olika 

prioriteringar mellan länen som inte enbart bottnar i skilda förutsättningar och resurser. 

Även om bristande resurser i ekonomiska medel (inga pengar direkt knutna till program-

men) har länen fått tilldelning av de extramedel som ställts till förfogande. Förutom part-

nerskapets insatser finns det också medel i strukturfondsprogram och inte minst lands-

bygdsprogram för servicesatsningar. Några län har utnyttjat dessa möjligheter fullt ut, me-

dan andra län inte gjort detsamma.   

Det verkar även finnas en viss ovana att jobba i programform och programmen känns i 

vissa fall som något som mer pliktskyldigast tagits fram. Andra län använder löpande pro-

gram och partnerskap som en resurs i arbetet. Även detta är naturligtvis delvis en följd av 

att de tillgängliga resurserna för arbetet med servicefrågor varierar stort mellan länen.  

Tillväxtanalys kommer i nästa delrapport att bredda både urval av studerade insatser och 

metoder för dessa studier med bl.a. intervjuer av programansvariga. Detta arbete bör kunna 

ge underlag för att reflektera även över den typ av frågeställningar som här översiktligt 

berörs.  

De regionala serviceprogrammen är ett viktigt inslag i det regionala tillväxtarbetet och 

löpande uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att öka lärandet inom den reg-

ionala tillväxtpolitiken. De regionalt ansvariga myndigheterna bör därför också forma sy-

stem eller arbetsmodeller som gör det möjligt att tillvara resultat och erfarenheter av ge-

nomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar.  
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6 Tidplan och innehåll för det fortsatta utvärde-
ringsarbetet 

Nationell utvärdering görs enligt den tidplan som lagts fast dvs. uppdraget ska redovisas 

till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i delrapporter och senast den 1 april 2014 i 

en slutrapport.  

Tre delrapporter har hittills lämnats. I denna rapport ges en första bild av hur måluppfyllel-

sen ser ut nationellt och för de olika programmen. I rapporten redovisas även hur arbetet 

med att förbättra målformuleringar och indikatorer har fortlöpt. De brister som iakttagits 

har diskuterats med drygt hälften av berörda län och övriga berörda län kommer att kon-

taktas under innevarande år. Slutresultatet av denna dialog och hur länen tagit emot och 

använt framförda synpunkter kommer att redovisas i nästa delrapport i april 2013. Arbetet 

med att i dialog med länen tydliggöra och komplettera målbeskrivningar och indikatorer 

kommer då att vara avslutat. 

Vid kommande rapporttillfällen kommer arbetet med att mäta måluppfyllelsen att fortsätta 

och en uppdaterad bild av både utveckling, tillgänglighet och uppnådda resultat kommer 

att redovisas och relateras till de mål som formulerats i respektive program. Måluppfyllelse 

kommer även att följas upp och bedömas för andra teman eller insatser som återkommer i 

alla eller många av programmen.  

Projekt eller insatser som bedöms som särskilt intressanta bör också lyftas fram. De kvanti-

tativa analyserna kommer att kompletteras med en bild av länens egna uppfattningar ge-

nom fördjupade uppföljningar med kvalitativa inslag för att fånga upp specifika insatser 

och projekt i de olika programmen. Detta bör kunna ske genom egna intervjuer/enkäter 

och/eller genom de länsvisa uppföljningar och nationella sammanställningar som genom-

förts. 

Målsättningen bör vara att även slututvärderingen ska kunna bygga på och utgå från reg-

ionala uppföljningar och utvärderingar genomförda av programansvariga regionala myn-

digheter, Tillväxtanalys delrapporter och Tillväxtverkets nationella uppföljning av pro-

grammen. Tillväxtverkets uppföljning kommer till stor del utgå från länens beskrivningar 

av genomförda aktiviteter/insatser samt redovisade resultat. Ambitionen är dock att länens 

redovisningar till Tillväxtverket på ett tydligare sätt kommer att kopplas till programmens 

måluppfyllelse.  

Tillväxtanalys uppdrag handlar om att bedöma måluppfyllelse för respektive program och 

på nationell nivå. Detta innebär att resultatmål även fortsättningsvis ska bedömas där detta 

är möjligt. Programspecifika resultatmål i respektive program ska i möjligaste mån följas 

upp och utvärderas men förutsättningar för detta är beroende av dels kvaliteten på målbe-

skrivningarna, dvs. hur målen är formulerade, dels på länens egna redovisningar, uppfölj-

ningar och eventuella utvärderingar.  

Övergripande mål är i de flesta fall både visionära och breda. Måluppfyllelsen beror av en 

rad faktorer som ligger utanför de insatser som genomförs i programmen. Denna typ av 

mål kan därför inte annat än i undantagsfall följas upp och utvärderas som ett mått på pro-

grammens framgång. Uppmätt utfall för resultatmål i kombination med en diskussion kring 

effekter av programmet och en omvärldsanalys kan dock möjligen ge indikationer på om 

utvecklingen går i en riktning som närmar sig de övergripande målen. Denna del bör i hu-

vudsak vara en del av slutrapporteringen av uppdraget.  
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Tillväxtanalys data kan också behöva kvalitetssäkras med länens hjälp på samma sätt som 

tidigare gjorts beträffande drivmedelsstationer i gles- och landsbygder för att fånga upp 

förändringar som ligger vid sidan om de data som t.ex. oljebolagen för över de egna verk-

samheterna. 

Tillväxtanalys rapporterar i enlighet med den plan som lagts fast till regeringen i årliga 

delredovisningar den 30 april 2012 och den 30 april 2013 samt i en slutredovisning senast 

den 1 april 2014. Föreliggande rapport utgör redovisningen för år 2012. 
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Bilaga 1 Utvecklingen av antalet dagligvarubutiker 

  

                                                 
17, 18  Öar utan fast landförbindelse. 

 

LÄN Dagligvarubutiker 

2009 

 Dagligvarubutiker 

2011 

 

Glesbygd Tätortsnära 
landsbygd 

Tätort Skärgård17 Totalt Glesbygd Tätortsnära 
landsbygd 

Tätort Skärgård18 Totalt 

Blekinge 

Dalarna  

Gotland 

 

26 

10 

33 

72 

16 

72 

126 

17 

1 

 

 

106 

224 

43 

 

25 

9 

31 

72 

14 

74 

125 

16 

1 

 

 

106 

222 

39 

Gävleborg 

Halland 

Jämtland 

8 

 

85 

85 

67 

34 

124 

107 

36 

 

 

 

217 

174 

155 

8 

 

83 

76 

62 

33 

121 

113 

34 

 

 

 

205 

175 

150 

Jönköping 

Kalmar 

Kronoberg 

 

5 

 

59 

86 

51 

124 

103 

55 

2 

 

 

185 

194 

106 

 

4 

 

55 

83 

47 

128 

100 

55 

1 

 

 

184 

187 

102 

Norrbotten 

Skåne  

Stockholm 

64 

 

 

49 

115 

56 

105 

574 

867 

 

2 

22 

218 

691 

945 

61 

 

 

44 

112 

52 

106 

587 

877 

 

1 

23 

211 

700 

952 

Södermanland 

Uppsala 

Värmland 

 

 

12 

35 

60 

74 

112 

100 

131 

1 

147 

161 

217 

 

 

11 

35 

56 

69 

115 

106 

132 

 

1 

 

150 

163 

212 

Västerbotten 

Västernorrland 

Västmanland 

72 

13 

 

47 

58 

23 

86 

114 

102 

1 

1 

 

206 

186 

125 

68 

14 

 

45 

52 

22 

83 

112 

101 

1 

1 

 

197 

179 

123 

Västra Götaland 

Örebro 

Östergötland 

 

 

1 

201 

39 

55 

627 

117 

184 

23 

 

 

851 

156 

240 

 

 

1 

194 

37 

53 

627 

116 

181 

22 

 

 

843 

153 

235 

Riket 296 1315 3883 53 5547 284 1244 3909 51 5488 
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Bilaga 2 Utvecklingen av antalet drivmedelsstationer 

  

                                                 
19, 20 Öar utan fast landförbindelse. 

 

LÄN Drivmedel 

2009 

 Drivmedel 

2011 

 

Glesbygd Tätortsnära 
landsbygd 

Tätort Skärgård19 Totalt Glesbygd Tätortsnära 
landsbygd 

Tätort Skärgård20 Totalt 

 

Blekinge 

Dalarna  

Gotland 

 

16 

10 

17 

40 

11 

49 

99 

11 

1 

 

 

67 

155 

32 

 

16 

9 

17 

40 

12 

47 

95 

10 

1 

 

 

65 

151 

31 

Gävleborg 

Halland 

Jämtland 

5 

 

59 

56 

50 

26 

87 

82 

32 

 

 

 

148 

132 

117 

5 

 

56 

58 

49 

25 

83 

81 

29 

 

 

 

146 

130 

110 

Jönköping 

Kalmar 

Kronoberg 

 

1 

 

49 

62 

56 

103 

76 

59 

1 

 

 

153 

139 

115 

 

3 

 

43 

57 

56 

102 

68 

50 

1 

 

 

146 

128 

106 

Norrbotten 

Skåne  

Stockholm 

42 

 

 

33 

90 

35 

96 

348 

310 

 

 

9 

171 

438 

354 

45 

 

 

31 

87 

33 

87 

319 

295 

 

 

10 

163 

406 

338 

Södermanland 

Uppsala 

Värmland 

 

 

4 

22 

49 

42 

75 

63 

84 

 

1 

 

97 

113 

130 

 

1 

5 

16 

39 

37 

69 

63 

74 

 

1 

 

85 

104 

116 

Västerbotten 

Västernorrland 

Västmanland 

55 

7 

 

48 

41 

24 

67 

84 

73 

1 

1 

 

171 

133 

97 

55 

8 

 

52 

40 

21 

67 

79 

66 

1 

1 

 

175 

128 

87 

Västra Götaland 

Örebro 

Östergötland 

 

 

2 

173 

38 

42 

440 

72 

122 

5 

 

 

618 

110 

166 

 

 

2 

158 

32 

40 

399 

67 

115 

6 

 

 

563 

99 

157 

Riket 201 1004 2432 19 3656 205 943 2265 21 3434 
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Bilaga 3 Tillgänglighet till dagligvarubutiker år 2009 och 2011 per län. Antal personer

B e f o lk n ing*

Lä n 2 0 10 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr. 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä nd . 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr. 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr. 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr.

Sto ckho lm 2 046 150 56 056 59 289 3 233 9 283 8 777 -506 2 0 -2 0 0 0 0 0 0

Uppsala 335 088 38 563 38 877 314 5 536 5 401 -135 125 110 -15 0 0 0 0 0 0

Sö derm anland 270 677 35 177 35 004 -173 6 819 5 913 -906 16 13 -3 0 0 0 0 0 0

Östergö t land 429 384 41 228 40 958 -270 8 475 9 255 780 154 162 8 0 0 0 0 0 0

Jö nkö ping 336 128 33 482 35 389 1 907 6 812 7 123 311 17 36 19 0 0 0 0 0 0

Kro no berg 183 940 24 540 24 678 138 4 225 5 545 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalm ar 233 337 24 679 24 751 72 3 840 5 360 1 520 6 5 -1 0 0 0 0 0 0

Go tland 57 269 12 332 11 810 -522 1 631 2 789 1 158 0 13 13 0 0 0 0 0 0

B lek inge 152 626 14 313 13 424 -889 886 1 068 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skåne 1 242 777 62 429 61 315 -1 114 703 737 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H alland 299 481 28 032 28 583 551 2 337 2 366 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väs tra Gö taland 1 560 932 132 018 130 612 -1 406 15 766 14 474 -1 292 52 45 -7 0 0 0 0 0 0

Värm land 273 228 32 807 32 436 -371 9 676 10 367 691 69 65 -4 0 0 0 0 0 0

Örebro 280 119 25 946 26 538 592 5 477 4 903 -574 175 166 -9 0 0 0 0 0 0

Väs tm anland 252 726 22 307 22 727 420 3 804 3 747 -57 20 17 -3 0 0 0 0 0 0

D alarna 277 047 34 509 33 642 -867 6 656 6 326 -330 292 241 -51 44 68 24 2 0 -2

Gäv lebo rg 276 487 27 726 27 768 42 6 326 7 057 731 180 190 10 4 4 0 0 0 0

Väs terno rrland 242 428 25 904 26 279 375 8 714 10 383 1 669 374 394 20 0 0 0 0 0 0

Jäm tland 126 571 16 901 16 513 -388 7 711 7 398 -313 1 106 986 -120 47 63 16 59 60 1

Väs terbo tten 259 206 27 216 27 671 455 15 537 14 996 -541 1 717 1 818 101 223 286 63 28 27 -1

N o rrbo tten 248 433 20 154 20 527 373 10 008 10 924 916 2 320 2 172 -148 507 514 7 264 260 -4

R ik e t 9  3 8 4  0 3 4 7 3 6  3 19 7 3 8  7 9 1 2  4 7 2 14 0  2 2 2 14 4  9 0 9 4  6 8 7 6  6 2 5 6  4 3 3 - 19 2 8 2 5 9 3 5 110 3 5 3 3 4 7 - 6

* Exk lus ive skärgårdsbefo lkning.

Källa: D elf i M arknadspartner, T illväxanalys  bearbetning

5  -  <  10  m inu t e r 10  -   <  2 0  m inu t e r 2 0  -  < 3 0  m inu t e r 3 0  -  <  4 0  m inu t e r 4 0  m inu t e r  e lle r  m e r
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Bilaga 4 Tillgänglighet till drivmedelsstationer år 2009 och 2011 per län. Antal personer

B e f o lk n ing*

Lä n 2 0 10 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr. 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä nd . 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr. 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr. 2 0 0 9 2 0 11 F ö rä ndr.

Sto ckho lm 2 010 913 87 977 97 960 9 983 19 133 20 699 1 566 802 806 4 0 0 0 0 0 0

Uppsala 331 106 46 009 48 506 2 497 6 633 12 988 6 355 74 234 160 0 0 0 0 0 0

Sö derm anland 268 991 40 009 43 431 3 422 13 648 16 531 2 883 0 79 79 0 0 0 0 0 0

Östergö t land 426 838 46 007 48 203 2 196 15 846 16 096 250 281 221 -60 0 0 0 0 0 0

Jö nkö ping 335 313 41 982 42 103 121 6 963 7 902 939 0 35 35 0 0 0 0 0 0

Kro no berg 183 162 22 477 24 450 1 973 5 215 4 678 -537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalm ar 233 443 34 043 34 011 -32 12 534 8 526 -4 008 43 71 28 0 0 0 0 0 0

Go tland 57 221 13 031 13 564 533 4 604 3 651 -953 107 14 -93 0 0 0 0 0 0

B lek inge 151 990 16 668 18 024 1 356 4 229 4 021 -208 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skåne 1 230 508 90 328 99 085 8 757 2 391 2 459 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H alland 296 822 38 539 39 898 1 359 2 112 3 484 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väs tra Gö taland 1 550 147 149 300 158 168 8 868 24 137 24 219 82 586 678 92 50 95 45 0 0 0

Värm land 273 221 36 402 37 690 1 288 17 488 17 866 378 995 984 -11 92 88 -4 0 0 0

Örebro 278 774 30 584 32 014 1 430 7 620 7 830 210 60 77 17 0 0 0 0 0 0

Väs tm anland 251 317 20 089 22 505 2 416 3 727 3 890 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D alarna 276 454 40 671 42 063 1 392 11 061 11 264 203 318 312 -6 85 96 11 2 0 -2

Gäv lebo rg 276 200 33 078 33 691 613 10 288 10 092 -196 852 829 -23 37 45 8 0 0 0

Väs terno rrland 242 846 31 670 33 909 2 239 13 959 13 796 -163 979 721 -258 0 2 2 55 0 -55

Jäm tland 126 539 18 234 18 650 416 8 210 8 391 181 1 537 1 472 -65 239 264 25 24 56 32

Väs terbo tten 258 462 30 626 30 819 193 15 418 13 994 -1 424 1 931 1 913 -18 196 258 62 87 22 -65

N o rrbo tten 248 839 23 079 29 361 6 282 17 425 16 538 -887 3 122 1 859 -1 263 435 258 -177 0 171 171

R ik e t 9  3 0 9  10 6 8 9 0  8 0 3 9 4 8  10 5 5 7  3 0 2 2 2 2  6 4 1 2 2 8  9 15 6  2 7 4 11 6 8 7 10  3 0 5 - 1 3 8 2 1 13 4 1 10 6 - 2 8 16 8 2 4 9 8 1

* Exk lus ive skärgårdsbefo lkning.

Källa: T illväxanalys

4 0  m inu t e r  e lle r  m e r5  -  <  10  m inu t e r 10  -   <  2 0  m inu t e r 2 0  -  < 3 0  m inu t e r 3 0  -  <  4 0  m inu t e r





Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och ana-
lyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvud-
kontoret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 
Bryssel, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om Working paper/PM-serien: Exempel på publikationer i serien är	me-
todresonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se
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