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Förord 

Denna rapport är den tredje och avslutande delen i Tillväxtanalys redovisning av regle-

ringsbrevsuppdrag 13:3 angående grundläggande betaltjänster. Huvudslutsatsen av utred-

ningen är att Tillväxtanalys är beredda att ta över den databas som Post- och telestyrelsen 

(PTS) byggt upp som stöd för länsstyrelsernas arbete kring grundläggande betalservice. 

Redan idag har Tillväxtanalys påbörjat förberedelserna för ett övertagande av databasen 

samt utvecklandet av ett gränssnitt anpassat för visualisering, analys och administration av 

databasens innehåll. Målsättningen är att övertagandet av den skarpa databasen och drift-

sättningen av gränssnittet sker under våren 2014. 

Denna rapport har skrivits av Erik Fransson, projektledare, och Peter Malmsten. 

 

Östersund, december 2013 

 

 

Jan Cedervärn 

Avdelningschef, Tillgänglighet och regional tillväxt 

Tillväxtanalys
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Sammanfattning 

Regeringen har gett Tillväxtanalys uppdraget att undersöka förutsättningarna för att ta över 

de data som PTS byggt upp kring grundläggande betaltjänster jämte möjligheten att sam-

manföra dessa data med Tillväxtanalys GIS-plattform Pipos. I uppdraget ingår även att 

föreslå former för att förvalta och utveckla databasen, genomföra analyser samt tillgäng-

liggöra dessa data och analyser för länsstyrelserna. 

Avrapporteringen av uppdraget kan sammanfattas i följande punkter: 

• Ja, Tillväxtanalys kan ta över databasen.  

• Ja, Tillväxtanalys har genomfört en inledande översyn av den nuvarande databasens 

innehåll och har identifierat några möjliga avgränsningar. Avgränsningarna måste 

emellertid analyseras djupare i dialog med övriga användare. Detta betyder att vi be-

höver mer tid för att nå fram till ett slutligt förslag på avgränsningar som både uppfyl-

ler länsstyrelsernas behov av analysmaterial och samtidigt är resursmässigt möjligt. 

• Ja, vi ser till att databasen förvaltas och årligen uppdateras med relevanta uppgifter för 

PTS, länsstyrelsernas och Tillväxtanalys ändamål.  

• Ja, vi analyserar återkommande data relaterade till grundläggande betaltjänster ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Analyserna utgör ett underlag för länsstyrelsernas och PTS 

arbete med att faktiskt säkerhetsställa tillgängligheten till grundläggande betaltjänster. 

Ambitionen är att när det är möjligt avrapportera dessa tillsammans med utvecklingen 

för övrig service. 

• Ja, vi utvecklar ett särskilt webbaserat gränssnitt för att länsstyrelsernas handläggare 

ska kunna tillgodogöra sig såväl data som analyser på ett intuitivt och effektivt sätt, 

och själva kunna bidra med uppdateringar och kvalitetsförbättringar i databasen. Ut-

vecklingen av gränssnittet sker i dialog med företrädare för länsstyrelserna och Till-

växtverket.  

• Ja, vi samordnar så långt som möjligt data om grundläggande betaltjänster med våra 

nuvarande åtaganden kring övrig kommersiell och offentlig service. 
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1 Bakgrund och övergripande förutsättningar 

1.1 Uppdraget 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har i 2013 års 

regleringsbrev (uppdrag nr 3) fått i uppdrag av regeringen att ta fram beskrivningar och 

analyser av hushållens och företagens tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Be-

skrivningarna ska ligga till grund för regionala kartläggningar och för beslut om statliga 

och regionala insatser samt för nationell uppföljning av utvecklingen och av statliga insat-

ser. Uppdraget sker i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS). 

Tillväxtanalys ska också undersöka förutsättningarna för att ta över det data som PTS har 

tagit fram jämte möjligheterna att sammanföra databasen med Tillväxtanalys GIS-platt-

form Pipos samt föreslå former för att förvalta och utveckla data om grundläggande betal-

tjänster. I detta ingår också att föreslå avgränsningar för de specificerade betaltjänster 

(tjänsteinnehåll och kvalitetsaspekter) som ska analyseras, baserat på vad som sägs om 

grundläggande betaltjänster i propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster, (prop. 

2006/07:55). 

Under förutsättning att den databas och det analysverktyg som PTS har tagit fram kan 

sammanföras med Pipos ska Tillväxtanalys vidare beräkna hushållens och företagens till-

gänglighet till grundläggande betaltjänster och i samverkan med Tillväxtverket göra ser-

vice- och tillgänglighetsdata tillgängliga för länsstyrelserna. 

Delredovisningar har gjorts den 15 april 2013 för plan och förberedelser för hantering av 

GIS-plattformen för grundläggande betaltjänstdata respektive den 1 september 2013 för 

sammanställning av grundläggande betaltjänstdata. Uppdraget slutredovisas nu den 1 de-

cember 2013 med en beskrivning av tillgänglighet till grundläggande betaltjänster och en 

samlad uppföljning och analys av utvecklingen inom området, i relevanta delar samordnat 

med Länsstyrelsen i Dalarnas sammanställning av länsstyrelsernas bevakningsuppdrag, till 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

1.2 Övergripande förutsättningar – tolkning av uppdraget 

Uppdraget innehåller tre huvudsakliga delar, där den första delen utgör en förutsättning för 

övriga delar. 

1 Tillväxtanalys ska undersöka förutsättningarna för att ta över det data som PTS har 

tagit fram jämte möjligheterna att sammanföra databasen med Tillväxtanalys GIS-

plattform PIPOS.  

2 Tillväxtanalys ska föreslå former för att långsiktigt förvalta och utveckla data om 

grundläggande betaltjänster. I detta ingår också att föreslå avgränsningar för de speci-

ficerade betaltjänster (tjänsteinnehåll och kvalitetsaspekter) som ska analyseras. 

3 Tillväxtanalys ska beräkna, beskriva och analysera hushållens och företagens 

tillgänglighet till grundläggande betaltjänster. Analyserna samt service- och tillgäng-

lighetsdata ska, i samverkan med Tillväxtverket, göras tillgängliga för länsstyrelserna.  

För att kunna presentera betaltjänstdata på ett enkelt och överskådligt sätt som är anpassat 

till bland annat länsstyrelsernas behov behöver det också finnas någon form av presenta-

tionsverktyg. Tillväxtanalys har därför sökt och beviljats medel från PTS för ett utveck-
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lingsarbete med syfte att ta fram ett databasgränssnitt för ändamålet. Denna del ligger 

egentligen utanför regeringsuppdraget, men genom uppdraget har det skapats förutsätt-

ningar och möjligheter för ett sådant långsiktigt utvecklingsarbete. Presentationsverktyget 

eller gränssnittet syftar till att bli ett användbart verktyg för bland annat länsstyrelsernas 

arbete med betaltjänstfrågorna men ambitionen är att efter hand vidga perspektivet till även 

annan service inom ramen för Tillväxtanalys ordinarie uppdrag.  

1.3 Avgränsningar och resurser 

Databasen med tillhörande gränssnitt ska utgöra stöd för analys av tillgänglighet till 

grundläggande betaltjänster samt för länsstyrelsernas och PTS beslut om insatser för att 

säkra tillgång till grundläggande betaltjänster. 

Huvuduppdraget för de inblandade parterna är att säkerställa samhällets tillgång till 

grundläggande betaltjänster. Med detta som utgångspunkt är Tillväxtanalys roll och pro-

jektets tydliga avgränsning att se till att nödvändig information finns tillgänglig för att 

stödja huvuduppdraget. 

Under PTS utvecklingsarbete med databasen har en referensgrupp bildats bestående av ett 

antal länsstyrelserepresentanter. Tillväxtanalys har under projekttiden samverkat med 

denna referensgrupp för att säkerställa att både databas och gränssnitt anpassas till mål-

gruppernas behov. Detta arbete kommer att fortsätta under 2014. Under hela projektperi-

oden har Tillväxtanalys även haft en kontinuerlig kommunikation med PTS angående såväl 

utarbetandet av projektplanen som framskridandet av själva projektarbetet. 

Tillväxtanalys har under uppdragstiden haft och kommer även fortsättningsvis ha en aktiv 

dialog med Argomento GIS & IT AB (Argomento), som för PTS räkning byggt upp inne-

håll och rutiner för uppdateringen av databasen. Dialogen syftar till att säkerhetsställa att 

kunskap och erfarenheter från arbetet med databasen inte går förlorad i samband med över-

föringen av den fysiska databasen. 

Huvudfokus för arbetet är grundläggande betaltjänster, men projektet ska även beakta vilka 

samordningsvinster som kan göras i Pipos genom att även andra serviceslag på sikt kan 

införlivas i samma miljö. 

De analyser som tas fram ska ses som ett komplement till de fakta och den kartläggning 

som länsstyrelserna presenterar inom sina uppdrag. 

1.4 Delredovisningar 

Den första redovisningen av uppdraget gjordes den 15 april. I redovisningen lämnades en 

tidplan för uppdraget, planerat resursbehov samt en plan för genomförande av uppdragets 

olika delar.  

Den andra delredovisningen från den 1 september 2013 utgjordes av en sammanställning 

av grundläggande betaltjänstdata och analyser av tillgängligheten till kontantuttag, betal-

ningsförmedling och dagskassehantering. Redovisningen skedde genom att sammanställ-

ningen av genomförda analyser av betaltjänstdata publicerades på Tillväxtanalys webbplats 

(www.tillvaxtanalys.se) via länken ”Grundläggande betaltjänster”.
1
 

                                                 
1 http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/grundlaggande-betaltjanster.html  

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/grundlaggande-betaltjanster.html
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2 Samhällets behov av betaltjänster 

2.1 Bakgrund till arbetet med betaltjänster 

Riksdagen fattade genom propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster (prop. 

2006/07:55) beslut om den framtida inriktningen på statens åtagande när det gäller grund-

läggande betaltjänster. Det politiska målet att ”Alla i samhället ska ha tillgång till grund-

läggande betaltjänster till rimliga priser” lades fast. De grundläggande betaltjänster där 

staten ska ha ett ansvar avgränsades till kontantuttag, betalningsförmedling och hantering 

av dagskassor för företag och föreningar. 

Svensk Kassaservice AB, som var ett dotterbolag till Posten AB, avvecklades vid årsskiftet 

2008/09. Svensk Kassaservice hade ett väl utbyggt kontorsnät där det gick att utföra en rad 

olika betaltjänster. Bakom avvecklingen av Svensk Kassaservice och riksdagens beslut låg 

den tekniska utvecklingen med nya sätt att utföra betaltjänster, såsom internetbetalning och 

en ökad användning av kort för betalningar. Dessa förändringar hade redan vid denna tid-

punkt avsevärt minskat antalet manuella tjänster för förmedling av betalningar och kon-

tanthantering.  

Svensk Kassaservice ersattes efter avvecklingen av ett statligt åtagande att tillhandahålla 

grundläggande betaltjänster. Det statliga åtagandet omfattar, i enlighet med riksdagens 

beslut, tjänsterna betalningsförmedling, uttag av kontanter och dagskassehantering för 

näringsliv och ideella föreningar. Åtagandet omfattar dock enbart de orter och den lands-

bygd där behovet av grundläggande betaltjänster inte tillgodoses av marknaden. Post- och 

telestyrelsen, PTS, fick därför i uppdrag att upphandla ersättningslösningar på de orter där 

marknaden inte tillhandahöll de efterfrågade tjänsterna. PTS upphandling, som genomför-

des under år 2008, ledde fram till att ett antal betaltjänstombud etablerades i främst gles-

bygdsområden, samt att lantbrevbäringen på vissa sträckor också fortsättningsvis kunde 

utföra betaltjänster.  

För att följa upp och bevaka utvecklingen på området har länsstyrelserna regeringens upp-

drag att bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. 

De av PTS upphandlade tjänsterna löpte ut i mitten av år 2012. PTS upphandling ersattes 

därefter av ett utökat uppdrag till länsstyrelserna, att förutom att bevaka utvecklingen och 

tillgången till betaltjänster i sina respektive län, även verka för regionala stöd och utveck-

lingsinsatser i de områden där det bedöms finnas behov. 

Länsstyrelsernas arbete och etablering av lösningar kan bland annat ske genom regionala 

upphandlingar. En upphandling bör då föregås av en analys av tillgänglighet och en 

behovsbedömning. För att underlätta länsstyrelserna arbete har PTS genom konsulten 

Argomento GIS & IT AB utvecklat en databas och ett planeringsverktyg som kan använ-

das för att bedöma behovet av insatser. Det är denna databas som Tillväxtanalys nu över-

tar.  
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3 Övertagandet av databasen från PTS 

3.1 Uppdraget 

Enligt uppdraget ska Tillväxtanalys undersöka förutsättningarna för att ta över det data 

som PTS har tagit fram jämte möjligheterna att sammanföra databasen med Tillväxtanalys 

GIS-plattform Pipos. 

3.2 Utmaningar och möjligheter med övertagandet 

Såväl den tekniska strukturen som funktionen i Pipos har konstaterats vara väl lämpad för 

ett praktiskt övertagande av PTS databas för grundläggande betaltjänster. Båda databaserna 

hanterar geografisk data på högupplöst nivå och kan utnyttja samma plattform för tillgäng-

lighetsanalyser. Däremot används databaserna och tillgänglighetsanalysresultaten på olika 

geografiska skalnivåer
2
, vilket får konsekvenser för övertagandet. Pipos saknar också i 

dagsläget uppdateringsrutiner för de specifika data som behövs i arbetet med de grund-

läggande betaltjänsterna. 

Den främsta utmaningen i övertagandet ligger därför i att hitta en form och ett innehåll för 

databasen som, utan att vara allt för krävande ur uppdateringssynpunkt, tillgodoser såväl 

Tillväxtanalys som länsstyrelsernas behov vad gäller information och analyser. 

För att göra en lämplig avvägning och anpassning av databasen har Tillväxtanalys inför 

övertagandet framför allt försökt värdera båda parters gemensamma och unika behov ge-

nom att ta del av följande källors erfarenheter:  

• Argomentos dokumentation över nuvarande innehåll och struktur i PTS databas  

• Argomentos erfarenheter av uppdateringsarbetet 

• Studier på plats hos en av länsstyrelsernas servicehandläggare 

• Studier av den behovsanalys som Argomento gjort bland länsstyrelsernas handläggare 

• Tillväxtanalys egna erfarenheter och behov 

Slutsatsen av dessa studier visar att Tillväxtanalys tekniskt klarar av att överta databasen. 

För att möta de specifika behov som länsstyrelserna har på databasen kommer Tillväxt-

analys av resursskäl att behöva göra en upphandling av dess uppdatering samt att utveckla 

ett helt nytt gränssnitt för presentation av data och analyser.  

Sannolikt ger dessa uppgifter också synergieffekter på andra delar av Tillväxtanalys GIS-

arbete. Tillväxtanalys har genom PTS sökt och beviljats ett bidrag om två miljoner kronor 

                                                 
2 Även om båda parterna i grunden är beroende av högupplösta geografiska data för sina analyser så lägger 

Tillväxtanalys och länsstyrelserna fokus på resultat som förhåller sig på skalmässigt olika nivåer. Medan 

Tillväxtanalys framförallt intresserar sig för nationella statistiska sammanställningar och övergripande 

förändringsprocesser, så är länsstyrelsernas mål att skapa en regional överblick med målsättning att i 

slutändan kunna ge praktisk stöd till enskilda serviceenheter. Detta för med sig att länsstyrelserna i större 

utsträckning behöver information och analyser med högre geografisk noggrannhet, detaljinnehåll och 

aktualitet om varje serviceobjekt än vad Tillväxtanalys normalt behöver för sina analyser och därmed också 

normalt hanterar i sina databaser. 
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för tiden 2013–2015 för utvecklingen av det nya gränssnittet och för uppdateringen av 

databasen. 

3.3 Beskrivning av arbetet med övertagandet 

Tillväxtanalys slutsats av de undersökningar som gjorts sedan våren 2013 är alltså att 

myndigheten kan ta över databasen från PTS och införliva den i Pipos-miljön. Utifrån 

dessa förutsättningar har Tillväxtanalys också påbörjat förberedelserna för överföringen av 

databasen. Detta arbete har skett i samarbete med Argomento som rent praktiskt gett Till-

växtanalys åtkomst till databasen genom en molntjänst. 

I övertagandet av databasen ingår även förvaltning och uppdatering av data och utförande 

av andra relevanta uppgifter för de ändamål och behov som länsstyrelser, PTS och Till-

växtanalys har inom betaltjänstområdet. 

Eftersom databasen är ett levande underlagsmaterial i länsstyrelsernas löpande arbete med 

betaltjänsterna, så har databasen hittills bara överförts som en arbetskopia till Tillväxt-

analys. Ansvaret för den skarpa versionen och uppdateringen av databasen har under hela 

perioden legat kvar hos Argomento. Detta för att ge Tillväxtanalys god tid på sig att för-

bereda den tekniska driftsmiljön, upphandling av en uppdateringstjänst samt ett nytt gräns-

snitt inför det planerade slutliga övertagandet under våren 2014. 

En kopia av 2013 års databas överfördes så sent som i september till en särskild testmiljö 

hos Tillväxtanalts. Testmiljön har redan använts för att studera innehållet och strukturen i 

databasen samt för kvalitetskontroller av de specifika tillgänglighetsanalyser som avrap-

porterades till regeringen den 1 september. Testmiljön kommer också vara utgångspunkten 

för den kravspecifikation som ska gälla för den upphandling som ska göras för att säker-

hetsställa 2014 års uppdatering. 
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4 Långsiktig förvaltning och utveckling av data 
om grundläggande betaltjänster  

4.1 Uppdraget 

Enligt uppdraget ska Tillväxtanalys föreslå former för att långsiktigt förvalta och utveckla 

data om grundläggande betaltjänster. I detta ingår också att föreslå avgränsningar för de 

specificerade betaltjänster som ska analyseras. 

4.2 Långsiktig förvaltning och utveckling av data 

Tillväxtanalys har lång erfarenhet av databasförvaltning och utveckling av geografiska 

data men saknar i dagsläget rutiner för uppdatering av de specifika data som behövs för 

uppdraget kring grundläggande betaltjänster. Med insikt i vad insamling av geografiska 

data innebär i arbetsinsats, samt länsstyrelsernas specifika behov, har Tillväxtanalys be-

slutat sig för att under våren 2014 genomföra en upphandling av uppdateringsarbetet.  

Upphandlingskriterierna kommer att utformas så att vi säkerhetställer att data om grund-

läggande betaltjänster samlas in på ett sådant sätt att den faller väl in i den struktur som 

redan finns för Piposplattformen, för vilken det redan finns en långsiktig förvaltningsplan. 

Tillväxtanalys har med anledning av den kommande upphandlingen redan påbörjat arbetet 

med att undersöka olika alternativ för en rationell arbetsprocess vad gäller insamling, 

kvalitetssäkring och uppdatering av betaltjänsterelaterade data. Arbetet sker i samarbete 

med Argomento som underhand kommer att förse Tillväxtanalys med kompletterande 

dokumentation kring redan upparbetade kontakter med dataleverantörer, insamlingsrutiner, 

definitioner och datakvalitet. 

I den långsiktiga planen för uppdatering, kvalitetsäkring och utveckling av gränssnitt ingår 

att på sikt låta de som dagligen jobbar med information om betaltjänster själva redigera 

databasens innehåll. På så sätt skapas ett självrättande system, där de som faktiskt har 

regional och lokal kännedom om servicen är med och förbättrar databaskvaliten, samtidigt 

som de i gengäld får säkrare analyser tillbaka.  

I den mån det är möjligt kommer vi naturligtvis även att utnyttja de resurser, i form av 

tidserier över övriga servicedata, befolkningsdata, företagsdata etc. som redan finns i 

Pipos, för att kvalitetssäkra och utveckla data om betaltjänsterna. 

4.3 Begreppsförklaring och påbörjad avgränsningsöversyn 

Under hösten har Tillväxtanalys även inlett en översyn av de avgränsningar (tjänsteinne-

håll och kvalitetsaspekter) som hittills legat till grund för insamlingen av betaltjänsterelate-

rad information. Med översynen har Tillväxtanalys inlett det arbete som till sist ska ut-

mynna i ett förslag till de nya avgränsningar som ska ligga till grund för det fortsatta in-

samlingsarbetet. Nedan följer först en översiktlig beskrivning och skiss över de begrepp 

som förekommer i nuvarande databasstruktur samt hur dessa hänger samman. Därefter 

följer en genomgång av de överväganden som hittills gjorts i samband med arbetet att ta 

fram ett förslag till nya avgränsningar. 
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4.3.1 Begreppsförklaring 

Samhällets behov av betaltjänster har avgränsats till servicetyperna kontanthantering, be-

talningsförmedling och hantering av dagskassor för företag och föreningar. Respektive 

servicetyp kan i sin tur delas upp i olika serviceformer, det vill säga på vilket sätt servicen 

tillhandahålls eller utförs. 

I nuvarande databas finns det i stort sett heltäckande data över servicetyper, var servicen 

utförs (servicepunkter), vem som tillhandahåller och utför servicen (servicegivare respek-

tive serviceutförare) och serviceform. Det innebär att samtliga servicepunkter där det finns 

betaltjänstservice ingår i databasen, oavsett om servicepunkten ligger i en större stad eller i 

en mindre tätort. Även mindre aktörer som bara utför eller tillhandahåller betaltjänstservice 

på större orter ingår då i underlaget. 

 

Figur 1 Översiktlig skiss över begrepp och innehåll i PTS databas för grundläggande betaltjänster 

Källa: Argomento, Tillväxtanalys bearbetning 

4.3.2 Överväganden  

Insamlandet av data och den långsiktiga förvaltningen och underhåll av databasen kommer 

att kräva resurser, både ekonomiska och tidsmässiga. Här behöver Tillväxtanalys i sam-

verkan med länsstyrelserna och PTS därför lägga fast en lämplig avgränsning. Avgräns-

ningen måste vara resursmässigt försvarbar men samtidigt ändå kunna uppfylla huvud-

syftet med databasen, det vill säga att kunna utgöra underlag för både länsstyrelsernas 

planering och beslut om insatser och analyser av tillgänglighet på nationell, regional och 

lokal nivå.  

Nödvändigheten och behovet av att ha en heltäckande tillgång till samtliga servicepunkter 

är dock olika beroende på för vilket syfte uppgifterna ska användas. Om syftet är att kunna 

redovisa en nationell eller regional bild av antalet servicepunkter och utvecklingen över tid 

så måste naturligtvis också databasen innehålla alla servicepunkter där betaltjänster utförs.  

Om syftet är att beräkna fysisk tillgänglighet till betaltjänster i olika delar av landet spelar 

det dock mindre roll om till exempel mindre aktörer i större orter utelämnas. I större tät-

orter finns i de allra flesta fall ett urval av utförare av betaltjänster och den fysiska till-
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gängligheten förändras endast marginellt om någon av dessa plockas bort eller utelämnas. 

Inte heller länsstyrelsernas behov för planering och beslut om insatser berörs av en sådan 

avgränsning. Länsstyrelsernas insatser riktas i första hand mot de områden där marknaden 

inte erbjuder de tjänster som efterfrågas. 

Målgruppernas informationsbehov är centralt för innehållet i databasen. I den dialog som 

inletts med länsstyrelsernas referensgrupp har det framkommit önskemål om ett system 

som är enkelt, överskådlighet och korrekt vad gäller data och presentation. Dessa aspekter 

och synpunkter kommer tillsammans med Tillväxtanalys bedömning av förutsättningar för 

insamlingsarbetet bli vägledande för vilka avgränsningar som görs för databasens innehåll. 

4.3.3 Slutsatser av avgränsningsöversynen 

Tillväxtanalys kommer att återkomma till denna diskussion och lägga fast en slutlig av-

gränsning i samband med beslut om strategi för hur den långsiktiga förvaltningen och 

underhållet av data kommer att utföras. Här måste till exempel eventuella merkostnader i 

samband med insamlande av data och underhåll av databasen att vägas mot en avvägning 

av hur komplett databasen behöver vara för att fylla sitt syfte. I diskussionen om avgräns-

ning bör det också ingå en bedömning av behovet av information om serviceform, det vill 

säga på vilket sätt servicen tillhandahålls eller utförs. Räcker det till exempel att veta om 

ett enskilt bankkontor erbjuder betalningsförmedling eller behövs det även i det enskilda 

fallet information om betalningsförmedling kan ske genom både kontant betalning och 

kortbetalning? 
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5 Tillgängliggörande av data och analyser 

5.1 Uppdraget 

Enligt uppdraget ska Tillväxtanalys i samverkan med Tillväxtverket göra service- och 

tillgänglighetdata tillgängliga för länsstyrelserna. För att databasen ska bli använd, och i 

förlängningen också kontinuerligt kvalitetssäkrad och uppdaterad,
3
 har det därför tidigt 

stått klart att databasen måste förses med ett för ändamålet väl avvägt gränssnitt. 

5.2 Utveckling av gränssnitt 

Arbetet med att utveckla ett gränssnitt för visualisering och förmedling av betaltjänste-

relaterade data påbörjades redan under hösten 2013, när förutsättningarna för övertagandet 

av databasen från PTS började klarna. Målgruppernas informationsbehov är centrala för 

utformningen av gränssnittet och Tillväxtanalys har därför vinnlagt sig om att fånga så 

många av användarnas behov som möjligt. 

Argomento har på PTS uppdrag genomfört en omfattande enkätundersökning bland läns-

styrelsernas servicehandläggare avseende deras behov av ett särskilt gränssnitt som nyttig-

gör databasen i deras arbete med grundläggande betaltjänster. Undersökningen visade att 

framförallt tre grundläggande principer borde prioriteras före allt annat i förvaltningen och 

utvecklingen av databasen med tillhörande gränssnitt. I enkäten uttalades att den optimala 

hjälpen skulle vara ett informationssystem som är överblickbart, enkelt och korrekt
4
.  

Utifrån dessa prioriterade kriterier, dialogen med länsstyrelsernas referensgrupp samt ett 

studiebesök hos en av länsstyrelsernas handläggare gjordes en första skiss för gränssnittets 

funktionalitet, utseende och utvecklingssteg. 

För det tekniska utvecklingsarbetet anlitar Tillväxtanalys teknikkonsultföretaget CGI. 

Målet för Tillväxtanalys utvecklingsarbete och konsultens uppdrag har varit att skapa ett 

tillgängligt (snabbstartat, snabbt och stabilt) system som utseendemässigt upplevs lika 

enkelt och överblickbart som en analog nålkarta, men som funktionsmässigt även är utrus-

tat med de mervärden som ett webbaserat system kan ge. 

Som utvecklingsplattform har Tillväxtanalys valt en lösning som baserar sig på ett ramverk 

byggd med öppen källkod. Valet gjordes för att behålla maximal flexibilitet under ut-

vecklingsarbetet och samtidigt undvika eventuella inlåsningseffekter i kommersiella aktö-

rers programvaror och licenser. Valet gör också att Tillväxtanalys tillåts behålla kontrollen 

över vad som händer från det att data stoppas in i systemet till att det kommer ut som ett 

resultat i slutändan. 

                                                 
3Ambitionen är att en del av kvalitetsäkringen och uppdateringen av databasen ska ske via 

servicehandläggarna själva via en redigeringsfunktion i webbgränssnittet.  
4 Det finns ingen motsättning mellan länsstyrelsernas och Tillväxanalys inställning vad gäller de två första 

prioriteringarna, som framförallt rör det nya gränssnittet. Däremot återstår att för databasen hitta en 

gemensam syn på vad som kan anses korrekt med avseende på bl.a. uppdateringsfrekvens. 
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Grundfunktionaliteten för gränssnittet är en zoombar karta där användaren kan visualisera 

punkter för de grundläggande betaltjänsterna i databasen och med enkla medel kombinera 

dessa med data om övrig service, befolkning, arbetsställen och tillgänglighetsinformation 

från Pipos ordinarie plattformsinnehåll. Meningen är att denna grundfunktion senare ska 

följas av mera avancerade verktyg, där användaren ges möjlighet att själv laborera med 

olika serviceförutsättningar samt göra uppdateringar direkt i databasen. 

 

 

Figur 2 Skärmdump av nuvarande utseende och funktion för gränssnittsprototypen (2013-11-26) 

Källa: Tillväxtanalys 
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5.3 Tidplan och fortsatt arbete med gränssnittet 

Tillväxtanalys plan är att det nya gränssnittet ska genomgå tre tydliga utvecklingssteg 

under perioden 2013 till 2015 enligt versionsplanen nedan: 

 

 

Figur 3 Versionsplan för utvecklingsarbetet med det nya gränssnittet 

Källa: Tillväxtanalys 

Principen för planen är att varje steg innehåller en utvecklingsperiod, en driftsättning och 

en period av test/utvärdering för varje version som ges ut av gränssnittet. Ur ett användar-

perspektiv innebär varje steg i princip ett grundläggande tillägg till funktionaliteten enligt 

beskrivningarna nedan (versionsnummer inom parantes): 

Visualiserera (Prototyp och 1.0) 

Valda delar av databasens innehåll kan visas med tillhörande attributinformation via en 

karta. Områdesprofiler och platsprofiler med information om serviceutbud, befolknings-

statistik och arbetsställestatistik kan skapas för självvalda områden via kartan. Platsprofiler 

kan skapas med information om närmaste och näst närmaste service via markering av en 

punkt i kartan. Information i karta och rapporter kan skrivas ut eller delas med andra an-

vändare. 

Analysera (2.0) 

Informationen i kartan kan moduleras med fiktiva scenarier, där servicefunktioner kan 

flyttas, läggas till eller tas bort. Rapporter om vilken konsekvens en förändring för med sig 

ur tillgänglighetssynpunkt kan genereras ”on the fly”. 

Redigera (2.0)  

Informationen i databasen kan förändras genom redigeringar direkt i kartan.  
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Utvecklingen är just nu inne i ett intensivt skede inför lanseringen av en prototyp i mitten 

av december. Prototypens syfte är dels att ge de berörda parterna en inblick i hur den fär-

diga versionen 2.0 kommer att se ut, vad den innehåller och hur den fungerar. Trots att 

flera funktioner är av ”dummykaraktär”, så innehåller prototypen även helt funktionsdug-

liga delar, som dels kan användas i det operativa arbetet, dels också syftar till att förmedla 

en känsla av vilka principer och vilken prestanda som kommer att råda för version 1.0. 

Den primära mottagaren av prototypen är länsstyrelsernas arbetsgrupp för gränssnitts-

utveckling. De får möjlighet att under januari prova och utvärdera prototypen samt påverka 

den fortsatta utvecklingsinriktningen inför lanseringen av version 1.0 i slutet av våren 

2014. Planen är att Argomentos gränssnitt under tiden ”rullar på” parallellt med 1.0 till och 

med september 2014, då den helt ersätts av Tillväxtanalys gränssnitt. 
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6 Analys av tillgänglighet till grundläggande 
betaltjänster  

6.1 Uppdraget 

Tillväxtanalys ska beräkna, beskriva och analysera hushållens och företagens tillgänglighet 

till grundläggande betaltjänster. 

Under en övergångsperiod kommer Argomento GIS & IT AB, genom sina upparbetade 

rutiner med externa dataleverantörer, att upprätthålla datainsamlingen och säkerställa att 

inga uppdateringsglapp förekommer under överlämningstiden. Detta säkerställer, till-

sammans med de analyser och sammanställningar av betaltjänstdata som Tillväxtanalys 

publicerade den 1 september, länsstyrelserna behov inför den rapportering som ska ske till 

regeringen den 1 december 2013.
5
 

6.2 Analys av tillgänglighet till betaltjänster 

6.2.1 Inledning 

Under sensommaren 2013 genomförde Tillväxtanalys med hjälp av verktyget Pipos till-

gänglighetsberäkningar och analyser av data för betaltjänster. Som underlag för analyserna 

användes Argomentos nyinsamlade datamaterial. På detta sätt var det möjligt att kunna 

leverera ett underlag till berörda målgrupper inom fastställd tidplan. Den 1 september 2013 

redovisades en sammanställning av de faktiska resultaten i form av nedladdningsbara filer 

via Tillväxtanalys webbplats. Resultaten har därefter också gjorts tillgängliga via Argo-

mentos nuvarande karttjänst för betaltjänster. 

I denna rapport görs en översiktlig beskrivning av utveckling av serviceställen och till-

gänglighet till de tre typerna av betaltjänster som utgör grundläggande betaltjänster; kon-

tantuttag, betalningsförmedling och dagskassehantering för företag och föreningar. För en 

mer nyanserad bild av tillgängligheten, uppdelad på bland annat kön och ålderskategorier, 

hänvisas till Tillväxtanalys webbplats.
6
 

För dagskassehantering mäts på samma sätt som för övriga tjänster befolkningens tillgäng-

lighet till tjänsten. Det vore här förmodligen mer relevant att mäta hur tillgängligheten ser 

ut för de företag som är i behov av dessa tjänster, det vill säga de företag som hanterar 

stora dagskassor och de företag där betalningarna i hög grad görs genom kontant betalning. 

I dagsläget har det emellertid inte gjorts en sådan avgränsning, men ambitionen är att Till-

växtanalys kommer att kunna redovisa en uppdaterad bild av tillgängligheten för dags-

kassehantering under det kommande året, i samband med att utvecklingen av det nya 

gränssnittet fortskrider.  

  

                                                 
5 Länsstyrelserna uppdrag att kartlägga och analysera behovet av betaltjänster.  
6 http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/grundlaggande-betaltjanster.html  

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/grundlaggande-betaltjanster.html
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6.2.2 Kontantuttag 

 

Tabell 1 Antal serviceställen för kontantuttag 2013   

Län Totalt antal 
service-
ställen 

Mycket hög 
tillgänglig-
het 

Hög 
tillgänglig-
het 

Mellan 
tillgänglig-
het 

Låg  
tillgänglig-
het 

Mycket låg 
tillgänglig-
het 

Stockholms län  938 895 30 6 3 4 

Uppsala län  113 86 14 13 0 0 

Södermanlands län  129 52 78 1 0 0 

Östergötlands län  140 104 31 3 2 0 

Jönköpings län  135 55 37 43 0 0 

Kronobergs län  80 34 35 11 0 0 

Kalmar län  99 0 51 45 5 0 

Gotlands län  36 0 0 33 3 0 

Blekinge län  60 0 60 2 0 0 

Skåne län  572 401 147 28 0 0 

Hallands län  127 48 70 5 6 0 

Västra Götalands 
län  

715 408 223 82 1 1 

Värmlands län  111 43 21 46 0 1 

Örebro län  108 60 41 7 0 0 

Västmanlands län  103 63 35 5 0 0 

Dalarnas län  134 0 92 30 4 8 

Gävleborgs län  123 48 14 60 1 0 

Västernorrlands 
län  

111 0 57 40 10 4 

Jämtlands län  66 0 28 8 26 6 

Västerbottens län  108 37 29 27 13 2 

Norrbottens län  122 0 63 41 19 3 

Hela landet 4 130 2 334 1 156 536 93 29      

Källa: Post- och Telestyrelsen, Tillväxtanalys bearbetning 

Beskrivning och definition: Serviceställen för kontantuttag avser uttagsautomater, bankkassor, kortterminaler och bankombud där inga 
motprestationer gäller för uttag. 
Redovisningen per tillgänglighetsklass följer Tillväxtanalys modell för indexerad tillgänglighet. 

 

Av Tabell 1 framgår antalet serviceställen för kontantuttag per län fördelat på tillgäng-

lighetsklasser.  

I områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter finns sammanlagt 122 

serviceställen där du kan ta ut kontanter. Dessa serviceställen är fördelade mellan 13 av 21 

län. 84 procent av samtliga serviceställen finns i områden med mycket hög eller hög till-

gänglighet till tätorter.  
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Tabell 2 Tillgänglighet till kontantuttag 2013 

Län Befolkning < än 10 
km till närmaste 

Befolkning 10–20 
km till närmaste 

Befolkning 20–30 
km till närmaste 

Befolkning 30–40 
km till närmaste 

Befolkning > än 40 
km till närmaste 

Stockholms län  2 083 387 34 430 2 973 46 0 

Uppsala län  293 044 41 299 6 839 12 0 

Södermanlands län  235 481 33 659 5 501 21 0 

Östergötlands län  385 816 40 372 7 069 250 14 

Jönköpings län  295 568 40 610 2 230 0 0 

Kronobergs län  156 843 27 445 1 607 0 0 

Kalmar län  184 587 40 904 7 653 223 3 

Gotlands län  41 768 12 016 2 379 548 4 

Blekinge län  134 319 16 488 859 0 0 

Skåne län  1 238 318 24 037 0 0 0 

Hallands län  281 862 22 123 118 0 0 

Västra Götalands län  1 476 923 97 775 4 849 124 0 

Värmlands län  223 057 36 348 11 224 2 326 51 

Örebro län  250 230 30 692 2 077 1 0 

Västmanlands län  236 170 16 631 3 401 0 0 

Dalarnas län  242 810 30 097 1 407 2 094 134 

Gävleborgs län  249 026 23 015 2 768 699 1 108 

Västernorrlands län  208 884 26 644 5 259 692 275 

Jämtlands län  97 679 15 831 6 079 3 202 3 229 

Västerbottens län  216 058 25 445 11 781 3 261 3 565 

Norrbottens län  208 084 19 483 8 087 5 257 7 206 

Hela landet 8 739 914 655 344 94 160 18 756 15 589 

Källa: Post- och Telestyrelsen, Tillväxtanalys bearbetning 

Beskrivning och definition: Serviceställen för kontantuttag avser uttagsautomater, bankkassor, kortterminaler och bankombud där inga motprestationer gäller för uttag.    
I redovisningarna om tillgänglighet är skärgårdsbefolkningen exkluderad. För tillgänglighetsberäkningarna har befolkningsstatistik från SCB daterad 2012-12-31 använts. 
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Av Tabell 2 framgår tillgängligheten fördelad på län. Tabellen visar att 128 000 personer 

har 20 kilometer eller längre med bil till det närmaste servicestället för kontantuttag. Av 

dessa har mer än 15 000 personer längre än 40 kilometers färdväg till det närmaste fasta 

servicestället för kontantuttag.  

Det är viktigt att poängtera att i den avgränsning som här har gjorts ingår inte dagligvaru-

butiker, bensinstationer eller andra butiker där det på lokal nivå går att ta ut kontanter un-

der vissa förutsättningar, till exempel i samband med köp. Om sådana serviceställen skulle 

räknas in förbättras tillgängligheten och förutsättningarna för kontantuttag avsevärt. Till-

växtanalys kommer, i dialog med länsstyrelserna, att under år 2014 lägga fast en slutlig 

avgränsning av vilka tjänster som bör ingå i kommande tillgänglighetsmätningar. 

 

 

Figur 4 Avstånd till närmaste kontantuttag 2013 

Källa: Tillväxtanalys  
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6.2.3 Betalningsförmedling 

Tabell 3 Antal serviceställen för betalningsförmedling 2013 

Län Totalt antal 
service-
ställen 

Mycket hög 
tillgänglig-
het 

Hög 
tillgänglig-
het 

Mellan 
tillgänglig-
het 

Låg  
tillgänglig-
het 

Mycket låg 
tillgänglig-
het 

Stockholms län  501 472 19 6 1 3 

Uppsala län  64 42 11 10 1 0 

Södermanlands län  62 20 41 1 0 0 

Östergötlands län  87 63 20 3 1 0 

Jönköpings län  83 29 28 26 0 0 

Kronobergs län  53 19 25 9 0 0 

Kalmar län  62 0 30 30 2 0 

Gotlands län  11 0 0 10 1 0 

Blekinge län  34 0 33 1 0 0 

Skåne län  324 228 79 17 0 0 

Hallands län  62 15 40 4 3 0 

Västra Götalands 
län  

347 202 108 35 2 0 

Värmlands län  60 23 14 20 2 1 

Örebro län  68 38 24 6 0 0 

Västmanlands län  63 37 21 5 0 0 

Dalarnas län  72 0 45 19 6 2 

Gävleborgs län  89 26 15 47 0 1 

Västernorrlands 
län  

66 0 29 25 9 3 

Jämtlands län  44 0 14 5 21 4 

Västerbottens län  65 22 10 20 12 1 

Norrbottens län  69 0 29 21 15 4 

Hela landet 2 286 1 236 635 320 76 19      

Källa: Post- och Telestyrelsen, Tillväxtanalys bearbetning 

Beskrivning och definition: Serviceställen för betalningsförmedling avser bankkassa samt tjänst mot bankkonto.     
Redovisningen per tillgänglighetsklass följer Tillväxtanalys modell för indexerad tillgänglighet. 

 

I områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter finns sammanlagt 95 service-

ställen där du kan utföra betalningsförmedling över disk. Dessa serviceställen är fördelade 

mellan 14 av 21 län. 82 procent av samtliga serviceställen finns i områden med mycket hög 

eller hög tillgänglighet till tätorter. 
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Tabell 4 Tillgänglighet till betalningsförmedling 2013 

Län Befolkning < 10 
km till närmaste 

Befolkning 10–20 
km till närmaste 

Befolkning 20–30 
km till närmaste 

Befolkning 30–40 
km till närmaste 

Befolkning > än 40 
km till närmaste 

Stockholms län  2 070 004 45 926 4 906 0 0 

Uppsala län  264 965 65 082 11 116 31 0 

Södermanlands län  238 295 31 733 4 624 10 0 

Östergötlands län  368 371 55 552 8 096 993 509 

Jönköpings län  288 493 46 689 3 216 10 0 

Kronobergs län  156 360 28 426 1 109 0 0 

Kalmar län  191 236 35 648 6 202 281 3 

Gotlands län  37 695 14 258 3 586 1018 158 

Blekinge län  123 646 22 237 5 783 0 0 

Skåne län  1 228 209 34 146 0 0 0 

Hallands län  257 798 45 917 388 0 0 

Västra Götalands län  1 416 992 153 372 9 169 138 0 

Värmlands län  208 946 36 616 20 384 6125 935 

Örebro län  242 615 35 361 5 019 5 0 

Västmanlands län  236 351 16 198 3 653 0 0 

Dalarnas län  237 811 33 524 4 126 925 156 

Gävleborgs län  244 689 26 180 4 496 463 788 

Västernorrlands län  208 319 27 229 5 278 653 275 

Jämtlands län  93 278 15 528 9 139 4635 3440 

Västerbottens län  202 859 29 723 16 297 6221 5010 

Norrbottens län  202 299 22 860 10 077 5620 7261 

Hela landet 8 519 231 822 205 136 664 27 128 18 535 

Källa: Post- och Telestyrelsen, Tillväxtanalys bearbetning 

Beskrivning och definition: Serviceställen för betalningsförmedling avser bankkassa samt tjänst mot bankkonto.    
I redovisningarna om tillgänglighet är skärgårdsbefolkningen exkluderad. För tillgänglighetsberäkningarna har befolkningsstatistik från SCB daterad 2012-12-31 använts. 
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Av Tabell 4 framgår tillgängligheten fördelad på län. Tabellen visar att närmare 46 000 

personer har mer än 30 kilometer med bil till det närmaste servicestället för betalnings-

förmedling. Av dessa har 18 500 personer längre än 40 kilometer till det närmaste fasta 

servicestället för betalningsförmedling. 

 

 

Figur 5 Avstånd till närmaste betalningsförmedling 2013 

Källa: Tillväxtanalys 
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6.2.4 Dagskassehantering 

Tabell 5 Antal serviceställen för dagskassehantering 2013 

Län Totalt antal 
service-
ställen 

Mycket hög 
tillgänglig-
het 

Hög 
tillgänglig-
het 

Mellan 
tillgänglig-
het 

Låg  
tillgänglig-
het 

Mycket låg 
tillgänglig-
het 

Stockholms län  187 175 6 2 1 3 

Uppsala län  38 27 6 5 0 0 

Södermanlands län  31 9 22 0 0 0 

Östergötlands län  51 34 15 1 1 0 

Jönköpings län  47 11 20 16 0 0 

Kronobergs län  30 11 12 7 0 0 

Kalmar län  35 0 18 16 1 0 

Gotlands län  12 0 0 12 0 0 

Blekinge län  23 0 22 1 0 0 

Skåne län  139 85 46 8 0 0 

Hallands län  38 9 24 3 2 0 

Västra Götalands 
län  

177 79 68 29 1 0 

Värmlands län  38 13 8 16 0 1 

Örebro län  32 15 14 3 0 0 

Västmanlands län  27 17 10 0 0 0 

Dalarnas län  43 0 23 15 2 3 

Gävleborgs län  36 7 4 25 0 0 

Västernorrlands 
län  

21 0 9 9 2 1 

Jämtlands län  33 0 12 4 12 5 

Västerbottens län  49 14 9 14 10 2 

Norrbottens län  36 0 10 15 8 3 

Hela landet 1 123 506 358 201 40 18      

Källa: Post- och Telestyrelsen, Tillväxtanalys bearbetning 

Beskrivning och definition: Serviceställen för dagskassehantering avser serviceboxar, recyclingmaskiner och dagskasseuppräkning.    

Redovisningen per tillgänglighetsklass följer Tillväxtanalys modell för indexerad tillgänglighet. 

 

I områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till tätorter finns sammanlagt 58 service-

ställen där du möjlighet att lämna en dagskassa. Dessa serviceställen är fördelade mellan 

11 av 21 län. 77 procent av samtliga serviceställen finns i områden med mycket hög eller 

hög tillgänglighet till tätorter. 
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Tabell 6 Tillgänglighet till dagskassehantering 

Län Befolkning < än 10 
km till närmaste 

Befolkning 10–20 
km till närmaste 

Befolkning 20–30 
km till närmaste 

Befolkning 30–40 
km till närmaste 

Befolkning > än 40 
km till närmaste 

Stockholms län  2 022 153 86 658 11 296 729 0 

Uppsala län  255 531 63 798 20 662 1 029 174 

Södermanlands län  209 546 50 035 14 942 139 0 

Östergötlands län  339 297 70 275 20 697 2 725 527 

Jönköpings län  265 589 66 219 6 164 436 0 

Kronobergs län  128 988 40 967 12 456 3 484 0 

Kalmar län  173 351 46 263 13 268 485 3 

Gotlands län  39 663 12 938 3 555 556 3 

Blekinge län  128 278 19 260 4 128 0 0 

Skåne län  1 207 052 55 266 37 0 0 

Hallands län  243 282 60 186 635 0 0 

Västra Götalands län  1 360 545 203 051 15 706 321 48 

Värmlands län  207 301 39 579 21 752 4 067 307 

Örebro län  233 502 38 625 10 355 518 0 

Västmanlands län  216 030 31 285 8 552 335 0 

Dalarnas län  219 552 40 573 11 757 3 649 1 011 

Gävleborgs län  210 797 47 789 13 737 3 167 1 126 

Västernorrlands län  165 848 38 138 18 660 9 398 9 710 

Jämtlands län  81 542 13 480 13 881 8 767 8 350 

Västerbottens län  192 904 36 353 15 950 9 524 5 379 

Norrbottens län  188 619 33 226 12 529 4 994 8 749 

Hela landet 8 089 370 1 093 964 250 719 54 323 35 387 

Källa: Post- och Telestyrelsen, Tillväxtanalys bearbetning 

Beskrivning och definition: Serviceställen för dagskassehantering avser serviceboxar, recyclingmaskiner och dagskasseuppräkning. I redovisningarna om tillgänglighet är skärgårdsbefolkningen exkluderad. För 
tillgänglighetsberäkningarna har befolkningsstatistik från SCB daterad 2012-12-31 använts. Av tabellen ovan framgår tillgängligheten fördelad på län. Tabellen visar att nästan 90 000 personer har mer än 30 kilometer med 
bil till det närmaste servicestället för dagskassehantering. Av dessa har drygt 35 000 personer längre än 40 kilometers färdväg till det närmaste fasta servicestället. 
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Det är viktigt att poängtera att här mäts på samma sätt som för övriga tjänster befolkning-

ens tillgänglighet. Det vore här förmodligen mer relevant att mäta hur tillgängligheten ser 

ut för de företag som är i behov av dessa tjänster, det vill säga de företag som hanterar 

stora dagskassor och de företag där betalningarna i hög grad görs genom kontant betalning. 

Tillväxtanalys ambition är att under år 2014 kunna redovisa en uppdaterad bild av till-

gängligheten för dagskassehantering, i samband med att utvecklingen av det nya gräns-

snittet fortskrider. För att detta ska kunna göras behöver företag som hanterar kontanter att 

avgränsas från övriga företag. Detta bör kunna göras genom användning av SNI-koder. 

 

 

Figur 6 Avstånd till närmaste dagskassehantering 2013 

Källa: Tillväxtanalys 
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