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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 service-

programmen åren 2009–2013 bidrar till en god tillgång till kommersiell och offentlig ser-

vice för medborgare och företag i hela landet. Myndigheten ska således utvärdera om upp-

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

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i delrapporter och senast den 1 april 2014 i en 

slutrapport. Tidpunkter för delrapporterna ska fastställas i samråd med Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet).  

Denna rapport utgör den fjärde delrapporten i uppdraget. I rapporten ges en uppdaterad 

bild av genomförandeläge och måluppfyllelse i de olika programmen vid en tidpunkt när 

genomförandet börjar närma sig slutet av programperioden. Tillgängligheten till kommer-

siell service har följts upp på länsnivå och har därefter i den mån det varit möjligt relaterats 

till de enskilda programmens målsättningar.  

I rapporten görs även en kort redovisning av det arbete som gjorts för att förbättra förut-

sättningarna för utvärdering av de regionala serviceprogrammen. Arbetet har genomförts i 

form av en dialog mellan Tillväxtanalys, Tillväxtverket och berörda län där de program-

ansvariga i berörda län fått synpunkter och förslag på hur förbättringar och förtydliganden 

av målformuleringar och indikatorer kan göras. Tillväxtanalys uppfattning är att initiativet 

i de flesta fall har uppfattats som positivt och flera län har därefter också genomfört ett 

arbete för att förtydliga och förbättra beskrivningar av mål och indikatorer i programmen. 

Några län har inte kompletterat programmen i dessa avseenden, trots att initiativet upp-

fattats som positivt. I de flesta fall anges bristande tid som orsak till detta. Det har därför 

bara varit möjligt att genomgående studera måluppfyllelsen för vissa insatser eftersom 

målformuleringarna i flera program fortfarande är alltför otydliga eller bristfälliga för att 

kunna utvärderas.  

Denna rapport är den sista delrapporten i uppdraget. Uppdraget kommer att avslutas och 

rapporteras till regeringen med en slutrapport den 1 april 2014. 

Rapporten har författats av analytiker Peter Malmsten.  

 

Östersund, april 2013 

 

 

 

Jan Cedervärn 

Avdelningschef  

Tillgänglighet och regional tillväxt 
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Sammanfattning  

Denna rapport utgör den fjärde och sista delrapporten i Tillväxtanalys uppdrag att utvär-

dera de regionala serviceprogrammen. Uppdraget kommer att slutredovisas i en slutrapport 

den 1 april 2014.  

Huvudsyftet med denna delrapport har varit att lämna en uppdaterad 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. 

Programperioden för de regionala serviceprogrammen är nu inne på sitt sista år. I ett nat-

ionellt perspektiv har utvecklingen sedan 2009 inneburit ett minskat antal serviceställen, 

men bilden varierar mellan olika län. Förändringarna i servicenäten har gett avtryck i en 

försämrad tillgänglighet. I flera län kan detta avläsas i en markant försämrad tillgänglighet 

till drivmedel sedan 2009. Det finns dock också positiva inslag där en del av de negativa 

följderna kunnat förhindras genom stöd till lokala initiativ och satsningar på nya service-

ställen på strategiska orter.  

På dagligvarusidan har stora förändringar pågått under flera decennier. Efter några år med 

relativt små förändringar av antalet butiker så ökade nedläggningstakten på nytt under 

2012. Tillgängligheten till dagligvaror har därför försämrats i de flesta län mellan 2009 och 

2012, även om förändringarna i flera fall är ganska små. Sammantaget har därför tillgäng-

ligheten till drivmedel försämrats mer än tillgängligheten till dagligvaror mellan åren 2009 

och 2012.  

I många län och områden är näten av serviceställen för både dagligvaror och drivmedel så 

glesa att både ett nedlagt eller ett nytt serviceställe ofta ger tydliga avtryck i förändrad 

tillgänglighet. Många butiker har låg lönsamhet och flera län varnar även för att det kan 

komma en ny nedläggningsvåg inom kort. Det finns alltså en sårbarhet i det befintliga nätet 

av butiker och drivmedelsstationer som kan få tydliga konsekvenser för tillgängligheten. 

Utvecklingen påverkas i stor utsträckning av faktorer som inte kan påverkas inom ramen 

för serviceprogrammen. Befolkningsutvecklingen gör t.ex. att kundunderlagen minskar i 

många områden, samtidigt som den ökade rörligheten bidrar till minskad köptrohet. 

Insatser för att stödja de mest strategiska serviceställena, där avstånden till alternativa ser-

viceställen är långa, är viktiga och ger ofta ett tydligt avtryck i tillgänglighetsmätningar. 

Det gäller framför allt för drivmedel där utvecklingen under programperioden, trots en 

försämrad tillgänglighet i många delar av landet, ändå varit betydligt bättre än under åren 

närmaste före 2009. De insatser som gjorts inom programmen för att stärka tillgänglig-

heten till drivmedel och dagligvaror, bl.a. genom stödet till kommersiell service, har med 

andra ord varit värdefulla. 

Utöver insatser för dagligvaror och drivmedel omfattar programmen en rad andra plane-

rade insatser. I flera av programmen är de planerade insatserna ganska omfattande och 

många insatser har av olika skäl inte kunnat genomföras. Orsakerna till detta kan vara bris-

tande intresse från målgrupper, bristande resurser eller förändringar i omvärlden som på-

verkat relevansen av de planerade insatserna. Detta innebär också att en rad av de uppsatta 
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målen i berörda program, i den mån det finns sådana, inte har eller kommer att kunna upp-

fyllas. 

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

butiker och drivmedelsstationer. Det har bara i vissa fall varit möjligt att relatera utveck-

lingen till konkreta målsättningar i programmen. I de program där det varit möjligt att mäta 

måluppfyllelsen är målen i nuläget uppfyllda i några fall, men inte i andra.  

I utvärderingsarbetet har det framkommit att många program har brister avseende formule-

ringar av mål och indikatorer. Dessa brister leder till svårigheter att utvärdera målupp-

fyllelsen i många program eller delar av programmen. För att försöka åtgärda dessa brister 

har Tillväxtanalys i samverkan med Tillväxtverket genomfört en dialog med berörda län 

kring dessa frågor. Arbetet inleddes under 2011 och slutfördes under 2012. Dialogen har 

till viss del medverkat till förbättrade beskrivningar av mål och indikatorer, men det finns 

fortfarande brister i flera av programmen. Ansvaret ligger här på de som äger programmen, 

dvs. de programansvariga. Tillväxtanalys anser därför att det behöver ställas tydligare krav 

på de programansvariga på detta område inför kommande programperiod. 

De regionalt ansvariga myndigheterna bör också förbättra den egna uppföljningen och 

utvärderingen av genomförda insatser, samt forma system eller arbetssätt som på ett bättre 

sätt än i dag gör det möjligt att tillvara resultat och erfarenheter av genomförda insatser, 

uppföljningar och utvärderingar. 
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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 fjärde delrapporten i uppdraget. Den första delrapporten läm-

nades i december 2010 och innehöll främst 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. Den första bilden av programmen visa-

de 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 upp-

följning och utvärdering. Rapporten lyfte också fram de svårigheter och problem som 

skulle kunna uppstå under utvärderingsprocessens gång.  

I delrapporten gjordes 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 kort-

are resonemang fördes också kring val av metod för denna utvärdering (måluppfyllelse-

utvärdering) och dess förtjänster och brister.  

1.2.2 Delrapport 2  

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

förandeplan. Tillväxtanalys gick även igenom förutsättningarna för uppdragets genom-

förande och utvärderingsbarheten i programmen. Genomgången fokuserade på frågor kring 

programmens uppbyggnad, målformuleringar och indikatorer. Syftet med denna genom-

gång var att få en tydligare bild av förutsättningarna för utvärderingsarbetet och av hur 

utvärderingsbara programmen i praktiken är, samt att ge förslag på hur eventuella brister 

kan åtgärdas för att förbättra förutsättningarna för kommande utvärdering.  

Tillväxtanalys gjorde här bedömningen att det fanns brister i formuleringar av mål och 

indikatorer i de flesta program. Omfattningen på dessa brister varierar dock stort mellan de 

olika programmen. Bristerna handlar i många fall om otydliga mål och/eller att målen inte 

kvantifierats. Indikatorer för att mäta måluppfyllelsen saknas dessutom i de flesta program.  

Tillväxtanalys uppdrag avser att bedöma om uppställda mål i respektive regionalt service-

program har uppnåtts. Otydliga och bristfälliga mål försvårar därför både utvärdering och 

uppföljning av programmen. Tillväxtanalys, i samverkan med Tillväxtverket, lanserade här 

också förslaget om att inleda en dialog med berörda län för att stödja länen i arbetet med 

att förbättra mål- och indikatorbeskrivningarna i programmen. 
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Tillväxtanalys gjorde i den andra delrapporten även en översiktlig genomgång av pro-

grammens överensstämmelse med regeringens riktlinjer för programmen.
1
 Bedömningen 

var att programmen med avseende på planerade insatser i huvudsak följer riktlinjerna. Pro-

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

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

prioriteras i de olika länen.  

Tillväxtanalys gjorde även en översiktlig analys av samtliga program utifrån kedjan analys 

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

nomgången visade att analyserna i programmen i många fall är breda och sätter in service-

frågorna 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 program är denna länk relativt svag, men nästan genomgående hänvisas till 

riktlinjerna 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. Programmen är dock mer inriktade 

på att motverka de hot och svagheter som framkommar av analyserna, än att nyttja de möj-

ligheter och styrkor som finns.  

Genomgången och analysen av programmen 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 till-

gängligheten 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 emel-

lertid 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.  

1.2.3 Delrapport 3  

Den tredje delrapporten i april 2012 gav en första bild av genomförandeläget och målupp-

fyllelsen i de regionala serviceprogrammen vid en tidpunkt när ungefär halva programperi-

oden hade passerat.  

Tillväxtanalys har fokuserat utvärderingsarbetet på utvecklingen av antalet serviceställen 

och hur tillgängligheten till kommersiell service förändrats sedan år 2009 då servicepro-

grammen började genomföras. Studierna visar att utvecklingen i ett nationellt perspektiv 

har lett till ett minskat antal serviceställen mellan år 2009 och 2011, men sammantaget har 

utvecklingen trots det varit mer positiv under denna tvåårsperiod än under åren närmast 

före. 

                                                 
1 Genomgången gjordes av de 20 program som vid tidpunkten fanns tillgängliga.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

11 

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, och i flera län förbättrats tillgängligheten mellan år 2009 

och 2011 sett ur ett gles- och landsbygdsperspektiv. Det har i dessa fall ofta skett nysats-

ningar som ersatt nedlagda försäljningsställen och som medverkat till den positiva utveckl-

ingen. 

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

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

2010–2011 försämrades tillgängligheten i stället troligen före år 2009. Detta kan avläsas i 

utvecklingen av antalet stationer där nedgången under åren före 2009 i ett nationellt per-

spektiv var betydligt större än under perioden 2009 till 2011. 

På dagligvarusidan var utvecklingen mellan år 2009 och 2011 ganska stabil. Trots detta 

försämrades tillgängligheten i flera län, men det finns även här flera exempel där tillgäng-

ligheten förbättrades under tidsperioden. 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 tillgänglig-

het. På samma sätt kan en nysatsning på en strategisk plats eller ort leda till en tydligt för-

bättrad tillgänglighet i närområdet. Det finns alltså en sårbarhet i det befintliga nätet av 

butiker och drivmedelsstationer och flera län varnar för att det kan komma en ny nedlägg-

ningsvåg inom kort. 

De insatser som direkt riktas mot att stärka dagligvarubutiker och drivmedelsstationer har 

varit i fokus för utvärderingsarbetet. Länens insatser för att stödja de mest strategiska ser-

viceställena, där avstånden till alternativa serviceställen är långa, är viktiga och insatserna 

ger ofta ett tydligt avtryck i tillgänglighetsmätningar. De extramedel som tillskjutits pro-

grammen har haft stor betydelse enligt flera län. Tillväxtanalys bedömer att de insatser 

som gjorts inom programmen för att stärka tillgängligheten till drivmedel och dagligvaror 

har varit värdefulla. 

Av rapporten framgår att måluppfyllelsen varierar mellan programmen. I några program, 

men absolut inte alla, har det varit möjligt att relatera tillgänglighet till drivmedel och dag-

ligvaror till målsättningar i programmen. Målsättningarna i programmen var vid denna 

tidpunkt i april 2012 uppfyllda i några fall, men inte i andra. Måluppfyllelsen var samman-

taget något större för dagligvaror än för drivmedel. I de program där det inte fanns tydliga 

och mätbara mål har utvecklingen av serviceställen och tillgänglighet utgjort grunden för 

bedömningar av måluppfyllelsen. 

1.3 Länens uppdrag och riktlinjer för framtagande av  
programmen  

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.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

12 

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
 

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 delredovisningar av uppdraget varje år sedan 2010. Delredovis-

ningarna beskriver hur Tillväxtverket bedrivit sitt uppföljningsarbete, planerade insatsom-

råden och aktiviteter och genomförandeläget i programmen 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 

                                                 
2 Konsumentverket (2009). Riktlinjer för regionala serviceprogram. 
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två uppdragen. Ambitionen har också varit att så långt som möjligt samordna arbetet för att 

underlätta 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 medborgare 

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

tive 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 har tillämpat en metod som huvudsakligen utgår från kvantitativa studier, 

men som även innehåller kvalitativa inslag. Tillväxtanalys data i tillgänglighetsplattformen 

PiPoS har använts för utvärdering av måluppfyllelse avseende tillgänglighet till daglig-

varor och drivmedel. I PiPoS finns även information om en rad andra serviceslag som kan 

användas för att göra mer generell bedömning av serviceutvecklingen i länen och nation-

ellt. Beskrivningen av serviceutvecklingen i ett mer generellt perspektiv tar sin utgångs-

punkt i Tillväxtanalys ordinarie arbete med att följa, beskriva och analysera service-

utvecklingen i olika delar av landet. 

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

förandeläget. Dessa uppföljningsrapporter bygger i sin tur på länens egna uppföljningar. 

Länens uppföljningsarbete är, både indirekt och direkt, av stor betydelse för att kunna be-

döma programmens måluppfyllelse ur ett brett serviceperspektiv. Länen har också ett an-

svar för att uppföljning av insatser sker på ett systematiskt sätt. I detta ingår också att fast-

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

er. Det framgår också av riktlinjerna för programmen att programansvarig regional myn-

dighet ansvarar för uppföljning av programmen. 

Informationsinsamling och bedömning av tillgänglig datas pålitlighet görs löpande i sam-

band med att det konkreta utvärderingsarbetet genomförs.  

2.4 Avgränsning – vad har och kommer att utvärderas?  

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

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

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, inte nåtts eller bara 

nåtts till en del kan också 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 däremot 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. 



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

15 

Huruvida ett effektmål är uppfyllt kan i bästa fall mätas och följas upp men om effekterna 

är ett resultat 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 

uppnådda effekter kan alltså inte isoleras från andra orsakssamband som ligger utanför 

programmens påverkansroll. En sådan effektutvärdering kräver en helt annan typ av utvär-

dering och skulle i praktiken troligen inte heller vara möjlig att genomföra för dessa pro-

gram eftersom det kontrafaktiska tillståndet inte kan läggas fast (kontrollgrupper). 

En diskussion om effekter av programmen kommer att göras i slutrapporteringen av upp-

draget. Tillväxtanalys har då för avsikt att föra en diskussion om programmens betydelse 

för uppnådda effekter eller förändringar, kontra förändringar i omvärlden som kan ha på-

verkat 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 program-

mens effekter, även om det inte empiriskt går att fastställa programmens betydelse på de 

förändringar som uppmätts. 

Tillväxtanalys gjorde i delrapport 2 en översiktlig genomgång av programmens överens-

stämmelse med regeringens riktlinjer för programmen. Vid genomgången gjorde Tillväxt-

analys bedömningen att programmen med avseende på planerade insatser i huvudsak följer 

riktlinjerna, men att programmen varierar stort avseende bredd, ambitioner och omfattning 

på planerade insatser. Bakgrunden till skillnaderna finns i både varierande problembilder 

och i hur servicefrågorna prioriteras i de olika länen. Resurserna för genomförande tycks 

också variera mellan de olika länen.  

Syftet med utvärderingen är att värdera måluppfyllelsen i programmen, dvs. har länen upp-

fyllt de mål de föreställt sig att göra? Inget (eller lite) har lagts ned på att bedöma priorite-

ringar eller realismen i ambitioner och insatser och huruvida dessa är av rätt art och har rätt 

omfång. Analogt har därför inte heller processen för genomförandet granskats eller be-

dömts i särskild ordning även om vissa kommentarer görs kring hur länen har genomfört 

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 

för att direkt kunna följas upp och utvärderas. Utfallet av resultatmål och effektmål kan 

dock ge indikationer på måluppfyllelsen för de övergripande målen. 

Genom Tillväxtanalys ordinarie uppföljningsarbete finns tillgång till tidsserier över ut-

vecklingen av kommersiell och offentlig service, dvs. både för dagligvaror och för driv-

medel men även för viss offentlig service. Genom att följa utvecklingen över tid samt ge-

nom att fånga in särskilda händelser eller skeenden inom enskilda områden går det att få en 

bredare bild av utvecklingen och möjliga orsaker till denna. Genom att kombinera data 

över utvecklingen med en sådan omvärldsanalys är det också möjligt att åtminstone kom-

mentera och diskutera i vilken riktning som utvecklingen går, dvs. om utvecklingen visar 

att målen för programmen närmas eller om de är mer avlägsna än innan programmen start-

ade.  

I genomförandet av programmen har det också funnits möjligheter att anpassa programmen 

till viktiga händelser eller nya prioriteringar som kan påverka programmens målupp-

                                                 
3 Se t.ex. Vedung för en beskrivning av olika typer av utvärderingar och dess syften. 
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fyllelse. I den mån detta gjorts bör det vägas in i utvärderingsarbetet. Här måste man dock 

vara medveten om att de insatser som görs inom programmen i sammanhanget är mycket 

små och därför inte kan motverka de starka krafter och orsaker som ligger bakom de struk-

turella förändringarna på marknaderna. I bästa fall kan programmens insatser mildra de 

negativa effekterna av dessa förändringar.  

Tillväxtanalys har fokuserat arbetet på några temaområden; framför allt drivmedel, daglig-

varor och samverkanslösningar mellan kommersiell och offentlig service. Tillväxtanalys 

kommer i slutrapporten eventuellt att göra några fördjupade uppföljningar med kvalitativa 

inslag för att fånga upp specifika insatser och projekt i åtminstone några av programmen. 

Områden och satsningar som bedöms som särskilt intressanta bör då lyftas fram.  

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

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

analys kommer därför inte att genomföra någon utvärdering eller uppföljning av partner-

skapsarbetet i serviceprogrammen. Tillväxtanalys har dock möjlighet att 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.
4
 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), på tillgänglighetsklasser och 

länsspecifikt.
5
 Redovisningarna ger en bild av både nuläge och förändringar över tid.  

Den senaste genomgången gjordes i början av 2013 och rapporterades till regeringen i 

mars 2013.
6
 Genomgången ger en bild av hur utvecklingen sett ut under det senaste året för 

dagligvaror, drivmedel, bankomater, grundskolor, apotek och apoteksombud, postservice 

och vårdcentraler. Tillväxtanalys analyser visar att antalet serviceställen för både daglig-

varor och drivmedel, men också viss annan service, minskat även under det senaste året.  

I landet som helhet minskade antalet dagligvarubutiker med cirka 2,8 procent under 2012, 

att jämföra med 0,1 procent under 2011, 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 daglig-

varubutiker i Sverige minskat med över 25 procent. Förändringarna har relativt sett varit 

minst i tätorter, men trots detta har antalet butiker i tätorter minskat med över 800 sedan år 

1996.  

Nedgången under 2012 var cirka 2 procent i glesbygder och 4 procent i tätortsnära lands-

bygder. Det är ungefär samma förändring som året före i glesbygder men en större föränd-

ring i tätortsnära landsbygder. Utvecklingen varierar mellan olika butikstyper och mellan 

områden. Antalet små eller mindre butiker, s.k. övriga dagligvarubutiker, har minskat kraf-

tigt under hela mätperioden. Sedan år 1996 är nedgången över 69 procent. 

Analyserna visar att år 2012 hade drygt 7 300 personer i glesbygder och tätortsnära lands-

bygder mer än 20 minuters restid till den närmaste butiken. Det är en ökning med knappt 

300 personer sedan 2007 och med drygt 200 personer sedan 2011. Cirka 150 000 personer 

hade mer än 10 minuter till den närmaste dagligvarubutiken, vilket är en ökning med drygt 

17 000 personer sedan 2009 och med nästan 8 000 personer sedan år 2011. Försämringarna 

berör till största delen tätortsnära landsbygder. 

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

förändringar i många gles- och landsbygder. Under de senaste åren har emellertid mark-

naden stabiliserats och förändringarna mattats av. Mellan åren 2009 och 2012 minskade 

antalet försäljningsställen för bensin och diesel i landet med cirka 12 procent. Nedgången i 

antalet försäljningsställen under perioden var trots det mindre än under åren närmast före 

2009 då nedgången var cirka 9 procent per år. 

De största relativa förändringarna sedan år 2009 har skett i tätorter och tätortsnära lands-

bygder. Antalet försäljningsställen i glesbygd var dock relativt stabilt under perioden, och 

då nedgången endast var knappt 1 procent. Förändringarna i absoluta tal är små, brutto-

                                                 
4 I fortsättningen kommer den samlade uppföljningen i denna form att ske vartannat år.  
5 För beskrivningar av områdetyper och indexklasser se Tillväxtanalys (2013). 
6 Tillväxtanalys (2013). Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012.  
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förändringarna är dock betydligt större. De stora bolagens nedläggningar har i många fall 

ersatts av lokala lösningar med nya aktörer för att trygga en acceptabel tillgänglighet till 

drivmedel. Möjligheten att tanka fordonsgas saknas dock nästan helt i glesbygder och tät-

ortsnära landsbygder. 

Under perioden 2009 till 2012 minskade antalet drivmedelsstationer i samtliga län med 

undantag av Västerbotten, där vi i stället kan se en svag ökning. Huvuddelen av nedlägg-

ningarna har skett i tätorter och i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till 

tätorter. De största relativa förändringarna har skett i Skåne och Halland.  

Tillväxtanalys analyser visar att tillgängligheten varierar stort, såväl mellan olika delar av 

landet som inom regionerna. Av genomförd kartläggning framgår att 224 000 personer 

hade mer än 10 minuters restid till det närmaste tankstället för bensin eller diesel, vilket är 

en ökning med närmare 10 000 personer sedan år 2009. Försämringarna har till största 

delen skett i tätortsnära landsbygder. I intervallet 5–10 minuters restid till den närmaste 

drivmedelsstationen är ökningen så stor som 75 000 personer sedan år 2009. Försämring-

arna kan härledas till färre drivmedelsstationer i både tätorter och tätortsnära landsbygder. 

Knappt 11 000 personer hade 2012 mer än 20 minuter till det närmaste tankstället, vilket är 

en minskning med cirka 1 800 personer sedan 2009. Närmare 1 100 personer hade 2012 

längre än 30 minuter till den närmaste drivmedelsstationen, det är en minskning med drygt 

300 personer sedan år 2009. Förbättringarna har i båda fallen i huvudsak skett i glesbygd-

er.  

De stora omstruktureringarna som skett i butiksnät och drivmedelsstationsnät under senare 

år har på ett tydligt sätt påverkat tillgängligheten till service. Marknadsförändringarna har i 

sin tur ett antal bakomliggande orsaker. En negativ befolkningsutveckling i många gles- 

och landsbygder, ändrade leveransvillkor och krav på effektiviseringar inom handeln, änd-

rade köpvanor, bristande köptrohet och politiska beslut kan nämnas som några troliga och 

starka orsaker bakom denna utveckling.  

Insatser inom serviceprogrammen syftar bl.a. till att hitta nya lösningar för att tillhanda-

hålla service och att stärka befintliga servicepunkter som strategiska nav för samlad ser-

vice. Insatserna syftar även till att motverka eller begränsa en del av de negativa effekterna 

av den utveckling som följer i kölvattnet av förändrade förutsättningar på marknaderna. 

Det går dock inte att isolera programmens och genomförda insatsers påverkan på utveckl-

ingen 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 serviceprogrammen haft för tillgäng-

ligheten till service i olika delar av landet. Tillväxtanalys utvärdering kan emellertid ge en 

indikation på om de satsningar som gjorts i de regionala serviceprogrammen 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 ser-

viceglesa 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-
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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.  

Programarbetet ska därför bl.a. riktas mot insatser som syftar till att stärka dagligvaru-

butiker, drivmedelsstationer och andra servicepunkter med strategisk betydelse för service-

försörjningen. Samordning av kommersiell och offentlig service, ett bredare serviceinne-

håll, insatser för att öka tillgängligheten till service för personer med funktionsnedsättning 

och nya lösningar för att tillhandahålla service pekas ut som viktiga utmaningar och möj-

liga vägar för att stärka de strategiska servicepunkterna. 

Utformningen av de 21 programmen har en stor variation med bakgrund i framför allt 

skilda förutsättningar, problembilder, resurser och ambitioner i länen. Insatserna genom-

förs med finansiering från de ordinarie länsanslagen för regional tillväxt, särskilda medel 

för att stärka tillgången till drivmedel, landsbygdsprogram, strukturfondsmedel 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 programmens och 

insatsernas storlek. Inom ramen för programmen bör det dock finnas förutsättningar att 

kunna utveckla nya sätt och metoder som ökar möjligheterna att tillförsäkra en god till-

gänglighet 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 

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 er-

bjudas 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. befolknings-

utveckling, teknikutveckling och ändrade preferenser hos människor. Programmens möj-

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



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

20 

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 att programmen är utvärderingsbara. 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 grund-

läggande krav för att vara användbara. I värsta fall kan en utvärderare annars tvingas göra 

egna tolkningar av ambitionerna i programmen.  

Mål och indikatorer bör också 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. Om sättet att beskriva mål och ambi-

tioner varierar stort mellan programmen försvåras således möjligheterna till utvärdering 

och uppföljning. Olika prioriteringar och ambitionsnivåer i programmen måste emellertid 

också få genomslag i arbetet med uppföljning och utvärdering. I delrapport 2 finns en kort 

vägledning för hur mål och indikatorer bör och kan utformas. 

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

angivna målsättningar och indikatorer och hur dessa förhåller sig till de insatser och akti-

viteter som planeras. Syftet har varit att identifiera brister i formuleringar av mål, om det 

finns behov av tydliggöranden, preciseringar eller kompletteringar eller om mål helt saknas 

för vissa insatser.  

Genomgången visade att det i många fall fanns klara brister i både målformuleringar och 

indikatorer, men också på en stor spännvidd mellan programmen. Några program bedöm-

des vara i princip kompletta, båda vad avser målformuleringar och indikatorer, medan 

andra program bedömdes kräva en hel del vidareutveckling för att förbättra förutsättning-

arna för både länens eget uppföljnings- och utvärderingsarbete och för de nationella myn-

digheternas möjligheter att genomföra givna uppdrag. Målen är generellt sett bättre formu-

lerade än indikatorerna, vilka t.o.m. saknas helt i de flesta program. De flesta program 

bedömdes dock behöva förbättras i något eller några avseenden 

3.4.2 Dialog med berörda län  

På grund av att de uppmärksammade bristerna avseende mål och indikatorer i flera av de 

enskilda programmen tog Tillväxtanalys under år 2011 initiativ till att, i samverkan med 

Tillväxtverket, genomföra en dialog med berörda län kring mål och indikatorer i respektive 

program.  

I arbetet har hänsyn tagits till programmens bredd och omfattning. För de program som har 

få insatser och små resurser har önskemålen om förbättringar och förtydliganden varit 

mindre än för de mer omfattande programmen. Dialogerna inleddes under hösten 2011 och 

i slutet av 2012 hade kontakt tagits med de flesta berörda län och dialog kring mål och 

indikator hade i någon form förts med cirka två tredjedelar av länen. I några program har 

mål och indikatorer redan från början bedömts vara i stort sett tillfredsställande. Dessa län 

har därför inte heller kontaktats i denna fråga. 

Dialogen har i de flesta fall skett genom telefonmöten mellan Tillväxtanalys, Tillväxt-

verket och programansvariga i de län där Tillväxtanalys bedömt att det funnits ett behov av 
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förbättringar. I dialogen har de programansvariga fått synpunkter och förslag på hur mål-

formuleringar och indikatorer kan bli tydligare. Tanken har varit att länen skulle se behov-

et av tydligare mål och indikatorer och att dialogen skulle kunna utgöra underlag för länen 

att genomföra ett förbättringsarbete. Tillväxtanalys uppfattning är att initiativet i de flesta 

fall har uppfattats som positivt. 

Tillväxtanalys har i samband med arbetet med denna rapport frågat berörda län om de ge-

nomfört några kompletteringar och förtydliganden av programmen efter de samtal som 

förts. Flera län har också genomfört ett internt arbete för att förtydliga och förbättra be-

skrivningar av mål och indikatorer i programmen. Detta har resulterat i tydligare mål som 

ökat förutsättningarna för både den egna och den nationella uppföljningen och utvär-

deringen av programmen. Några län har emellertid inte kompletterat programmen i dessa 

avseenden, trots att initiativet uppfattats som positivt.  

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

Ett problem kan också ha varit att några 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 program-

ändringar utan snarare om förtydliganden av de ambitioner som gemensamt tagits fram i 

partnerskapet.  

Det finns därför kvarvarande brister i flera program som försvårar uppföljningsarbetet och 

gör att endast delar av programmen kan utvärderas. Det bör här betonas att länen äger pro-

grammen och Tillväxtanalys har varken haft ambitioner eller verktyg för att tvinga fram 

insatser som länen inte ansett vara nödvändiga. Den dialog som inleddes med berörda län 

under 2011 är nu avslutad.  

3.5 Tillväxtverkets redovisning – sammanfattning av länens 
insatser  

Tillväxtverkets redovisningar bygger på underlag från länen över genomförandeläget i de 

olika programmen. Den fjärde uppföljningsrapporten från mars 2013 beskriver hur upp-

draget bedrivits sedan föregående rapportering. I en bilaga till rapporten beskrivs vad som 

pågår inom de länsspecifika insatsområden som prioriterats i respektive program. 

I redovisningen har särskilt fokus lagts på att beskriva insatser inom områden som anges i 

riktlinjerna för de regionala serviceprogrammen, framför allt tillgänglighet till kommersiell 

service i form av dagligvaror och drivmedel. I rapporten prioriteras dessutom två tematiska 

områden; mötesplatsfunktioner och kopplingar mellan service och näringslivsutveckling, 

områden som bedöms centrala för utvecklingen av servicefrågorna mer generellt. 

Sammantaget ger redovisningen en lägesbild av serviceläget inom följande tematiska om-

råden: 

• Tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror 

• Samordning av kommersiell och offentlig service 

• Serviceprogrammens funktion i länens arbete med service 

• Hur skulle ett framtida serviceprogram kunna utvecklas? 

Samtliga län bedriver ett löpande arbete med stöd till kommersiell service via investerings-

stöd och/eller servicebidrag till butiker och drivmedelsstationer och några län fokuserar sitt 
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arbete nästan enbart på insatser med stöd av förordningen om stöd till kommersiell service. 

De flesta län har genomfört insatser inom flera av de prioriterade områdena i riktlinjerna, 

men även inom andra insatsområden. Graden av aktivitet, omfattning på insatserna och 

vilka resurser som avsätts för frågorna varierar dock stort mellan olika län.  

Betaltjänstfrågan har getts en högre prioritet än tidigare år och många län har haft en mer 

omfattande verksamhet på området än vad som planerats i serviceprogrammen. Detta beror 

dels på att länsstyrelsernas uppdrag delvis förändrats under 2012, dels på att det funnits 

särskilda ekonomiska medel för insatser på betaltjänstområdet. 

Alla län har redovisat sin verksamhet för 2012 utifrån de insatsområden som de själva lyft 

fram i respektive regionalt serviceprogram. I en bilaga till Tillväxtverkets rapport beskrivs 

för respektive län vad som pågår inom de länsspecifika insatsområden som prioriterats i 

respektive regionalt serviceprogram. Sammanställningen ger en övergripande och sam-

manfattande bild av länens svar.  

De flesta län rapporterar ett relativt oförändrat serviceläge under 2012. Trots detta har till-

gängligheten till livsmedel minskat och enligt länens bedömningar har ett tjugotal butiker 

upphört under året. Många län uttrycker dessutom en oro inför framtiden och befarar ytter-

ligare nedläggningar under de kommande åren. Antalet drivmedelsstationer har enligt län-

ens bedömningar ökat något under 2012 och där ser situationen med andra ord bättre ut. 

Vissa län anger dock att det finns brister i tillgången till alternativa bränslen på lands-

bygden. Tillväxtverkets bild av utvecklingen överensstämmer i stort med den bild av ut-

vecklingen som Tillväxtanalys redovisade i mars 2013.
7
 

Som en reaktion på nedläggningen av drivmedelsstationer startar lokalt ägda företag och 

föreningar nya anläggningar för drivmedel på många platser där avstånden till närmaste 

serviceställen annars skulle bli allt för stora. Exempel på detta under 2012 finns bland an-

nat i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Västmanland, Kalmar, Örebro och Östergötland. Dessa 

nyetableringar har bidragit till den relativt stabila utvecklingen i gles- och lands-

bygdsområden under programperioden. Här har de ökade insatserna för stöd till kommers-

iell service varit ett viktigt verktyg.  

                                                 
7 Tillväxtanalys (2013). Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012. 
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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
8
 planeras och genomförs i samtliga län.  

Det är alltså den kommersiella servicen i serviceglesa områden som är utgångspunkten för 

de insatser som genomförs i programmen. Det är viktigt att ha detta i åtanke när Tillväxt-

analys beskriver hur utvärderingsarbetet genomförts och vilka prioriteringar och avgräns-

ningar som gjorts av uppdraget. Tillväxtanalys har som framgår av rapporten koncentrerat 

utvärderingsarbetet på tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel. Detta har gjorts dels 

mot bakgrund av prioriteringarna i riktlinjerna för programmen, dels genom att det här 

finns underlag som gör det möjligt att följa upp förändrad tillgänglighet på länsnivå över 

tid. Tillväxtanalys har här inte heller varit beroende av hur programmen formulerat mål 

och indikatorer för olika insatser i respektive program, utan här finns generella nationella 

indikatorer som möjliggör uppföljningen av utveckling och tillgänglighet.  

I programmen planeras för en rad insatser för att förbättra tillgång och tillgänglighet till 

kommersiell och offentlig service. Förutom direkta stöd till investeringar i butiker och 

drivmedelsstationer är satsningar på samordning av kommersiell och offentlig service ett 

prioriterat område. Sådana insatser genomförs i de flesta program och handlar både om att 

bredda serviceutbudet och om att stärka butiker och andra servicepunkter i deras funktion 

som mötesplatser. I många program genomförs även insatser inom områden som tillgäng-

lighetsanpassning av butiker, lokal upphandling, kommunala 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. Orsak-

erna till detta finns i både varierande problembilder och i hur servicefrågorna prioriteras i 

de olika länen. 

4.2 Tillvägagångssätt  

Tillväxtanalys har gått igenom genomförandeläget i programmen för de insatsområden och 

insatser som riktar sig mot att stärka tillgängligheten till drivmedel och dagligvaror. De 

insatsområden som studerats är de som direkt eller tydligast riktas mot att stärka service-

ställen med försäljning av dagligvaror och drivmedel. I den mån det finns tydliga mål-

formuleringar i programmen för dessa insatsområden har dessa mål valts ut och sedan re-

laterats till utveckling och tillgänglighet enligt Tillväxtanalys egna underlag. De områden 

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

utelämnats. Beskrivningen av genomförda insatser och länens bedömningar av tillgänglig-

                                                 
8 SFS 2000:284. 
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heten 2012 har hämtats från Tillväxtverkets delredovisning av genomförandet från mars 

2013.
9
  

Utvärderingsarbetet har delvis präglats av svårigheter att mäta måluppfyllelsen. Förutom 

att det finns brister i hur målsättningarna har formulerats saknas s.k. baselines, eller ut-

gångslägen, i stor utsträckning, varför det varit svårt att på ett tydligt sätt veta vad länens 

mål och ambitioner utgår ifrån. Tillväxtanalys har därför valt att mäta förändringar i till-

gänglighet under genomförandeperioden 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 vilka 

resultat programmens insatser lett fram till. Tillväxtanalys har här med hjälp av egen sta-

tistik analyserat utvecklingen för dagligvaror och drivmedel sedan programmen startade. 

Tillväxtanalys analyser mäter avståndet i tid med bil från befolkade 250-metersrutor till det 

närmaste försäljningsstället för dagligvaror respektive drivmedel (bensin och/eller die-

sel).
10

 

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 driv-

medelsstationer under mätperioden. 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 till-

gänglighetsanalyserna. I analyserna används den definition på glesbygd, tätortsnära lands-

bygd och tätort som utvecklades av Glesbygdsverket.
11

  

Redovisningarna av uppnådda resultat har också om det varit möjligt relaterats till de mål-

sättningar som respektive län satt för sitt program. Redovisningen av länens bedömningar 

av tillgänglighet och beskrivning av insatser utgår i huvudsak från Tillväxtverkets sam-

manställning av de svar länen lämnat till Tillväxtverkets delredovisning av genomförandet 

från mars 2013.
12

 Beskrivningen av insatser är i de flesta fall ett urval av de insatser som 

genomförts i länen. Samtliga län har genomfört insatser för tillgänglighet till dagligvaror 

och de flesta län har genomfört insatser för att säkra tillgången till drivmedel. Länen be-

skriver dock dessa insatser och ambitioner på lite olika sätt i programmen.  

De övergripande målen i programmen är i de flesta fall tämligen visionära och inte till-

räckligt tydliga för att kunna följas upp och utvärderas. Tillväxtanalys har därför använt de 

mål och ambitioner som är av den art att de kan tolkas och förstås. Övriga mål som inte 

uppfyller grundläggande krav har utelämnats. Tillväxtanalys ordinarie arbete och kunskap 

om utveckling och tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel i kombination med länens 

egna målbeskrivningar och bedömningar av tillgängligheten har legat till grund bedöm-

ningarna av måluppfyllelsen. 

Förutom det urval av insatser som Tillväxtanalys valt att studera finns det naturligtvis en 

rad andra insatser inom programmen som på olika sätt och i olika grad, direkt och indirekt, 

                                                 
9 Tillväxtverket. Samordning och dialog. Regionala serviceprogram: delredovisning mars 2013. 
10 För en beskrivning av tillgänglighetsmodellen se Tillväxtanalys (2013). Tillgänglighet till kommersiell och 

offentlig service 2012. 
11 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. 
12 Tillväxtverket. Samordning och dialog. Regionala serviceprogram: delredovisning mars 2013. 
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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 kommersiell och offentlig service. Insatser som leder till en bättre 

tillgänglighet för alla människor och åtgärder för ett breddat serviceutbud påverkar natur-

ligtvis också förutsättningarna för butiker och andra serviceställen. Dessa insatser och 

måluppfyllelsen för dessa behandlas dock inte i denna rapport.  

Slutrapporten i april 2014 kommer att ha en något bredare ansats på genomförda insatser. I 

slutrapporten finns det möjlighet att fördjupa analyserna av måluppfyllelsen med kvalita-

tiva inslag (intervjuer) och frågor om hur arbetet bedrivits i regionerna. En sådan fördjup-

ning bör kunna ge en bättre och bredare bild av genomförandet och dess betydelse för 

måluppfyllelsen och om insatserna 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 poängtera att befintliga målbeskrivningar i många fall har brister som 

begränsar ramen för vad som är möjligt att utvärdera. 

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 åter-

kommer till detta resonemang i slutrapporteringen av uppdraget.  

Tillväxtanalys har inom ramen för dess ordinarie uppföljningsarbete på serviceområdet 

årligen uppdaterat det statistiska underlaget över utvecklingen på drivmedelsmarknaden. 

I arbetet har uppgifter om även mindre bolag och stationer utanför de största oljebolagens 

stationsnät successivt samlats in.  

Förutsättningarna för att samla in statistik från alla aktörer på marknaden och få en tillför-

litlig bild av drivmedelsbranschen och dess utveckling har förbättrats efter hand och Till-

växtanalys har också successivt förbättrat de egna metoderna för arbetet. Vid några till-

fällen under de senaste åren har Tillväxtanalys också gjort avstämningar med service-

handläggare på länsstyrelser, självstyrelseorgan och berörda regionala samverkansorgan, 

för att få en så aktuell bild som möjligt av läget i gles- och landsbygder.  

Genom att möjligheterna att samla in statistik även från de mindre bolagen har under-

lättats, samtidigt som tillgängliga metoder har förbättrats, har det varit möjligt att rensa 

Tillväxtanalys statistiska underlag från inaktuella uppgifter. Det kan med andra ord ha 

funnits vissa inaktuella poster i tidigare års sammanställningar. Antalet försäljningsställen 

för år 2011 och möjligen även 2010 har troligen överskattats något, vilket gör att jämfö-

relser mellan enskilda år vad avser antalet försäljningsställen inte blir helt tillförlitliga. Det 

gör att redovisade förändringar över tid och analyserna av dessa förändringar i något fall 

kan förefalla mer koncentrerade i tid än vad som egentligen är fallet. En del försäljnings-

ställen har med andra ord lagts ned tidigare än vad som har angetts i tidigare uppföljningar 

men sett över en flerårsperiod är dock förändringarna tillförlitliga. För tillgänglighets-

beräkningar blir dock effekterna små eftersom huvuddelen av de poster som rensats bort 

varit försäljningsställen i tätorter där det finns alternativa serviceställen.  
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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  
service: 

• 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 kilometer till närmaste drivmedels-

station. 

Indikatorer för dessa mål: 

• Avstånd till närmaste dagligvarubutik. 

• Avstånd till närmaste drivmedelsstation. 

Beskrivning av insatser under 2012:  

Länsstyrelsen har genom stödet till kommersiell service gjort en rad satsningar som direkt 

eller indirekt stöder dagligvarubutiker. En butik har fått stöd för en totalrenovering och 

stöd har i övrigt lämnats för investeringar i ombyggnationer, kylar, frysar, belysning, 

kassasystem och för att komplettera och samordna utbudet av service. En drivmedels-

station har fått stöd för investering i en betalstolpe. Flera butiker har också deltagit i ett 

kompetensutvecklingsprojekt. 

I en livsmedelsbutik i ett av länets attraktiva skärgårdsområden (Kristianopel) pågår en 

breddning av verksamheten. I butikens närhet finns gästhamn, camping, kafé och restau-

rang och man satsar på nu på internetuppkopling, turistisk verksamhet, utbildning m.m.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

En livsmedelsbutik har lagts ned under året, men avståndet till närmaste butik är inte sär-

skilt långt, vilket innebär att tillgängligheten inte försämrats nämnvärt. Tillgängligheten till 

drivmedel är oförändrat god. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

tätortsnära landbygder länet har minskat från 33 till 28 butiker mellan åren 2009 och 

2012. I glesbygd (skärgård) finns det oförändrat 1 butik. Antalet drivmedelsstationer i 

tätortsnära landsbygder som säljer bensin och diesel har minskat från 17 till 14 stationer 

sedan år 2009.  

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

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

närmaste dagligvarubutik. Tillväxtanalys underlag visar att cirka 850 personer har mellan 

10 och 20 minuters restid till den närmaste dagligvarubutiken. Det är en minskning med 

cirka 50 personer sedan år 2009. De flesta personer med mellan 10 och 20 minuters restid 

till närmaste drivmedelsstation bör dock finnas i den nedre delen av intervallet 10 till 20 

minuter, eftersom ingen har längre än 20 minuter till den närmaste butiken. Antalet perso-
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ner med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste butiken har minskat med cirka 800 se-

dan år 2009.  

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

närmaste drivmedelsstation. Tillgängligheten till drivmedel har, med utgångspunkt i pro-

grammets mål, förbättrats sedan år 2009. Antalet personer med mellan 10 och 20 minuter 

till det närmaste försäljningsstället har minskat med drygt 100 personer och uppgick 2012 

till cirka 3 500 personer. Programmets mål för drivmedel är angivet i kilometer till när-

maste drivmedelsstation. I Tillväxtanalys analyser redovisas tillgängligheten i minuter. 

Detta gör att programmets mål och Tillväxtanalys underlag inte är direkt jämförbara, men 

de flesta personer i spannet 10 till 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen bör ha 

kortare än 20 kilometers avstånd till närmaste drivmedelsstation. Som ett exempel tar det 

20 minuter att färdas 20 kilometer vid en medelhastighet på 60 km/h.  

Antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstat-

ionen har däremot ökat markant sedan 2009 som en följd av färre försäljningsställen i tät-

ortsnära landbygder. Längre avstånd än 20 minuter till dagligvaror och drivmedel före-

kommer dock inte i länet.  

Länens tydliga målsättningar för tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel är inte fullt 

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

överensstämmer också i stort med länets egen bedömning av tillgängligheten. 

4.3.2 Dalarna 

Beskrivning av insatser under 2012:  

Dalarnas serviceprogram är omfattande med från början åtta prioriterade insatsområden. 

De planerade insatserna handlar om allt från att stimulera framtagandet av aktiva service-

strategier, att stödja ungdomars engagemang i lokal utveckling till insatser för att identifi-

era 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 samtidigt som insatserna under ett insatsområde strukits helt och hållet. Samtidigt har 

också insatser på betaltjänstområdet lyfts fram som ett nytt prioriterat område.  

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

för att stödja butiker och drivmedelsstationer i gles- och landsbygder. Inom ramen för pro-

grammet har ett stort antal aktiviteter genomförts inom olika områden och många aktivitet-

er pågår dessutom fortfarande. En stor del av aktiviteterna inom programmet handlar om 

att genomföra seminarier, nätverksträffar, utbildningar, studier och analyser inom områden 

med betydelse för servicefrågorna. Genom en bred dialog med och 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. 

Inom projektet Hållbara Servicelösningar har två länsöverskridande projekt startats, ett 

tillsammans med Värmlands län och det andra med Gävleborgs län. Pilotverksamheter för 

service i samverkan har startats i Falun, Borlänge, Rättvik/Furudal, Älvdalen/Åsen samt 

Dala Floda. I Vansbro genomförs ett arbete med att få till stånd nya typer av servicepunkt-

er, inklusive mobila servicepunkter, där också betaltjänster kommer att inkluderas. En pri-

vat servicegivare för hemtjänst kommer att ingå i försöksverksamheten. Företaget tillhan-

dahåller tjänster såväl inom ramen för kommunal omsorg som privata avtal (RUT). Det 
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finns också idéer om att utveckla hemsändningsstödet för att skapa mer flexibla lösningar, 

t.ex. genom en kombination av sjukresor och handelsresor. 

En intervjuundersökning som har genomförts med politiker och tjänstemän i kommunerna 

visade på ett stort engagemang för servicefrågor i kommunerna, men också att det finns 

behov av förnyelse i sättet att arbeta med servicefrågor. En idé som kommit fram är att det 

behövs insatser i form av ett ”smörgåsbord” där kommunerna kan välja bland olika insats-

er, i stället för att alla insatser genomförs av samtliga kommuner.  

Det har också framkommit synpunkter om brist på flexibilitet i programmet. Det regionala 

serviceprogrammet löper över fem år och arbetet med att ta fram programmet inleddes 

långt innan det startade. Länsstyrelsen menar att frågan är hur detaljerat ett program kan 

vara utan att bli inaktuellt under den tid som det genomförs. Ett mer processinriktat arbets-

sätt kan vara en möjlighet att successivt navigera i genomförandet av programmet, så att 

det anpassas till de behov som uppstår. 

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. För respektive insatsområde redovisas förväntat 

utfall på kort och lång sikt, men befintliga målbeskrivningar är 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 de befintliga målbeskrivningarna har dock ännu inte gjorts.
13

 Det 

saknas därför tydliga och kortsiktigt utvärderingsbara mål för tillgänglighet till kommersi-

ell och offentlig service. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till dagligvaruhandel på landsbygden är relativt oförändrad sedan år 2011 

trots att en butik har stängts under 2012. Landsbygdsbutikerna är dock utsatta för stark 

konkurrens från köpcentra och andra tätortsnära butiker och det finns en oro för hur lands-

bygdsbutikerna kommer att påverkas i framtiden. Ungefär tio lanthandlare i länet har en 

osäker ekonomisk situation vilket kan innebära risk för nedläggningar av butiker. Använd-

ningen av servicebidrag till butiker har ökat under senare år och under 2012 utbetalades 

ungefär lika mycket servicebidrag som investeringsbidrag. När det gäller tillgängligheten 

till drivmedel är situationen mer gynnsam och en ny mack har etablerats under året.  

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utvecklingen visar att antalet dagligvarubutiker i glesbygder och 

tätortsnära landsbygder förändrats marginellt mellan åren 2009 och 2012. I glesbygder är 

minskningen 1 butik och i tätortsnära landsbygder har butikerna blivit 3 färre under peri-

oden. Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har i länet som helhet mins-

kat med 10 sedan år 2009 men minskningen berör enbart tätorter.  

Tillgängligheten till dagligvaror är relativt oförändrad sedan 2009. Antalet personer med 

mer än 10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat marginellt sedan år 2009. 

I intervallet 5–10 minuters restid till den närmaste butiken har antalet personer minskat 

med drygt 200 under tidsperioden.  

                                                 
13 Avstämning med länsstyrelsen i mars 2012. 
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Tillgängligheten till drivmedel har totalt sett försämrats något mellan år 2009 och 2012. 

Det handlar dock främst om de relativt sett kortaste avstånden och är kopplat till minsk-

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

ers restid till närmaste drivmedelsstation har ökat med cirka 2 100 sedan år 2009 och i 

intervallet 10–20 minuter är ökningen cirka 400 personer. För de längre tidsavstånden har 

det endast skett marginella förändringar.  

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-

bara mål för tillgänglighet till kommersiell service. Tillgängligheten mätt i tidsavstånd till 

närmaste dagligvarubutik respektive drivmedelsstation har dock varit ganska stabil under 

de senaste tre åren. Länsstyrelsen har under programperioden gjort stora insatser genom 

stödet till kommersiell service som troligen medverkat till den relativt balanserade utveckl-

ingen. 

4.3.3 Gotland  

Angivet mål i RSP för programmet: 

• 100 procent av invånarna på Gotland har mindre än 20 minuters restid till närmaste 

kommersiella 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, systembolags-

varor. Den offentliga servicen berörs inte i programmet. 

Beskrivning av insatser under 2012:  

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. 

Under 2012 etablerades ett nytt tankställe i anslutning till den nystartade (2011) butiken i 

Stenkyrka. Stenkyrka är utpekad i RSP som en av de strategiskt viktiga orterna på Gotland 

och fick därför bidrag från Region Gotland för etableringen. Den nystartade dagligvaru-

butiken i Stenkyrka drabbades av värdtransportföretaget Panaxias konkurs under 2012. För 

att bolaget skulle klara sin likviditet och inte riskera att komma på obestånd beviljades 

därför ett servicebidrag till bolaget. 

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

dess organisationer. Utöver investeringarna i Stenkyrka har inga andra insatser efterfrågats 

under 2012. 
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Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Antalet livsmedelbutiker på landsbygden är oförändrat och de upprätthåller en rimlig ser-

vicenivå. När det gäller drivmedel har tillgängligheten förbättrats under året. Nya mackar 

har startat i Stenkyrka och Stånga. Tillgängligheten till drivmedel på nordvästra Gotland 

har ökat under året i och med etableringen av det nya tankstället i Stenkyrka. Det finns nu 

tillgång till drivmedel på alla strategiska orter i regionen. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

länet minskat från 43 till 40 butiker mellan åren 2009 och 2012. Av dessa har 1 butik lagts 

ned i glesbygd och 1 i tätortsnära landsbygd. Antalet drivmedelsstationer som säljer ben-

sin och diesel i glesbygder har minskat från 10 till 8 stationer mellan åren 2009 och 2012, 

medan antalet stationer är oförändrat i tätortsnära landsbygder.  

Tillgängligheten till dagligvaror är i stort sett oförändrad sedan år 2009, endast en margi-

nell försämring kan ses. Antalet personer som 2012 hade mer än 5 minuters restid till den 

närmaste dagligvarubutiken har ökat med drygt 100 sedan år 2009. Den nyöppnade butiken 

i Stenkyrka verkar här ha varit betydelsefull.  

Ingen person hade år 2012 längre än 20 minuters restid med bil till den närmaste daglig-

varubutiken. Tillgängligheten ligger inom ramen för programmets mål att 100 procent av 

invånarna på Gotland ska ha mindre än 20 minuters restid till den närmaste kommersiella 

serviceanläggningen.  

Tillgängligheten till drivmedel har förbättrats något mellan år 2009 och 2012. Antalet per-

soner med över 20 minuter till det närmaste försäljningsstället har minskat från närmare 

200 till drygt 30 personer. Antalet personer med mellan 10 och 20 minuter till det närmaste 

tankstället har dock ökat med cirka 70 personer under tidsperioden. Här ligger tillgänglig-

heten i huvudsak inom ramen för programmets mål att 100 procent av invånarna på Got-

land ska ha mindre än 20 minuters restid till den närmaste kommersiella serviceanlägg-

ningen.  

Sammantaget har både tillgängligheten till dagligvaror till drivmedel förbättrats något un-

der programperioden. Det är tydligt att de mest strategiska servicepunkterna blir allt viktig-

are för en bibehållen tillgänglighetsnivå. 

4.3.4 Gävleborg 

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

• 50 procent av kunderna upplever en attraktivare butik. 

• Bibehållet antal drivmedelsstationer i strategiskt viktiga orter. 

Beskrivning av insatser under 2012:  

Länet har gjort ett antal insatser som direkt och indirekt stöder drivmedelsstationer och 

dagligvarubutiker. Stödet till kommersiell service har utgjort huvudverktyget för insats-

erna.  

Under 2012 lämnade länsstyrelsen bidrag till investeringar i två drivmedelsstationer, varav 

en investering avsåg en ny station i Ängebo. Insatser har också gjorts för att tillsammans 
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med ideella krafter få till stånd drivmedelsstationer på flera orter. Under året lämnades 

också bidrag till modernisering av två dagligvarubutiker. Dessa insatser genomfördes med 

hjälp av en anlitad mentor. Under tidigare år har investeringsbidrag lämnats för bl.a. inve-

steringar i ombyggnationer av butiker, tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade och 

energisnålare frysdiskar. 

Utöver dessa insatser pågår också diskussioner med kommunerna om förutsättningarna för 

att göra strategiska butiker till servicepunkter med ett bredare serviceinnehåll. Kommun-

erna har också uppmanats att ta fram nya varuförsörjningsplaner och efter kontakter har 

Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåkers kommun meddelat att varu-

försörjningsplaner är på gång. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel är oförändrad. Inga butiker har upphört under året, men det 

finns lanthandlare som dras med stora ekonomiska problem, vilket innebär farhågor för 

framtiden. Prognosen för de mindre landsbygdsbutikerna är negativ. Redan idag lever de 

på marginalen och med konkurrensen från nyöppnade stormarknader och köpcentra ökar 

riskerna för ytterligare nedläggningar.  

Flera landsbygdsbutiker har förlorat sin paketservice under året, vilket innebär problem i 

lokalsamhället. Det finns förslag på att några butiker skall omvandlas till servicepunkter 

med ett breddat serviceutbud, men de aktuella kommunerna har än så länge inte nappat på 

idén.  

Förutom den nya tankstationen i Ängebo pågår planering för nya mackar i Los och Voxna, 

vilket är strategiskt viktigt med tanke på långa avstånd till närmaste drivmedelsstation. 

Tillgången till drivmedel är något förbättrad. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutiker i glesbygder har minskat från 8 till 7 sedan år 2009. I tätortsnära 

landsbygder är minskningen i absoluta tal större, här har butikerna blivit 11 färre mellan 

2009 och 2012. 

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

med 7 mellan 2009 och 2012. I glesbygder är dock antalet oförändrat medan 1 drivmedels-

station tillkommit i tätortsnära landsbygder under perioden.  

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

2012. Antalet personer som har mellan 10 och 20 minuters färdväg till den närmaste dag-

ligvarubutiken ökade med nästan 15 procent mellan 2009 och 2012 och uppgick år 2012 

till cirka 6 800 personer. Cirka 200 personer hade 2012 längre än 20 minuter till den närm-

aste dagligvarubutiken, vilket är en marginell ökning sedan år 2009. Den försämrade till-

gängligheten kan till största delen kopplas till åren 2009– 2010 och speglar tydligt för-

ändringarna i butiksnätet under denna period. 

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

ligen har antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste drivme-

delsstationen ökat med närmare 1 000, men antalet personer med mer än 10 minuters restid 

har i stället minskat med cirka 900.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

32 

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

orter i dagsläget uppfyllt. Målet om att 50 procent 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 under 2012:  

Det affärsutvecklingsprojekt med rådgivning för befintliga företag som påbörjades under 

2012 har lagts på is till dess att arbetet kan ske i bättre samverkan med kommunerna i län-

et. Det finns ett behov av rådgivning men arbetet måste ha ett bredare anslag med kommu-

nalt deltagande och mer långsiktighet.  

Hallands serviceprogram behöver uppdateras för att fungera utifrån dagens behov och som 

en förberedelse för detta arbete har dialogmöten genomförts med kommunala företrädare. 

Arbetet med ett nytt program är påbörjat och processen med dialoger fortsätter i arbetet 

med det nya programmet. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Några livsmedelsbutiker har lagt ned under året. Flera av dessa har länge haft lönsamhets-

problem och ytterligare nedläggningar är att vänta under de kommande åren. Det finns 

flera skäl till denna utveckling; dels att vissa handlare inte genomför nödvändiga investe-

ringar, dels att konsumtionsmönstren ändras till förmån för städernas stormarknader. Den 

höga andelen arbetspendling i regionen missgynnar också de mindre landsbygdsbutikerna. 

När det gäller tillgänglighet drivmedel har inga förändringar skett. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutikerna i tätortsnära landsbygder har blivit 8 färre under perioden 

2009–2012. I tätorter har antalet butiker däremot ökat något under perioden. Antalet driv-

medelsstationer har minskat kraftigt under motsvarande period, sedan år 2009 är ned-

gången 18 procent i länet som helhet. I tätortsnära landsbygder har antalet drivmedels-

stationer minskat från 50 till 40 mellan åren 2009 och 2012. 

Det har skett vissa förändringar av tillgängligheten till dagligvaror sedan år 2009. År 2012 

hade cirka 200 personer fler än år 2009 mer än 10 minuters restid till den närmaste butiken. 

Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste butiken minskade dock 

med över 1 000 under samma period. Huruvida detta sammantaget är att betrakta som en 

förbättring eller försämring måste bedömas av de programansvariga.  

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats påtagligt under perioden. Det är framför allt 

antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen 

som ökat. Ökningen i detta intervall är cirka 8 500 personer, eller cirka 23 procent, sedan 

år 2009. Det har även skett en ökning i intervallet 10–20 minuter till den närmaste driv-

medelsstationen. Här är ökningen cirka 1 200 personer, eller 66 procent, sedan 2009. Den 

stora minskningen av antalet drivmedelsstationer har här satt tydliga spår och flera strateg-
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iskt viktiga drivmedelsanläggningar med stor betydelse för tillgängligheten i berörda när-

områden har troligen lagts ned. Trots dessa försämringar är tillgängligheten i länet god i ett 

nationellt perspektiv och ingen person i länet har längre än 20 minuters restid till den 

närmaste dagligvarubutiken eller drivmedelsstationen. 

Programmets angivna mål är klart möjliga att följa upp 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 under förutsättning att länet 

gör en egen uppföljning av mål och ambitioner. 

4.3.6 Jämtland 

Övergripande mål i RSP för insatsområdet tillgänglighet: 

• En bevarad eller ökad tillgänglighet till service inom rimliga avstånd genom olika 

funktionella lösningar. 

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 det ska ge en bevarad eller ökad tillgänglighet till 

service inom rimliga avstånd genom olika funktionella lösningar. 

Beskrivning av insatser under 2012:  

Betaltjänstfrågan har fått en högre prioritet under 2012 och samordning av betaltjänster 

och kommersiell service pågår på flera orter i länet. Aktiviteterna är också planerade i pro-

grammet inom insatsområdet Nya tekniska lösningar. Möjligheter till extramedel finns för 

de orter som vill satsa på att komplettera tidigare verksamhet med kontanthantering. När 

det gäller samordning av service generellt finns det behov av bättre dialoger med kommun-

erna i syfte att hitta lokala servicelösningar för olika delar av länet. ”Turism och lokal ser-

vice” är ett projekt som har arbetat med att undersöka möjligheterna för hur turistföretag i 

större utsträckning ska kunna utgöra plattformar för samordning av service. 

Under 2012 har länsstyrelsen hållit i två fysiska informationsträffar om betaltjänstfrågan 

med företag i länet. Informationsträffarna hölls i Klövsjö och i Ljungdalen efter det att 

Post och telestyrelsens (PTS) nationella upphandling löpt ut och de befintliga ombuden 

hade sagts upp. Länsstyrelsen påbörjade även en behovsanalys för betalservice i länet och 

fokus för 2012 var Klövsjö och Ljungdalen. Information har också getts direkt till företag 

genom projektet ”Kartläggning av dagskasseservicen i länet”. I kartläggningen fördes en 

dialog med de 40 företag som var med i kartläggningen. Länsstyrelsens bild är att det 

främst är kontanter som efterfrågas, framför allt i turistområden. Dagskassorna är däremot 

inte något problem för de flesta företag utan många har en bra hantering.  

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

drivmedelsstationer. Många av stöden har gått till utbyte av gamla kylar och frysar för att 

få ner energiförbrukningen och stöd har också beviljats till utbyte av gamla returmaskiner. 

Investeringsnivåerna var dock betydligt lägre år 2012 än 2011 och investeringsviljan har 

koppling till lönsamheten hos företagen. Nivåerna på servicebidragen har ökat från år 2011 

då det totala bidraget var 600 tkr fördelat på sex ärenden. Hemsändningsbidragen har 
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också ökat och det är de till ytan stora kommunerna med långa avstånd som har de högsta 

kostnaderna för hemsändningsbidraget. Under året har Länsstyrelsen även påbörjat arbetet 

med att förtydliga stödet till kommersiell service genom att bevilja extra stöd till de butiker 

som ligger i de perifera områdena. 

Länsstyrelsen inledde under slutet av året en dialog med Posten och Åre kommun med 

anledning av en aviserad förändring av postutdelningen i Kallområdet. Dialogen syftar till 

att hitta lokala lösningar på frågan om hur postutdelningen fortsättningsvis ska kunna han-

teras med en bra servicenivå. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Några livsmedelsbutiker har blivit nedlagda under året men nedläggningarna har bara skett 

på orter som tidigare haft två butiker, t.ex. Lillhärdal i Härjedalens kommun. De kvar-

varande butikerna på dessa orter har då i flera fall fått investeringsstöd för att stärka butik-

ernas position. Inga förändringar av tillgängligheten till drivmedel har skett under 2012.  

Fler butiker än tidigare år har fått servicebidrag. Etableringar av större matvarubutiker i 

Östersund ger effekter längre ut i länet än vad som tidigare varit känt och etableringen av 

ICA Maxi i Östersund har påverkat många livsmedelbutiker ute på landsbygden, även flera 

mil utanför stadskärnan. Konsumtionsmönstren är under omvandling och många männi-

skor kombinerar konsumtion av livsmedel med annan shopping inne i Östersund. Vissa 

butiker söker investeringsstöd för att rusta sig inför den hårdnande konkurrensen, men alla 

lanthandlare orkar inte och vågar inte göra en satsning. Det finns en allmän osäkerhet som 

bidrar till att många butiker bara genomför de allra mest nödvändiga investeringarna. Det 

energieffektiviseringsprojekt som Kommunförbundet i Jämtlands län nu genomför bidrar 

dock till att locka fler butiker till att göra investeringar. 

Från länsstyrelsens sida har man påbörjat aktiva insatser för att stödja de butiker som har 

lönsamhetsproblem och som finns på strategiskt viktiga orter. En butiksmentor hjälper till 

med behovsanalyser och förslag på möjliga lösningar. Extramedlen för kommersiell ser-

vice har varit viktiga för dessa satsningar. 

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 143 butiker sedan år 2009. I glesbygder har butik-

erna blivit 7 färre och i tätortsnära landsbygder har 2 butiker lagts ned. Antalet driv-

medelsstationer som säljer bensin och diesel har minskat från 117 till 110 stationer sedan 

år 2009, varav 1 station i glesbygd och 2 i tätortsnära landsbygder. 

Det har skett vissa förändringar av tillgängligheten till dagligvaror sedan år 2009. Antalet 

personer med mer än 10 minuters färdväg till den närmaste butiken ökade med drygt 100 

mellan 2009 och 2012. Samtidigt minskade antalet personer med mellan 5 och 10 minuters 

restid till den närmaste butiken med ungefär 500. Huruvida detta sammantaget är att be-

trakta som en förbättring eller försämring måste bedömas av de programansvariga. 

Tillgängligheten till drivmedel har totalt sett förbättrats något under perioden. Antalet per-

soner som har mellan 5 och 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har minskat 

med cirka 900 personer sedan år 2009. Antalet personer med mer än 10 minuters restid till 

den närmaste drivmedelsstationen har dock ökat marginellt under perioden, varav antalet 

personer med över 30 minuters restid till den närmaste stationen ökat med cirka 

50 personer.  
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Det övergripande målet för insatsområdet om en bevarad eller ökad tillgänglighet kan, om 

det preciseras, följas upp och utvärderas genom tillgänglighetsanalyser. Hittillsvarande 

utveckling under programperioden visar på en stabil utveckling beträffande tillgänglig-

heten till drivmedel medan antalet personer med mer än 10 minuters färdväg till den när-

maste butiken ökat något sedan år 2007. Det är uppenbart att befintlig butiks- och stations-

struktur gör att även små förändringar kan få stora konsekvenser 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.  

4.3.7 Jönköping 

Serviceprogrammet finns 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 under 2012:  

Ett mindre medborgarkontor har etablerats i anslutning till en livsmedelsbutik i Hult i Ek-

sjö kommun. Efter en utvärdering kan detta komma att vidareutvecklas och fler service-

funktioner kan kopplas till verksamheten. 

I Stenberga i Vetlanda kommun är butiken samlokaliserad med det kommunala äldreboen-

det, vilket redan nu har inneburit viss samverkan. Ytterligare samordning kan utvecklas, 

t.ex. genom att annan kommunal service förläggs till platsen. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel och drivmedel är stabil och oförändrad i länet. En butik har 

upphört, men genom ägarbyten har andra butiker lyckats göra satsningar för framtiden, 

vilket innebär en fortsatt god tillgänglighet. Tillgången till drivmedel är oförändrad. 

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 2012. Dessutom har en skärgårdsbutik för-

svunnit. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygd har minskat från 49 till 44 

sedan 2009, det är dock en ökning med 1 station sedan 2011. 

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

lighet. Det är framför allt antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den 

närmaste butiken som har ökat, här är ökningen cirka 2 200 personer sedan år 2009. I inter-

vallet med 10 till 20 minuters restid till den närmaste butiken har antalet personer ökat med 

900.  

Tillväxtanalys underlag visar att även tillgängligheten till drivmedel har försämrats sedan 

år 2009. Här är det i intervallet 10–20 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen 

som de största förändringarna skett. Cirka 7 300 personer hade år 2012 mellan 10 och 20 
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minuter till den närmaste drivmedelsstationen, vilket är en ökning med cirka 750 personer 

sedan år 2009. Ingen person hade år 2012 längre än 20 minuters restid till den närmaste 

drivmedelsstationen. 

Programmets mål för drivmedel respektive dagligvaror är angivet i kilometer till närmaste 

serviceställe. 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.  

Målsättningen att avståndet till närmaste dagligvarubutik inte bör överstiga 10 km är inte 

uppfylld. Som ett exempel tar det 7,5 minuter att färdas 10 kilometer vid en genomsnitts-

hastighet på 80 km/h. Av Tillväxtanalys underlag framgår att år 2012 hade 7 000 personer 

mellan 10 och 20 minuter till den närmaste butiken. En del av dessa personer har sannolikt 

längre än 10 kilometer till närmaste dagligvarubutik. 

Målsättningen att avståndet till närmaste drivmedelsanläggning inte bör överstiga 20 kilo-

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

befintliga drivmedelsanläggningar kan behållas är uppfyllt är beroende av utgångsläget, 

dvs. vid vilken tidpunkt jämförelsen görs. Detta måste preciseras av länsstyrelsen och 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 lanthandelsbutiker.  

• Bibehållen servicenivå på drivmedel. 

Beskrivning av insatser under 2012:  

Regionen driver ett serviceprojekt med tolv orter, en ort i varje kommun, där de jobbar 

processinriktat och i nära samverkan med kommunerna. På varje ort samlas alla lokala 

aktörer, samhällsföreningar och liknande, i syfte att kartlägga behov och förslag på lös-

ningar. Några orter har initierat förstudier där det planeras för etablering av servicepunkter. 

Förutom de tolv orter som ingår i projektet har en servicepunkt etablerats i Byxelkrok, 

Borgholms kommun. Förhoppningen är att hitta olika modeller i länet för hur en service-

punkt kan se ut, beroende på lokala förutsättningar, resurser och behov. Det finns också 

idéer om e-handelslösningar och bredbandsfrågan är aktuell på flera orter. På vissa busslin-

jer, där det har gjorts en del neddragningar av turtätheten, kommer man i stället att använda 

sig av anropsstyrd trafik under vissa tider på dagen. 

Flera orter har påbörjat eller ansökt om förstudier för att ta fram lokala utvecklingsprogram 

och kommunerna har visat ett ökat intresse för att vara delaktiga i detta arbete. Regionen 

försöker på olika sätt involvera kommunerna mer i arbetet med att utveckla den kommers-

iella servicen på landsbygden. Vissa kommuner går in ekonomiskt, andra bidrar med stöd 

och engagemang på andra sätt.  

Stödet till kommersiell service har bl.a. använts för tillgänglighetsanpassning av butiker. 

I regionen pågår även ett projektarbete för att utveckla samarbetet mellan landsbygds-

mentorer och berörda aktörer kring utsatta lanthandlare. I projektet ingår en inventering av 

förutsättningarna för de enskilda butikerna.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

37 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Sammantaget är tillgängligheten till livsmedel relativt oförändrad. Många mindre butiker 

befinner sig dock på gränsen för överlevnad och dras med lönsamhetsproblem. Etable-

ringar av ICA Maxi ökar konkurrensen gentemot de mindre aktörerna på landsbygden. I 

samband med generationsskiften och nedläggningar av butiker inleds ofta tidsödande pro-

cesser i syfte att etablera nya ägare. Regionen går ibland in med investeringsstöd på strate-

giskt viktiga orter. Så har varit fallet i Vena i Hultsfreds kommun, i Halltorp i Kalmar 

kommun och i Gullabo i Torsås kommun. E-handelslösningar kan ibland vara ett mer real-

istiskt alternativ och förutsättningarna för sådana lösningar utreds på vissa orter. 

När det gäller drivmedel har tillgängligheten ökat genom att tre nya tankställen etablerats; i 

Södra Vi, Mörlunda och Överum. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder har 

minskat från 86 till 77 mellan åren 2009 och 2012. I glesbygder har 1 av 5 butiker för-

svunnit. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder har minskat från 62 till 56. I 

glesbygder har däremot antalet drivmedelsstationer ökat från 1 till 2. 

Förändringarna i butiksnätet, med färre butiker i både glesbygder och tätortsnära lands-

bygder, har satt sina spår. Tillgängligheten till dagligvarubutiker har försämrats märkbart 

sedan år 2009. Antal personer med mellan 10 och 20 minuters restid till den närmaste buti-

ken har ökat med närmare 2 300, eller 73 procent, sedan 2009. I övriga tidsintervall är 

förändringarna marginella.  

Tillgängligheten till drivmedel har förbättrats påtagligt mellan år 2009 och 2012. De ny-

startade drivmedelsstationerna som etablerats under 2011 och 2012 har på ett tydligt sätt 

bidragit till utvecklingen. Antalet personer med mellan 10 och 20 minuters restid till den 

närmaste drivmedelsstationen har minskat med cirka 2 600 sedan år 2009 och i intervallet 

5–10 minuter minskade antalet personer med 2 500. Sedan år 2009 har dock antalet perso-

ner med mer än 20 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen ökat med 400 

personer.  

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 kunna utvärderas. 

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 drivmedels-

anläggning inte överstiger 10 kilometer. Det övergripande målet konkretiseras med mål-
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formuleringen att den andel av befolkningen som inte har en god servicenivå, enligt den 

överenskomna definitionen, inte skall öka.  

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

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

tid både tydligare och mer realistiskt. 

Beskrivning av insatser under 2012:  

Länsstyrelsen driver projektet ”Lanthandeln som ökat turistmål” som bl.a. handlar om att 

på ett bra sätt få in kommunal turistinformation och även annan kommunal service i butik-

erna. Flera kommuner tittar på möjligheterna att med eller utan ersättning låta butiker till-

handahålla viss kommunal service. I Linneryd i Tingsryds kommun står lanthandeln för en 

viss kommunal service mot en ersättning på 40 000 kr/år. En liknande lösning kan bli ak-

tuell i Häradsbäck i Älghults kommun. I Tingsryds kommun ges alla näringsidkare som 

uppfyller vissa krav en så kallad ”grön skylt” som anger att de har koppling till besöks-

näringen. Här ingår krav på viss kompetens, öppethållande m.m.  

På flera orter i länet finns exempel på samordnade servicelösningar. Satsningen på en sam-

ordning av biblioteket och livsmedelbutiken i Lidhult har slagit väl ut och här kombineras 

nu bibliotek, butik, turistbyrå och kafé. Generellt sett finns en tendens att kommunerna i 

länet har uppmärksammat servicefrågorna som en del av de kommunala utvecklings-

processerna. Att Uppvidinge kommun ansökt och blivit antagen som Pilotkommun för 

serviceutveckling är bara ett exempel på detta. 

Under 2012 genomfördes en träff för landsbygdshandlare och andra serviceföretag. Föru-

tom information kring en rad aktuella frågor behandlades frågor kring servicepunkter och 

vilken service som det är lämpligt och rimligt att handlarna tillhandahåller. Vidare diskute-

rades distribution av lokalproducerade livsmedel till handlarna och problematiken kring 

detta. En annan fråga var hur samarbetet mellan butiker, lokalt näringsliv och föreningar 

kan utvecklas. 

Länsstyrelsen tar löpande upp frågan om hemsändningsbidragets nivå med kommunerna 

som ett sätt öka förutsättningarna för butikernas överlevnad och bidra till värdefull service 

för de äldre. En kommun beslutade under 2012 att fördubbla sitt hemsändningsbidrag och 

de flesta kommuner har en nivå på servicebidraget som motsvarar butikernas kostnader. 

I övrigt bedrivs ett brett arbete för att påverka servicegivare och andra aktörer med bety-

delse för serviceutvecklingen. Även frågor om lokal upphandling och lokala inköp ingår. 

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

stationer.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel har ökat något under året. En butik har lagts ned och två nya 

har tillkommit. Tre butiker har haft stora ekonomiska problem och en av dem har överlevt 

med hjälp av servicebidrag. Det finns med andra ord en viss oro inför lanthandlarnas fram-

tida situation. Antalet drivmedelsstationer är dock oförändrat och tillgängligheten är rela-

tivt god. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygd har 

minskat från 51 till 48 mellan åren 2009 och 2012. I tätorter är läget oförändrat. Antalet 



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

39 

drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygd är oförändrat sedan år 2009. I tätorter har dock 

antalet försäljningsställen blivit 9 färre.  

Förändringarna i butiksnätet i tätortsnära landsbygder har satt vissa spår då tillgänglig-

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

5 och 10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med närmare 900 personer, eller 

4 procent, sedan 2009. De som har mellan 10 och 20 minuters restid till den närmaste buti-

ken har blivit drygt 200 fler sedan 2009. 

Tillväxtanalys underlag visar att det skett förändringar även avseende tillgängligheten till 

drivmedel. Antalet personer i tidsintervallet 5 till 10 minuters restid till den närmaste 

drivmedelsstationen har ökat med 1 100, medan antalet personer med längre tidsavstånd 

istället minskat med cirka 350 personer. Försämringarna kan i huvudsak härledas till peri-

oden 2009–2010 medan utvecklingen ur tillgänglighetssynpunkt varit betydligt bättre un-

der det senaste året. 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 daglig-

varubutik och drivmedelsanläggning, inte skall öka kan dock mätas. Här är målsättningen 

beträffande dagligvarubutikerna troligen inte uppfylld. Som ett exempel tar det 7,5 minuter 

att färdas 10 km vid en genomsnittshastighet på 80 km/h. Antalet personer med mellan 

10 och 20 minuter till den närmaste butiken har ökat något sedan år 2009. En del av dessa 

personer har sannolikt längre än 10 kilometer till närmaste dagligvarubutik. 

4.3.10 Norrbotten  

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Säkra tillgången till drivmedel  
respektive 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. 
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Beskrivning av insatser under 2012:  

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.  

Under året har länsstyrelsen använt sina extramedel för att stimulera till samordnade ser-

vicelösningar i länet. Kriterierna för att kunna söka medel har varit dels koppling till det 

regionala serviceprogrammet, dels samordning mellan olika aktörer och serviceslag. Sam-

manlagt nio projekt har fått stöd, alla utom ett har en kommun som projektägare. Projekten 

handlar bland annat om att skapa servicenoder för samordning av service via myndigheter, 

kommuner och andra aktörer. Samordnade transportlösningar har också testats, bl.a. ge-

nom bussar som transporterar kunder till butik. Flera kommuner driver numera ett aktivt 

arbete med servicefrågor. 

Servicepunkter finns idag i flera av länets kommuner. I Bodens kommun finns samordnad 

verksamhet i Harads och Gunnarsbyn, i Kiruna kommun i Kuttainen, i Kalix kommun i 

Töre och i Arvidsjaurs kommun via projektet ”Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar”. 

Vid servicepunkter i byarna Harads och Gunnarsbyn, där befolkning och företag kan ta del 

av både kommersiell och offentlig service, har särskilt samarbetet med landstingets sats-

ning på e-hälsa rönt uppmärksamhet. Bodens kommun erhöll priset som årets lands-

bygdsprojekt 2012 för sitt arbete med lokala servicelösningar och kommunen är även am-

bassadörskommun i Tillväxtverkets projekt ”Pilotkommuner för serviceutveckling”. Hela 

Sverige Ska Leva (HSSL) bedriver också ett aktivt serviceprojekt i länet som handlar om 

samordnade servicelösningar, bl.a. i Arjeplogs, Arvidsjaurs och Jokkmokks kommuner. 

Länsstyrelsen har här samarbetat med Hela Sverige ska leva (HSSL) i vissa kommun-

dialoger. 

I Norrbotten har man också hittat en modell för att jobba med samordning av betaltjänster. 

I ett första skede valdes strategiska orter i länet ut och i nästa steg gjordes kartläggningar 

av behovet av betaltjänster med hjälp av externa aktörer. Resultatet syftar till att ge under-

lag för målgruppsanpassade regionala behovsanalyser. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Fyra landsbygdsbutiker har upphört, vilket innebär att tillgängligheten till livsmedel har 

minskat under året. Ingen av dessa nedläggningar har kommit som någon överraskning 

utan trenden med nedläggningar kommer tyvärr att fortsätta även kommande år. Även på 

drivmedelssidan har det skett en försämring av tillgängligheten. På två orter har mackar 

lagts ned under året. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

glesbygder minskat från 64 till 59 sedan år 2009. I tätortsnära landsbygder har antalet 

butiker minskat från 49 till 41 under samma period.  

Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats något sedan 2009. De som har mellan 

5 och 10 minuters färdväg till den närmaste butiken har ökat med närmare 1 000 personer, 

eller cirka 5 procent, sedan år 2009. Antalet personer med mellan 10 och 20 minuters restid 

har ökat med cirka 1 500, eller 15 procent, under samma period. Antalet personer som har 

längre än 20 minuters färdväg till den närmaste butiken har dock blivit cirka 90 färre sedan 

2009. De nedläggningar som skett under 2012 har på ett tydligt sätt påverkat tillgänglig-

heten. 
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Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har ökat från 42 till 43 i glesbygd-

er mellan år 2009 och 2012, men minskat från 33 till 29 stationer i tätortsnära landsbygder 

under samma period. Under 2012 har dock 2 stationer lagts ned i glesbygder.  

Beträffande tillgängligheten till drivmedel har det skett stora förändringar. I tidsintervallet 

5 till 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat 

kraftigt sedan 2009. Ökningen är över 4 000 personer, eller cirka 21 procent, men det 

handlar i sammanhanget fortfarande om relativt korta avstånd. Antalet personer med längre 

än 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har dock minskat med knappt 

1 600 personer sedan 2009. Här har de nyetableringar som gjorts under perioden haft en 

tydlig effekt, trots att antalet stationer minskat under det allra senaste året.  

Programmets målsättningar om att tillgängligheten inte ska försämras under program-

perioden är i nuläget inte uppfyllt på dagligvarusidan. Beträffande tillgängligheten till 

drivmedel har totalt sett fler personer år 2012 jämfört med 2009 längre än 5 minuter till det 

närmaste servicestället. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuter till den närmaste 

drivmedelsstationen har ökat kraftigt. Det uppvägs dock av färre personer med längre än 

10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen. Huruvida detta totalt sett är en förbätt-

ring eller försämring måste bedömas av de 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 resultat-

mål. 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 programmet. 

Länsstyrelsen behöver därför följa upp utvecklingen med den egna avgränsningen som 

grund.  

4.3.11 Skåne 

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Bibehållen tillgång till basal  
service/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 under 2012: 

Under 2012 har Länsstyrelsen Skåne i samråd med Region Skåne genomfört en undersök-

ning av behovet av betaltjänster och eventuell problematik kring kontanthantering. Till-

sammans med Vens Byalag, Landskrona kommun och PTS startades under våren 2013 ett 

utvecklingsprojekt på Ven för att lösa betaltjänstproblematiken på ön. Under år 2012 har 

ett projekt initierats som avser tekniska lösningar för kontantlösa betalningar i samband 

med idrottsevenemang. Projektet genomförs under 2013 tillsammans med Skånes Idrotts-

förbund och Region Skåne via PTS. 
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Investerings- och servicebidrag har beviljats landsbygdsbutiken Önneköps Livs AB i sam-

band med ett ägarbyte. Butiken är en samlingsplats för service i trakten och ägarna arbetar 

strategiskt för att utveckla fler tjänster och ett större utbud, bland annat som utlämnings-

ställe för Systembolaget och som ombud för Posten och Svenska spel. På sikt finns tankar 

på internetcafé, cykeluthyrning, turistinformation och boklåda. I samarbete med lokala 

producenter finns också tankar på att skapa en ”grön” profil med lokalproducerade livs-

medel. 

Region Skåne bedriver överlag ett aktivt arbete på serviceområdet med ett stort antal akti-

viteter inom olika områden. Inom ramen för det regionala serviceprogrammet bedrivs även 

insatser inom områden som grön rehabilitering, innovativ upphandling och samordnad 

varudistribution. 

Kommunerna arbetar inte särskilt proaktivt med servicefrågorna på landsbygden, service-

frågorna tas t.ex. sällan med översiktsplaner. Ett positivt undantag är Kristianstads kom-

mun som genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell, privat och offe-

ntlig sektor vill skapa lokala servicepunkter för både kommersiell och offentlig service. 

Arbetet bedrivs inom ramen för projektet ”Lokala Servicepunkter” och innehåller en 

mängd aktiviteter i olika områden. 

Inom projektet har man gjort en inventering av nuvarande landsbygdsbutiker och konstate-

rat att en generationsväxling står för dörren. När generationsväxlingen träder i kraft kom-

mer många butiker att riskera nedläggning och kommunen vill därför vara förberedd att 

genom olika former av insatser kunna medverka till att butikerna ges en möjlighet till fort-

satt existens. De resultat och de förslag som kommer fram i projektet är tänkt att användas 

som goda exempel för andra kommuner i länet.  

På några platser i länet finns exempel på samordnade servicelösningar. I projektet ”Håll-

bara Servicelösningar Skåne nordväst” ingår tio kommuner. Genom ett flertal aktiviteter 

planeras för servicepunkter på landsbygden, där offentliga, kommersiella och ideella aktö-

rer kan samverka, genom nya lösningar för att möta servicenedläggning och utmaningar.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel och drivmedel på landsbygden är relativt oförändrad. Det 

går att skönja en viss stabilisering för utvecklingen av dagligvarubutiker och drivmedel på 

landsbygden efter flera år med en nedgång. Det finns dock flera små och medelstora butik-

er som lever farligt och som kan få svårt att överleva i samband med kommande generat-

ionsväxlingar. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder har minskat från 115 till 105 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 69 mellan år 

2009 och 2012. De flesta nedläggningar har sannolikt skett på orter eller i områden där det 

finns andra butiker eller drivmedelsstationer i närområdet.  

Tillväxtanalys underlag visar att tillgängligheten till dagligvaror har försämrats sedan år 

2009. I intervallet 5 till 10 minuters restid till den närmaste butiken har antalet personer 

ökat med 3 400, och uppgick år 2012 till närmare 54 000 personer. Cirka 700 personer har 

längre än 10 minuters restid till den närmaste dagligvarubutiken, vilket är en ökning med 

cirka 100 personer sedan 2009.  
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Tillgängligheten till drivmedel har försämrats påtagligt under hittillsvarande program-

period. I tidsintervallet 5 till 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har 

antalet personer ökat med 10 400 personer, eller 13 procent. De nedläggningar som skett 

har på ett tydligt sätt påverkat tillgängligheten i berörda områden. I ett nationellt perspektiv 

är tillgängligheten dock god till både drivmedel och dagligvaror. 

Det ovan angivna effektmålet för insatsområdet är i nuläget inte uppfyllt.  

4.3.12 Stockholm  

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Tillgänglighet till dagligvaror  
respektive 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 driv-

medel, riktas till glesbygden, och i första hand till skärgården. Förutom ovan angivna ef-

fektmål finns målsättningen att insatserna syftar till att bevara de butiker och driv-

medelsanläggningar som finns idag, inte att bygga nya. Serviceprogrammet riktar sig mot 

åretruntbutiker på mindre orter med en omsättning på högst 15 miljoner kronor per år. 

Dessa begränsningar innebär att 45 butiker och 40 drivmedelsanläggningar ingår i pro-

grammet.  

Beskrivning av insatser under 2012: 

Länsstyrelsen har ambitionen att arbeta mer proaktivt och skapa helhetslösningar för 

landsbygdsutveckling med ett brett och långsiktigt perspektiv. Ett utvecklat serviceutbud 

med kringtjänster kopplade till besöksnäringen skapar goda möjligheter till överlevnad för 

de kommersiella aktörerna. Satsningar på samordning av service på vissa platser i skär-

gården kan vara ett sätt att arbeta, t.ex. genom att utveckla betaltjänster och trådlösa surf-

zoner i anslutning till butiker. Maskiner för recycling av kontanter och bredbandsutbygg-

nad är konkreta exempel på lösningar som skapar effekt på sikt. Ett annat exempel finns i 

Vaxholm där berörda aktörer vill utveckla en mobilapp som presenterar serviceutbudet på 

orten.  

Ett pilotprojekt i Österåker syftar till att skapa samverkan mellan lokala företag, ideella 

organisationer och offentliga aktörer för att skapa nya servicelösningar som kombinerar 

både kommersiell och offentlig service. Lösningarna ska vara långsiktigt hållbara och bi-

dra till att nå kommunens vision om att fördubbla den fasta befolkningen på Ljusterö med 

omnejd till år 2020. Inom ramen för projektet vill kommunen skapa nya arbetstillfällen, 

öka företagandet, stödja besöksnäringen samt skapa ett långsiktigt samarbete mellan kom-

mun, privata företag, ideella föreningar och offentliga aktörer. 

Länsstyrelsen har under året kompletterat PTS befintliga helikopterlösning med hämtning 

av dagskassor på 16 stycken öar i Stockholms skärgård. Öarna valdes ut efter en genom-

förd förstudie där länsstyrelsen identifierat de öar som har störst behov av dagskasse-

lösningar. Parallellt med detta placerades tre stycken maskiner för recycling ut på Möja, 

Ljusterö samt Utö. Genom dessa maskiner skapas lokala kontanthanteringssystem där kon-

tanterna cirkulerar lokalt på ön/närliggande öar. Maskiner för recycling gör det möjligt för 
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företagarna att sätta in sina dagskassor och för besökare och boende att ta ut kontanter, 

betala räkningar och göra kontoöverföringar. 

Under året har flera investeringsstöd för upprustning och inventarier lämnats till butiker 

och drivmedelsanläggningar för. Under hösten 2012 har även ett grundligt arbete gjorts för 

att kartlägga behovet av grundläggande betaltjänster. Länsstyrelsen har dessutom bidragit 

med finansiering till en studie som gjorts av forskare på KTH för att se hur mindre daglig-

varubutiker i glesbygden kan energieffektivisera sina butiker.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel och drivmedel är relativt oförändrad, inga nedläggningar har 

skett under året. Skärgårdens butiker och mackar dras med stora extrakostnader för att 

kunna transportera varor och drivmedel till sina anläggningar. Trots transportbidrag upp-

levs detta som en konkurrensnackdel. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder och 

skärgårdar
14

 sammantaget har minskat från 78 till 72 butiker mellan år 2009 och 2012. 

Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder har minskat från 35 till 26 under 

samma tidsperiod. Underlaget för drivmedelsstationer i skärgården är inte jämförbart mel-

lan åren eftersom 2009 års underlag, till skillnad från 2012 års underlag, även innehåller 

sjömackar som bara är åtkomliga för båttrafik.  

Det har skett stora förändringar av tillgängligheten i länet sedan år 2009. Antalet personer i 

länet som har mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste dagligvarubutiken har ökat 

med 5 700, eller cirka 11 procent mellan åren 2009 och 2012, medan de med mer än 

10 minuters färdväg till den närmaste butiken blivit 2 700 fler under samma tidsperiod. 

Även på drivmedelssidan har det skett stora förändringar i länet som helhet. I intervallet 5– 

10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat med 

11 000 personer, eller cirka 15 procent. Antalet personer som har mer än 10 minuters färd-

väg till den närmaste drivmedelsstationen har ökat med cirka 6 900 personer, eller nästan 

45 procent. Förändringarna i butiks- och stationsnäten har satt tydliga avtryck genom en 

försämrad tillgänglighet.  

Länsstyrelsen har utifrån en kartläggning avgränsat vilka butiker och drivmedelsanlägg-

ningar som ingår i det regionala serviceprogrammet. Programmet berör endast en avgrän-

sad 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 

drivmedelsanläggningar ingår i programmet.  

Enligt Tillväxtanalys statistiska underlag är antalet dagligvarubutiker och drivmedels-

stationer i skärgårdar och tätortsnära landsbygder betydligt fler än de 45 respektive 40 

serviceställen som avgränsats i programmet och som ligger till grund för angivna resultat-

mål. I Tillväxtanalys underlag ingår även butiker och drivmedelsanläggningar i områden 

som ligger utanför den geografiska avgränsning som gjorts av länsstyrelsen. Detta gör att 

de analyser som redovisas här inte blir helt adekvata för det regionala serviceprogrammet 

och utvecklingen under programperioden. Länsstyrelsen behöver därför följa upp utveck-

                                                 
14 Öar utan fast landförbindelse.  
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lingen med den egna avgränsningen som grund. Tillväxtanalys och länsstyrelsen behöver 

också om möjligt harmonisera sina underlag.  

För att Tillväxtanalys analysverktyg för tillgänglighetsmätningar ska kunna användas i alla 

delar av landet krävs även ett obrutet vägnät. Detta gör att det inte är möjligt att på ett kor-

rekt sätt mäta förändringar av tillgängligheten i skärgårdsområden där det ingår öar utan 

fast landförbindelse.  

Ett av programmets mål är att bevara de butiker och drivmedelsanläggningar som finns 

idag. Utvecklingen av antalet butiker i skärgården, dvs. öar utan fast landförbindelse, har 

varit positiv med en svag ökning sedan år 2009. Målet att bevara de butiker som fanns vid 

programstart är därför i nuläget uppfyllt för de öar i skärgården som saknar fast landför-

bindelse. För att det ska vara möjligt att kunna bedöma måluppfyllelsen i övrigt behöver 

länsstyrelsen följa upp utvecklingen utifrån den avgränsningen som gjorts programmet.  

Programmets mål om förbättrade överlevnadsmöjligheter bl.a. i form av högre omsättning 

behöver också följas upp av länsstyrelsen för att måluppfyllelsen ska kunna bedömas.  

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 insats-

område som heter stöd till kommersiell service. Det saknas dock konkreta mål och ambit-

ioner för insatsområdet. De mål som finns i beskrivna under insatsområdet är enbart av 

administrativ karaktär. Tillväxtanalys och Tillväxtverket har haft ett dialogmöte med läns-

styrelsen kring mål och indikatorer i programmet och hur dessa skulle kunna utformas. 

Något arbete för att förtydliga de befintliga målbeskrivningarna har dock ännu inte gjorts.
15

 

Beskrivning av insatser under 2012: 

Under året arrangerades ett landsbygdsting för att diskutera aktuella landsbygdsfrågor. 

Programmet för 2012 innehöll föreläsningar av forskare och experter, varvat med work-

shops. Fokus låg på hur vi skapar nya möjligheter att bo och verka på landsbygden och hur 

vi kan tillvarata de kvaliteter som finns i Sverige och Södermanland. Tanken med lands-

bygdstinget var att få igång ett nytt sätt att tänka och att stimulera till dialog mellan olika 

aktörer på landsbygden. Över hundra personer deltog på arrangemanget som finansierades 

med de extramedel för kommersiell och offentlig service som tilldelats länet. Arrange-

manget är tänkt att bli årligen återkommande och en Leadergrupp kommer att ta över an-

svaret för arrangemanget under 2013.  

Länsstyrelsen arrangerade under året två partnerskapsmöten för det gemensamma partner-

skap för landsbygdsprogrammet och serviceprogrammet. Teman för mötena var Bredband, 

då fokus låg på byalag och information om goda exempel, respektive Färdplan Flen, Flen 

kommuns program för bland annat landsbygdsutveckling.  

Antalet ansökningar om stöd till kommersiell service varierar mellan åren men under 2012 

har intresset hos lanthandlare varit lågt. Länsstyrelsen har dock beviljat stöd till en för-

studie som Kiladalens intresseförening gör för att undersöka hur lanthandeln kan modern-

iseras och bättre anpassas till aktuella behov hos olika kundgrupper. Det kan t.ex. handla 

om att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen ger genom möjligheter till webb-

                                                 
15 Avstämning med länsstyrelsen i april 2013.  
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handel. Behoven av samlingsplatser på landsbygden ska också omfattas av studien. Till-

komsten av förstudien kan ses som en avknoppning från landsbygdstinget.  

Länsstyrelsen fick under 2012 närmare 10 miljoner kronor från Landsbygdsprogrammet 

för bredbandsutbyggnad och därtill knappt 2 miljoner från PTS. Dessa medel intecknades 

under året i bredbandsprojekt runtom i länet. Det är framför allt länets större kommuner, 

men även många byalag, som satsar på bredbandsutbyggnad. 

På betaltjänstområdet gjorde länsstyrelsen under 2012 betydligt mer än vad ambitionen i 

RSP var. Detta berodde dels på att länsstyrelsernas uppdrag delvis ändrades under 2012, 

dels på att det fanns medel för insatser på betaltjänstområdet. Förutom ordinarie bevak-

ningsuppdrag, som i år var extra omfattande, gjorde Länsstyrelsen också två studier till-

sammans med andra län. Länsstyrelsen har även haft möten med organisationer för pens-

ionärer och funktionshindrade kring betaltjänstfrågorna. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel har minskat något under 2012. Ett par livsmedelbutiker har 

lagts ned, bland annat en butik i Jönåker, samtidigt som en ny har tillkommit i Sparreholm. 

En varubuss i Katrineholm, som erhöll hemsändningsbidrag, har upphört. Tillgången till 

drivmedel är oförändrad och tillfredsställande. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder är oförändrat sedan år 2009 medan 

antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder har minskat från 22 till 17 mellan år 

2009 och 2012. 

Tillväxtanalys underlag visar att tillgängligheten till dagligvaror har förbättrats sedan år 

2009. I tidsintervallet 5 till 10 minuters restid till den närmaste butiken har antalet personer 

minskat med 300 sedan år 2009. Antalet personer som har mellan 10 och 20 minuters res-

väg till den närmaste butiken har minskat med cirka 360 under samma tidsperiod.  

Tillgängligheten till drivmedelsstationer har försämrats påtagligt under hittillsvarande pro-

gramperiod. Antalet personer som har mellan 5 och 10 minuters färdväg till den närmaste 

drivmedelsstationen har ökat med 3 000, eller cirka 8,5 procent, sedan 2009. Antalet per-

soner med en restid mellan 10 och 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har 

ökat med 2 200 personer, vilket motsvarar en ökning på 17 procent. 65 personer hade år 

2012 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 under 2012: 

En handfull telefonsamtal har inkommit till länsstyrelsen med frågor om vilka möjligheter 

som finns att få stöd till drivmedelsanläggningar. Endast ett samtal har dock lett till ett 
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beslut om stöd och många tycks tveka inför den satsning som en investering innebär. De 

anläggningar som kommit till stånd under tidigare år har haft en gedigen förankring i byg-

den och medfinansierats i form av andelar från nästan alla närboende. En sådan process tar 

lång tid och förutsätter att någon eller några eldsjälar driver frågan. Utan dessa eldsjälar 

kommer ingenting att hända. Om vi bortser från att beslutet om stöd till nämnda investe-

ring inte fattats år 2012 kan det sägas att målet i RSP är uppfyllt. 

På dagligvarusidan har en nyetablerad handlare sökt och fått stöd. Investeringsviljan är 

svag p.g.a. låg lönsamhet hos handlarna, många beskriver sin verksamhet som närmast 

ideell. För att målet enligt RSP skulle ha uppfyllts skulle två handlare ha sökt och fått stöd. 

Två kommuner i länet använder sig av möjligheten att finansiera en del av en handlarens 

kostnader för hemsändning av varor. Om fler kommuner börjar stödja hemsändning till 

butiker skulle det gynna både kvarvarande handlare och de kommuninnevånare som är i 

behov av denna typ av service. 

De relativt få förfrågningar om stöd till investeringar i privata serviceföretag kan spegla ett 

svagt intresse från potentiella investerare, men kan även bero på att kännedomen om stöd-

utbudet är dålig. Under 2013 kommer länsstyrelsen därför att titta på och fundera över 

alternativa sätt att nå målgrupperna. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel har minskat något under 2012. Två livsmedelbutiker har 

lagts ned och en butik har tillkommit. När det gäller drivmedel finns en ansökan om stöd 

till en ny drivmedelsstation. Med stor sannolikhet kommer antalet landsbygdsbutiker att bli 

ännu färre framöver. Den svaga lönsamheten och de långa arbetspassen gör att det är svårt 

att se att någon kommer att ta över butikerna när nuvarande handlare upphör med verk-

samheten. Avstånden till service kommer därmed att bli längre för dem som är beroende av 

närservice. Förhoppningsvis kommer därför fler kommuner att börja stödja hemsändning. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder mins-

kat sedan år 2009. Minskningen är 6 butiker eller, i relativa tal, 10 procent. Tillgänglig-

heten har påverkats av det minskade antalet butiker. Antalet personer med mellan 5 och 10 

minuters restid till den närmaste butiken har ökat med 2 800 sedan år 2009, medan antalet 

som har längre än 10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med närmare 1 700 

personer. 

Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och/eller diesel har minskat kraftigt i tätorts-

nära landsbygder, där antalet försäljningsställen minskat från 49 till 38 sedan år 2009. I 

glesbygdsområden har det däremot tillkommit ett nytt försäljningsställe.  

De stora förändringarna i servicenätet har på ett tydligt sätt försämrat tillgängligheten till 

drivmedel i delar av länet. I avståndsintervallet 10 till 20 minuters restid till det närmaste 

försäljningsstället har antalet personer fördubblats sedan 2009 och uppgick år 2012 till 

cirka 12 600 personer. Antalet personer med längre än 20 minuters färdväg till närmaste 

drivmedelsstation har ökat med cirka 130 sedan år 2009. Försämringarna visar den stora 

betydelse som många stationer utanför tätorterna har för tillgängligheten i dessa områden.  

Ett av målen för insatsområdet är att minst en drivmedelsstation ska kunna ny- eller åter-

öppnas. Så har också skett under programperioden, även om ett flertal stationer samtidigt 

lagts ned. Programmets insatser riktas till investeringar i strategiska lägen med stor bety-
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delse ur ett tillgänglighetsperspektiv. Tillgängligheten till drivmedel har dock försämrats i 

länet som helhet. 

4.3.15  Värmland 

Serviceprogrammets övergripande mål är att Insatser ska stärka attraktiviteten i att bo, 

leva, verka i och besöka Värmland. Människor och företag ska erbjudas service med god 

tillgänglighet. 

Utöver det övergripande målet finns effektmål för respektive insatsområde.  

Angivna resultatmål i RSP: 

• Antalet lanthandlare är på samma nivå som år 2010. 

• Drivmedelsanläggningar bevaras på samma nivå som 2010 och tillgängligheten kvar-

står eller ökar. 

• Ökad service och tillgänglighet för boende och turister. 

• En bibehållen eller ökad service för boende och turister. 

Tillväxtanalys och Tillväxtverket har haft ett dialogmöte med länsstyrelsen kring mål och 

indikatorer i programmet. Länsstyrelsen har därefter uppdaterat programmet med utveck-

lade mål och indikatorer. Målen för insatsområdena är numera tillräckligt tydliga och kon-

kreta för att kunna följas upp och utvärderas. 

Beskrivning av insatser under 2012: 

Förutom insatser genom stödet till kommersiell service sker insatser inom flera områden 

som direkt eller indirekt stöder drivmedelsstationer och dagligvarubutiker. 

Samordningen gentemot kommunerna i länet har ökat. Exempelvis har landsbygdsrådgiva-

ren och energirådgivaren i Årjängs kommun haft öppet hus på en lanthandel/servicepunkt i 

kommunen. Arbetet med de kommunala varuförsörjningsplanerna har också tagit fart.  

Ett antal samordningsprojekt pågår i länet. I Lesjöfors skapas ett servicecenter med betal-

tjänster, turistinformation, internetuppkoppling m.m. Länsstyrelsen är en av medfinansiä-

rerna till projektet och Svenska kyrkan och det lokala bostadsbolaget är medaktörer. 

I Årjängs kommun drivs projektet ”Servicenavet – landsbygdsbutiken i centrum”. Projektet 

sker i samarbete med landsbygdsbutikerna i Lennartsfors, Svensbyn och Fengersfors. Uti-

från tidigare erfarenheter ska projektet skapa samverkan mellan butiker, kommuner och 

länsstyrelse och lämna förslag på en långsiktig lösning inklusive finansiering av framtida 

drift. I Arvika kommun sker samverkan mellan kommersiell och offentlig service genom 

att kommunen upphandlar livsmedel från lokala livsmedelsbutiker till kommunala in-

stitutioner. 

Tre värmlandskommuner har dessutom blivit antagna som pilotkommuner för serviceut-

veckling inom ramen för Tillväxtverkets projekt. Länsstyrelsen samverkar med dessa 

kommuner och även kring betaltjänstfrågorna har det skett flera samråd mellan kommun-

erna och länsstyrelsen. 

Inom ramen för projektet ”Utveckla kvinnors företagande inom besöksnäringen” finns ett 

mål att etablera minst 25 husbilsställplatser i Värmland. Husbilsturismen förväntas leda till 

att företag på landsbygden kan utöka sin service och bredda utbudet av tjänster. Många av 
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företagen inom kommersiell service (lanthandel, gårdsbutiker, bensinstationer etc.) drivs 

av kvinnor och är lämpade för att utveckla ställplatser. 

Resultatmål enligt RSP är att minst tre servicepunkter skall etableras i länet per år. Resul-

tatmålet är inte uppfyllt för 2012 men länsstyrelsen har förhoppningar att målet kommer att 

infrias kommande år. 

Bevakningen av grundläggande betaltjänster har intensifierats under år 2012 och extra 

resurser har satsats på området. Genom den för fördjupade bevakningen har man kunnat 

göra en bedömning av läget i länet. Ett konkret resultat av arbetet är att ett betaltjänst-

ombud har upphandlats och nu levererar betaltjänstlösningar till invånare, föreningar och 

företag på en utsatt ort i länet. Ett annat resultat är att fler grupper börjat aktivera sig gäl-

lande dessa servicefrågor.  

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel är oförändrad och det finns fortfarande 43 butiker på lands-

bygden i länet. När det gäller drivmedel har två tankstationer upphört under året, men 

Bygdeföreningen i Östmark har startat en mack i anslutning till den nya butiken och plane-

ring för nya mackar pågår dessutom i Högboda och Svanskog. Sammanlagt finns det till-

gång till drivmedel på 30 orter i länet. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder mins-

kat från 74 till 68 butiker sedan år 2009. I glesbygder har antalet butiker minskat från 12 

butiker till 11 under samma period. 

Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats sedan år 2009. Antalet personer med  

5–10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med drygt 200, medan antalet med 

mer än 10 minuter till den närmaste butiken har ökat med cirka 1 600 personer, eller i rela-

tiva tal 19 procent, sedan 2009. 

På drivmedelssidan har det endast skett marginella nettoförändringar i stationsnätet under 

programperioden. I tätortsnära landsbygder har antalet stationer minskat från 42 till 41 

sedan år 2009, medan antalet stationer i glesbygdsområden ökat från 4 till 5 sedan år 2009.  

Tillgängligheten har förbättrats sedan år 2009. De personer som har mellan 5 och 10 minu-

ters restid till den närmaste drivmedelsstationen har visserligen blivit drygt 2 700 fler un-

der perioden, men i stället har antalet personer som har mer än 10 minuters färdväg till det 

närmaste tankstället minskat med ungefär 2 700. De största relativa förbättringarna har 

skett för restider över 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen.  

4.3.16  Västerbotten 

Angivna resultatmål 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 stat-

ioner. 

Indikatorer för dessa mål: 

• Tillgänglighet till dagligvarubutik och drivmedel i form av restid respektive avstånd. 
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Beskrivning av insatser under 2012: 

Länet har gjort en rad satsningar som direkt eller indirekt stöder dagligvarubutiker. Stöd 

har lämnats till olika typer av investeringar i lokaler, för tillgänglighetsanpassning, för 

energieffektivisering och som servicebidrag. 12 kommuner har dessutom beviljats hem-

sändningsbidrag. Inom projektet ”Mentorverksamhet i Västerbotten”, som pågår i 8 av 

länets kommuner, har utbildningar i bl.a. ekonomi hållits för butiksägare. Flera butiker har 

genomfört åtgärdsplaner med hjälp av mentorstöd.   

På betaltjänstområdet har länsstyrelsen gjort en kartläggning av tillgången till grundläg-

gande betaltjänster och om tillgången motsvarar samhällets behov. 

På flera håll i länet pågår spännande samverkanslösningar. I Gafsele har den lokala ut-

vecklingsgruppen under året startat ett servicecenter som fått stor uppmärksamhet långt 

utanför länets gränser. Servicecentret är lokaliserat till bygdegården och inrymmer kafé, 

turistinformation, medborgarkontor och biblioteksfilial. Projektet, som är starkt kopplat till 

det lokala näringslivet med draghundsverksamhet och turism, har fått stöd av bland annat 

Tillväxtverket.  

I Storuman pågår samverkansprojektet ”Lokala servicelösningar i Storuman” som stöds av 

såväl länsstyrelsen som Tillväxtverket. Syftet med projektet är att få kunskap om vilken 

service som behövs för att människor ska vilja bo i kommunens byar, för att de företag 

som finns ska drivas vidare och för att nya företag ska startas. Målsättningen är att invå-

nare, föreningar, företag och kommunen tillsammans skall vara engagerade i byarnas ut-

veckling.  

Projektet ”Hållbara sociala servicepunkter” skall bedrivas på fem orter i Skellefteå kom-

mun. Arbetet är påbörjat i Jörn, Drängsmark och i Bygdsiljum. Syftet med projektet är att 

skapa sociala mötesplatser som successivt kan utvecklas med kommersiella inslag. Pro-

jektet genomförs som ett försök under ett år och tanken är att projektet sedan ska drivas 

vidare av lokala aktörer. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Den negativa trenden vad gäller lanthandlare fortsätter. Under året har tre livsmedelbutiker 

lagts ned, en av dessa finns i ren glesbygd. Tillgängligheten till drivmedel är dock oföränd-

rad.  

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analyser av utveckling och tillgänglighet visar att antalet dagligvarubutiker i 

glesbygder minskat från 72 till 69 sedan år 2009. Det finns 47 butiker i tätortsnära lands-

bygder, vilket är ett oförändrat antal sedan 2009. 

Tillgängligheten till dagligvaror har förbättrats något sedan år 2009. Antalet personer med 

mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med cirka 200, medan 

antalet personer med mellan 10 och 20 minuters restid till den närmaste butiken blivit 500 

färre sedan år 2009.  

Antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har ökat från 48 till 53 i tät-

ortsnära landsbygder mellan år 2009 och 2012. I glesbygder har antalet drivmedels-

stationer blivit 2 fler under perioden. Det ökade antalet drivmedelsstationer har påverkat 

tillgängligheten på ett positivt sätt. Det är framför allt i tidsintervallet 10 till 20 minuters 

restid till den närmaste drivmedelsstationen som förbättringarna kan ses, då antalet perso-

ner minskat med drygt 1 600 sedan år 2009. Antalet personer med längre än 30 minuter till 
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den närmaste drivmedelsstationen har dock ökat med cirka 70 personer under samma pe-

riod. 

Enligt Tillväxtanalys statistiska underlag är antalet dagligvarubutiker och drivmedels-

stationer i glesbygder och tätortsnära landsbygder fler än de 49 respektive 46 servicestäl-

len 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 Tillväxtanalys 

underlag ingår samtliga butiker och drivmedelsstationer, även sådana som finns på orter 

med mer än ett serviceställe eller nära ett annat serviceställe. Dessa butiker och drivme-

delsstationer ingår inte i den avgränsning som gjorts för programmet och är därför i nor-

malfallet inte stödbara. Utveckling och måluppfyllelse för angivna resultatmål behöver 

därför följas upp med länsstyrelsens egen avgränsning som grund. 

4.3.17 Västernorrland 

Angivna effektmål i RSP för insatsområdena Tillgänglighet till dagligvaror  
respektive 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 under 2012: 

Inom insatsområdena tillgänglighet till dagligvaror respektive tillgänglighet till drivmedel 

har flera insatser genomförts under år 2012. Investeringsbidrag har beviljats till 11 butiker 

och servicebidrag till 7 butiker. Fyra mackar har beviljats investeringsbidrag under året. 

Antalet mackar i länets landsbygdsområden har inte förändrats under året vilket innebär en 

oförändrad tillgänglighet till drivmedel. Inom ramen för ett mentorsprogram har tre utbild-

ningar för personal i landsbygdsbutiker genomförts. Cirka 40 butiker har inventerats vad 

gäller tillgänglighet för funktionshindrade. Mentorns insatser har generellt sett bidragit till 

bättre lönsamhet i butik, men trots det har två butiker lagts ner under året till följd av brist-

ande lönsamhet. 

Kunskapsunderlaget kring mobiltelefontäckningen har förbättrats genom att telefonnätet i 

länet har kartlagts. Kartläggningen har följts av överläggningar med PTS om resultatet och 

fortsatta aktiveter planeras under 2013. 

På betaltjänstområdet har projektet ”Mer kontanter genom lantbrevbäringen” genomförts 

och slutredovisats till PTS. En behovsanalys rörande kontantförsörjningen har också ge-

nomförts. Arbetet och dialogen med PTS syftar till att behålla eller förbättra kontant-

försörjningen så att tillgängligheten svarar mot främst besöksnäringens och lokalbefolk-

ningens behov på två eller tre orter i länet under 2013. Det pågår också regional samverkan 

kring betaltjänstfrågan och planen är att inrätta betaltjänstservice i vissa utvalda butiker 

och servicepunkter. 

Servicepunkter finns på ett antal orter i länet, inte minst i Örnsköldsviks kommun. Under 

året har det invigts nya servicepunkter i Gideå, Flärke samt på Ulvön. Härnösands kom-

mun har också tagit beslut om att inrätta servicepunkter i sina butiker under 2013. I Indal i 

Sundsvalls kommun har det startats en servicepunkt i ett kafé i direkt anslutning till den 
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lokala livsmedelsbutiken. Två kommuner som har haft servicepunkter i flera år har under 

2012 förlängt respektive byggt ut systemet med servicepunkter. Tre kommuner som tidi-

gare inte haft servicepunkter har under 2012 infört eller i fattat beslut om införande av 

servicepunkter. Sammantaget finns det servicepunkter på 15 platser i länet. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel har minskat under året. Under året har två lanthandlare lagt 

ned sin verksamhet och vid en av dessa pågår försök till nykonstruktion. Ett relativt stort 

antal butiker klarar sin ekonomi med hjälp av servicebidrag. Detta är en tydlig signal om 

att läget är bekymmersamt inför framtiden.  

När det gäller drivmedel är tillgängligheten oförändrad. En drivmedelsstation har upphört 

och en har tillkommit under året. Tillgången till alternativbränslen är dock ett problem. 

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 2012. I tätortsnära landsbygder har 

antalet butiker minskat från 58 till 49 under samma period. 

Förändringarna i tätortsnära landsbygder har lett till att antalet personer med mellan 

10 och 20 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med närmare 2 200 sedan år 

2009. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste butiken har 

däremot minskat med cirka 500 under perioden. Antalet personer med över 20 minuters 

restid till närmaste butik har ökat marginellt mellan 2009 och 2012.  

För antalet drivmedelsstationer som säljer bensin och diesel har förändringarna varit rela-

tivt små. I tätortsnära landsbygder minskade antalet stationer från 41 till 37 mellan år 

2009 och 2012, medan antalet stationer i glesbygder ökade från 7 till 8 under samma pe-

riod.  

Trots de relativt små förändringarna kan det ses vissa effekter i tillgänglighetsmätningarna. 

Antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste drivmedelstationen 

har ökat med cirka 2 500, eller cirka 9 procent, sedan år 2009. Antalet personer i länet som 

har mer än 10 minuters färdväg till den närmaste drivmedelsstationen har dock minskat 

med drygt 100 sedan år 2009. Det bör påpekas att samtliga förändringar av antalet service-

ställen 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 till-

gänglighetsanalyserna. 

Programmets målsättning på drivmedelssidan är att tillgängligheten upprätthålls på 2008 

års nivå. Tillväxtanalys bedömning är att tillgängligheten försämrats något sedan år 2009. 

De förändringar som skett sedan år 2009 är dock lite tvetydiga, då antalet personer med 

mellan 5 och 10 minuter till den närmaste drivmedelsstationen ökat markant medan antalet 

personer med längre avstånd minskat något.  

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 

inte uppfylld. Andelen av befolkningen som har längre än 10 minuters färdväg till den 

närmaste butiken uppgick år 2012 till cirka 4,1 procent.  
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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 under 2012: 

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 lanthand-

larna 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. 

Förutom ekonomiskt stöd till investeringar har insatserna under 2012 lett till att en kom-

mun som tidigare inte använt hemsändningsbidrag beslutat att börja med det. En annan 

insats är den informationsverksamhet och det stöd till lanthandeln, speciellt till nya lant-

handlare, som ges av Landsbygdsmentorerna. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel och drivmedel är oförändrad under 2012. Samtliga priorite-

rade butiker finns kvar, vilket var syftet med länets regionala serviceprogram. Två lant-

handlare har dock stora ekonomiska problem och det innebär att nedläggningar är att vänta 

framöver. Ett projekt med butiksmentorer har genomförts och slutfördes vid årsskiftet. 

Förhoppningsvis kan arbetet fortsätta under 2013.  

En ny mack har öppnat i Möklinta i Sala kommun, vilket innebär att tillgängligheten till 

drivmedel har förbättrats något. Boende på orten gick samman i en ekonomisk förening 

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 2012. Förändringarna på drivmedels-

sidan 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 2012. Antalet 

personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste dagligvarubutiken har ökat 

med drygt 400, eller 2 procent, under perioden. Antalet personer med mer än 10 minuters 

restid till närmaste butik har ökat med knappt 200 sedan år 2009.  

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats påtagligt under hittillsvarande program-

period. I tidsintervallet 5 till 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har 

antalet personer ökat med 2 900 personer, eller 16 procent. De som har mer än 10 minuters 

restid till den närmaste drivmedelsstationen har blivit cirka 800 fler under perioden. De 

nedläggningar som skett har på ett tydligt sätt 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 

programmets mål. I Tillväxtanalys underlag ingår samtliga butiker och drivmedelsanlägg-

ningar, även sådana som finns på orter med mer än ett serviceställe. Utveckling och 

måluppfyllelse för resultatmålet de åtta lanthandlarnas totala omsättning ska inte 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 uppfyllt enligt 

länsstyrelsens egen redovisning.  

Programmets målsättning att drivmedelsstationer på orter som har lanthandel skall inte bli 

färre behöver preciseras och följas upp av länsstyrelsen för att kunna bedömas.  

4.3.19 Västra Götaland 

Angivna effektmål i RSP för insatsområde 7.4; Investerings- och andra  
stödåtgärder 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 drivmedelsstationer 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 utvecklings-

insatser. 

• Strategiskt viktiga servicegivare finns kvar på landsbygden. 

Beskrivning av insatser under 2012: 

Stödet till kommersiell service används löpande för investeringar och andra stödåtgärder 

för utveckling av drivmedelsstationer och dagligvarubutiker. I många av de lokala butik-

erna i regionen pågår samordning mellan kommersiell och offentlig service. När regionen 

beviljar stöd är samordning ett krav för att beviljas medel. Alla skärgårdsbutiker är i någon 

mening samordnade, ofta kompletteras butiken med turistinformation, kafé etc. Under 
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2012 har projektet ”Utveckling av lokalt anpassade, samordnade servicelösningar” slut-

förts och som ett resultat av projektet har två servicepunkter inrättats med ekonomiskt stöd 

av regionen. 

Projektet BID, Business improvement district, drivs i regionen, främst i Floda och på 

Vrångö. Metoden innebär samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. En stor 

nationell konferens genomfördes hösten 2012 om servicens betydelse för landsbygdens 

utveckling. Där presenterades bl.a. nya metoder och exempel från pågående verksamheter. 

Genom projektet BID har det även tagits fram en broschyr med exempel. 

Ett annat intressant projekt är utvecklingen av GIS-baserad analys kring tillgänglighet till 

offentlig och kommersiell service på landsbygden. Med detta analysredskap som grund har 

det spridits kunskap om hur man kan arbeta med GIS i serviceplaneringen. Inom projektet 

har det tagits fram kartor som på ett lättöverskådligt sätt visar kommuninvånarnas till-

gänglighet med bil och kollektivtrafik till livsmedel och drivmedel.  

Regionen arbetar med att formulera en ny Tillväxtstrategi i Västra Götaland för 2014–2020 

där också mål för upphandlingsfrågorna ska skrivas in. Upphandlingsfrågan tas även upp 

löpande med kommunerna. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel har ökat under året, inga butiker har lagts ned. Många inve-

steringar har skett i livsmedelsbutiker i norra Bohuslän och i Dalsland, vilket bidragit till 

att stärka utvecklingen lokalt. Coop norra Bohuslän har till exempel köpt en enskild före-

ning på Bohus Malmön, där det nu görs en rejäl satsning på den lokala butiken. På lik-

nande sätt vill Coop stärka utvecklingen i Åsens bruk i Dalsland genom att investera i bu-

tiken. I Bäckefors i Dalsland görs en liknande satsning. En butik i Bullaren, i Tanums 

kommun gör en egen satsning, med stöd av regionen.  

I Kalv, i Svenljunga kommun, utvecklar Kalvsjöholmsbolaget den lokala livsmedels-

butiken i samarbete med byalaget. Här har man till exempel startat matkasseverksamhet 

som ett led i satsningen. I Tullsjö i Bollebygd har en tidigare nedlagd butik nu öppnats av 

en ekonomisk förening. Detta ses som exempel på fungerande lokal ekonomi. 

Tillgängligheten till drivmedel är relativt god. Inga större förändringar har skett under året. 

En ny mack har startat i Tun i Lidköpings kommun. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys analys av utvecklingen visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära 

landsbygder har minskat från 201 till 185 butiker mellan 2009 och 2012. Nedgången i 

relativa tal är cirka 8 procent. Antalet dagligvarubutiker i skärgården
16

 har minskat från 23 

till 22 butiker under samma tidsperiod.  

Förändringarna på drivmedelssidan är större. Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära 

landsbygder har minskat från 173 till 133 under perioden 2009– 2012, en minskning med 

hela 30 procent. Antalet dagligvarubutiker i skärgården har minskat från 5 till 4 stationer 

under samma tidsperiod. 

Det minskade antalet butiker har medfört att tillgängligheten till dagligvaror har försämrats 

sedan år 2009. Antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste 

dagligvarubutiken har ökat med 4 400, eller cirka 3,5 procent, och i tidsintervallet 10 till 

                                                 
16 Öar utan fast landförbindelse. 
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20 minuters restid till den närmaste butiken är ökningen cirka 1 400 personer, vilket mot-

svarar en ökning på cirka 10 procent. 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. 

Tillgängligheten till drivmedel har försämrats påtagligt under hittillsvarande program-

period. I tidsintervallet 5 till 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har 

antalet personer ökat med drygt 18 000 personer, eller över 13 procent. För restider över 10 

minuter till den närmaste drivmedelsstationen är förändringarna marginella. De stora antal 

nedläggningar som skett har på ett tydligt påverkat tillgängligheten till drivmedel i berörda 

landsbygdsområden.  

Det är viktigt att poängtera att Tillväxtanalys statistiska underlag inrymmer samtliga ser-

viceställen för dagligvaror och drivmedel, även butiker och drivmedelsstationer på orter 

eller i områden med mer än ett serviceställe. Dessa butiker och drivmedelsstationer är i 

normalfallet inte föremål för stödinsatser och berörs därför inte heller av serviceprogram-

mets insatser eller målsättningar.  

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 under 2012: 

Stödet till kommersiell service används löpande för investeringsstöd till butiker och driv-

medelsanläggningar och ett brett arbete bedrivs för att utveckla eller bevara strategiskt 

viktiga butiker och drivmedelsstationer.  

På några orter som blivit av med butiken ordnas inköpsresor (anropstrafik) med buss till 

tätorten. Inköpsresor och hemsändning är den primära lösningen i nuläget när ingen butik 

finns på orterna. Resorna fungerar för den målgrupp som inte kan ta sig med bil till närm-

aste alternativ inköpsställe. Bussresor görs två gånger i veckan och resorna har blivit 

mycket populära.  

Under 2012 har det pågått dialoger med tre kommuner; Nora, Lindesberg och Laxå i syfte 

att förbättra servicen och samordna olika aktörer. I Nora kommun pågår planer på att ut-

vidga butiken i Järboås till en servicepunkt där även offentliga tjänster ska kunna ingå. 

Även i Laxå finns liknande planer. Lindesbergs kommun ingår i projektet ”Pilotkommuner 

för serviceutveckling”, vilket kommer att bli en injektion för hela regionen i samordningen 
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av servicefrågorna. Frågan om kommunala servicekontor, som finns med i det regionala 

serviceprogrammet, är inte längre en prioriterad fråga. 

Länsstyrelsen medverkade tidigare under året tillsammans med fyra andra länsstyrelser i 

projektet med den s.k. filtreringsmodellen. Filtreringsmodellen gav främst en kvantitativ 

bild av de geografiska förutsättningarna för kontanthantering, varför länsstyrelsen såg be-

hovet av att gå vidare med ytterligare studier. På betaltjänstområdet har länsstyrelsen där-

för genomfört en enkätstudie för att få svar på om företagen på landsbygden upplever pro-

blem med kontanthanteringen och vad som kännetecknar problemen. Av enkätsvaren 

framgår bl.a. att 38 procent av de företag som svarat uppger att de har problem med hante-

ringen av kontanter. Under 2013 kommer Länsstyrelsen i Örebro län att genomföra ett 

breddat och fördjupat arbete för att få mer och bättre information om betaltjänsterna. 

Många av de insatser som genomförs inom ramen för programmet syftar till att öka med-

vetenheten om servicefrågornas betydelse och att öka insatserna på viktiga områden. Insat-

serna ger däremot ofta inga direkta eller omedelbara avtryck och resultaten kan därför inte 

alltid mätas i kvantitativ måluppfyllelse. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel har ökat något under året då det tillkommit en ny butik i 

Järnboås i Nora kommun och det finns nu sammanlagt 31 butiker på landsbygden i länet. 

Tillgängligheten har ökat även när det gäller drivmedel. Ingen station har försvunnit på 

landsbygden men en ny station har öppnat i Järnboås och en mack har renoverats och 

byggts om.  

Länsstyrelsens bedömning är att ovan angivna målsättning för drivmedelsförsörjningen är i 

stort uppfyllt då endast en av de strategiska orterna saknar drivmedelsförsörjning. Målet i 

RSP om att varje butik ska ha en omsättning, bruttomarginal och lönsamhet som gör det 

möjligt att driva verksamheten utan ett årligt servicebidrag är i det närmaste uppfyllt. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att tillgången till den kommersiella servicen 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 36 butiker mellan år 2009 och 2012. Tillväxtanalys 

underlag skiljer sig något från länsstyrelsens bild av utvecklingen. I Tillväxtanalys under-

lag ingår dock samtliga butiker och drivmedelsstationer, även de butiker som finns på orter 

med mer än ett serviceställe och de butiker som ligger utanför programmets geografiska 

avgränsning. 

Tillgängligheten till dagligvaror har ur ett landsbygdsperspektiv försämrats något sedan år 

2009. Antalet personer med mer än 10 minuters restid till den närmaste dagligvarubutiken 

har ökat med cirka 500 personer sedan år 2009, medan antalet personer med mellan 5 och 

10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med 1 300.  

Förändringarna på drivmedelssidan är större. Antalet drivmedelsstationer i länets tät-

ortsnära landsbygder har minskat från 38 till 31 under perioden 2009– 2012. Även här 

skiljer sig Tillväxtanalys bild av utvecklingen något från länsstyrelsens bedömning. I Till-

växtanalys underlag ingår som nämnts samtliga butiker och drivmedelsstationer, även de 

som finns på orter med mer än ett serviceställe och de som ligger utanför programmets 

geografiska avgränsning. 



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

58 

De förändringar som skett på drivmedelssidan under hittillsvarande programperiod har 

medfört att tillgängligheten till drivmedel har försämrats. I tidsintervallet 5 till 10 minuters 

restid till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer ökat med drygt 2 000, 

eller cirka 7,5 procent. Antalet personer som har mer än 10 minuters restid till den närm-

aste drivmedelsstationen har också ökat, här är ökningen närmare 700. De drivmedels-

stationer som har lagts ned under programperioden har på ett tydligt sätt påverkat tillgäng-

ligheten till drivmedel i berörda landsbygdsområden. 

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. 

• Bevara minst tre väl fungerande och för allmänheten tillgängliga sjömackar i skär-

gården som är avsedda för både bil- och båttrafik. 

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 under 2012: 

En ny drivmedelsstation har etablerats i östra Ryd i bred samverkan mellan berört Leader-

område, Söderköpings kommun, byalaget, länsstyrelsen, Q-star samt ett antal lokala före-

tag. Projektet inleddes med en förstudie som finansierades av länsstyrelsen. Q-star och 

byalaget äger och driver stationen gemensamt. 

Ett treårigt projekt med landsbygdsmentorerna påbörjades under 2011 och har fortsatt un-

der 2012. Inom projektet kan stöd ges genom utbildningar, personliga möten, behovsstyrda 

mentorsinsatser och vid nyetablering eller nedläggning. En riktad enkätundersökning till 

boende kring en butik har gjorts. Denna innehöll frågor om sortiment, öppentider, butikens 

vikt för bygden osv. 

Linköpings kommun fortsätter sitt projekt med samordning av service på landsbygden 

genom att kommunen skriver avtal med servicepunkter om att de levererar offentliga tjäns-

ter av olika slag. Ydre kommun har blivit antagen som pilotkommun i Tillväxtverkets pro-

jekt ”Pilotkommuner för serviceutveckling”. Linköpings kommun är en ambassadörs-

kommun inom samma projekt.   
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Landsbygdshandlare som tillhandahåller mellan ett och tre ”servicepaket” kan erhålla er-

sättning för detta av länsstyrelsen. De tre paketen är informationstjänster, lokalupplåtelse-

tjänster och besöksnäringstjänster. 

Länsstyrelsen har under året arbetat aktivt med bredbandsfrågan, både genom landsbygds-

programmet, genom egna projekt och via strukturfonderna. Arbetet med en regional digital 

agenda har också påbörjats. Kompetensutveckling kring nya tekniska lösningar är en del 

som ingår i arbetet. Andelen med tillgång till höghastighetsnät har ökat i länet. 

Länets bedömning av tillgängligheten 2012: 

Tillgängligheten till livsmedel är oförändrad under 2012. Några ägarskiften har skett, men 

inget som förändrar tillgängligheten. När det gäller drivmedel har en ny tankstation till-

kommit i ett serviceglest område, med andra ord har det skett en viss förbättring av till-

gängligheten. 

Tillväxtanalys bedömning av utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse: 

Tillväxtanalys underlag visar att antalet dagligvarubutiker i tätortsnära landsbygder har 

minskat från 55 till 49 mellan åren 2009 och 2012. I glesbygder finns det oförändrat 1 bu-

tik. Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats sedan 2009. Antalet personer som har 

mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat med 440 och de som har 

mer än 10 minuters restid till den närmaste dagligvarubutiken har blivit 1 800 fler under 

perioden.  

Antalet drivmedelsstationer i tätortsnära landsbygder har minskat från 42 till 39 stationer 

sedan år 2009. I glesbygder är antalet försäljningsställen oförändrat 2 stycken. Förändring-

arna i tätortsnära landsbygder har påverkat tillgängligheten till drivmedel. Antal personer 

med mellan 5 och 10 minuters färdväg till den närmaste drivmedelsstationen har ökat med 

drygt 2 600 personer, eller 6 procent, sedan år 2009. I tidsintervallet 10–20 minuters restid 

till den närmaste drivmedelsstationen har antalet personer däremot minskat med 800, me-

dan de med mer än 20 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen blivit cirka 

100 personer färre under perioden. 

Ovan angivna mål om ökad omsättning för verksamhetsutövaren, ökad köptrohet och till-

gängliga sjömackar i skärgården måste följas upp av programansvariga för att kunna be-

dömas.  



UTVÄRDERING AV REGIONALA SERVICEPROGRAM 2009–2013 

60 

5 Slutsatser och iakttagelser 

5.1 Sammanfattande bild av utveckling och tillgänglighet  

Sedan början på 2000-talet har marknaden för drivmedel omstrukturerats på ett tydligt sätt. 

Från att utvecklingen, mätt i antal försäljningsställen, varit relativt stabil under en period, 

tog förändringarna fart några år in på 2000-talet. De största oljebolagen började då se över 

sina stationsnät, vilket bl.a. ledde till nedläggningar av mindre lönsamma stationer, både i 

gles- och landsbygder och i tätorter. 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 i näten av dagligvarubutiker och drivmedelsstationer under senare år har 

skett olika takt över landet. 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 åren 2008 och 2009 minskade antalet försäljningsställen för bensin och/eller diesel 

med cirka 10 procent per år. Antalet försäljningsställen har därefter fortsatt att minska men 

i en avtagande takt. Mellan åren 2009 och 2012 minskade antalet försäljningsställen för 

bensin och diesel i landet med cirka 12 procent.  

Efter några år med relativt små förändringar ökade nedläggningstakten för dagligvaru-

butiker under 2012. Under året minskade antalet butiker med 2,8 procent, att jämföra med 

utvecklingen under perioden 2010 till 2011 då nedgången för hela landet var marginell och 

perioden 2009 till 2010 då antalet butiker minskade med cirka 1 procent. Sedan år 1996 

har antalet dagligvarubutiker i landet minskat med över 25 procent, men utvecklingen vari-

erar mellan olika butikstyper och mellan områden. 

Förändringarna i servicenäten har påverkat tillgängligheten till dagligvaror och drivmedel, 

men bilden av hur tillgängligheten har förändrats är delvis splittrad. Tillgängligheten till 

drivmedel har försämrats i de flesta län, och i flera län är försämringarna betydande. 

I några län har utvecklingen däremot varit ganska positiv sedan 2009. De största föränd-

ringarna under perioden har skett i tätortsnära landsbygder och tätorter och antalet perso-

ner med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste drivmedelsstationen har ökat i 

17 av 21 län, sammantaget med över 70 000 personer. I de geografiskt största länen, med 

stora glesbygdsområden, skedde översynen av oljebolagens stationsnät, med nedläggningar 

som följd, till största delen före år 2009. I dessa län och områden har också de mest nega-

tiva effekterna för tillgängligheten inträffat före år 2009. 

Tillgängligheten till dagligvaror har försämrats i 15 av 21 län. Försämringarna är inte lika 

stora som på drivmedelssidan, men den nedåtgående trenden har å andra sidan pågått under 

en längre tid. Även här har de största förändringarna skett i tätortsnära landsbygder och 

antalet personer med mellan 5 och 10 minuters restid till den närmaste butiken har ökat 

med cirka 20 000 personer mellan 2009 och 2012. I intervallet 10 till 20 minuters restid till 

den närmaste butiken är ökningen 17 000 personer medan antalet personer med längre 

avstånd än 20 minuters restid till den närmaste butiken är i stort sett oförändrat sedan 2009.  

Många län lyfter fram lönsamhetsproblem för många butiker som en stor osäkerhetsfaktor 

inför framtiden. Rent konkret befarar många län att dessa förutsättningar innebär en stor 

risk för fler nedlagda butiker inom de närmaste åren, inte minst vid behov av generations-

skiften i ägandet. 
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Samtliga förändringar av antalet serviceställen avser nettoförändringar. Även om antalet 

butiker eller drivmedelsstationer är oförändrat i något län kan det ha skett förändringar i 

stationsnätet som påverkar tillgängligheten. Dessutom påverkar även andra faktorer som 

t.ex. flyttmönster och befolkningsförändringar utfallet av tillgänglighetsanalyserna.  

5.2 Måluppfyllelse  

Tillväxtanalys har analyserat utvecklingen för dagligvaror och drivmedel sedan program-

men startade. Tillväxtanalys har studerat de insatsområden i serviceprogrammen 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 tydliga målformuleringar i programmen för dessa insatsområden har dessa mål relate-

rats till utveckling och tillgänglighet enligt Tillväxtanalys eget statistiska underlag. Redo-

visningarna av uppnådda resultat har också, när det varit möjligt, relaterats till de målsätt-

ningar som respektive län satt för sitt program. Genom att mäta förändringarna av till-

gänglighet till kommersiell service i de olika länen med en gemensam metod kompletteras 

bilden av resultat och effekter av programmens insatser. 

Programperioden för de regionala serviceprogrammen är nu inne på sitt sista år. När vi ser 

på utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell service och måluppfyllelsen i program-

men sedan år 2009 så framträder en varierande bild. I ett nationellt perspektiv har utveck-

lingen inneburit ett minskat antal serviceställen, men bilden varierar mellan olika län. För-

ändringarna i servicenäten har gett avtryck i en försämrad tillgänglighet, och sammantaget 

har tillgängligheten till drivmedel totalt sett försämrats mer än tillgängligheten till daglig-

varor mellan åren 2009 till 2012. 

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. Det finns dock också positiva inslag och i några län har 

utvecklingen under perioden istället inneburit en förbättrad tillgänglighet. De negativa 

effekterna kan då ha skett tidigare, samtidigt som man lyckats förhindra en del av de nega-

tiva följderna genom stöd till lokala initiativ och satsningar på nya serviceställen på strate-

giska orter.  

På dagligvarusidan har stora förändringar pågått under flera decennier men förändrings-

takten har varierat mellan olika år. Efter några år med relativt små förändringar av antalet 

butiker så ökade nedläggningstakten på nytt under 2012. Tillgängligheten till dagligvaror 

har därför försämrats i de flesta län mellan 2009 och 2012, även om förändringarna i flera 

fall är ganska små. Det finns samtidigt län där tillgängligheten istället har förbättrats under 

tidsperioden. I många län och områden är emellertid näten av serviceställen för både dag-

ligvaror och drivmedel i vissa områden så glesa att både ett nedlagt eller ett nytt service-

ställe ofta ger tydliga avtryck i förändrad tillgänglighet. 

Flera län varnar även 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 drivmedels-

stationer gör att de kan tvingas avveckla verksamheten, men det är även svårt att hitta in-

tresserade som vill ta över befintliga butiker när det är dags för generationsskifte. Det finns 

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

liga konsekvenser för tillgängligheten. 
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På drivmedelssidan var förändringarna mycket stora under början på 2000-talet medan 

utvecklingen sedan år 2009 varit mer stabil i glesbygder och tätortsnära landsbygder. Det 

är troligt att utvecklingen under de kommande åren också kommer att vara ganska stabil, 

även om det har skett nya förändringar i ägarstrukturen på marknaden som kan komma att 

påverka stationsnäten. De investeringar och satsningar som har genomförts har bidragit till 

att begränsa de negativa effekterna av nedlagda serviceställen. 

Utvecklingen påverkas dessutom i stor utsträckning av andra faktorer som inte kan påver-

kas inom ramen för serviceprogrammen. Befolkningsutvecklingen gör t.ex. att kund-

underlagen minskar i många områden, samtidigt som den ökade rörligheten bidrar till en 

minskad köptrohet. Bland de som bor kvar finns många gamla med sämre förutsättningar 

att kunna ta sig till butiker på andra orter. I slutändan hamnar därför problemen många 

gånger hos kommunen. Hemsändning av varor till de äldre är då ett verktyg för att hantera 

följderna av en dålig tillgänglighet. 

De insatser som har genomförts inom programmen tycks ha haft en viss påverkan på de 

mål som satts upp i programmen. Det gäller framför allt för drivmedel där utvecklingen 

under programperioden varit betydligt bättre än under åren närmaste före 2009, även om 

tillgängligheten försämrats i många delar av landet. Genom att stödja strategiska butiker 

och drivmedelsstationer och medverka till nyetablering av serviceställen, ofta i samverkan 

med ideella krafter, har tillgängligheten kunnat upprätthållas i många områden. Tillväxt-

analys underlag visar att det framför allt är de riktigt långa avstånden som har kunnat be-

gränsas. Antalet personer med mer än 20 minuter till den närmaste drivmedelsstationen har 

i ett nationellt perspektiv minskat under perioden, även om förändringarna är små. 

I riktlinjerna för programmen betonas insatser för att stärka eller bevara befintliga daglig-

varubutiker och drivmedelsstationer som servicepunkter. Sådana insatser har också genom-

förts i samtliga program och den negativa utvecklingen tycks också till viss del ha bromsat 

upp under programperioden. De insatser som genomförts har troligen haft betydelse för 

utvecklingen även om effekterna inte med säkerhet kan sägas bero på programmen. 

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

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

regionalpolitiska insatser. Flera servicehandläggare lyfter dock fram, utan att frågan speci-

fikt har ställts, att de extra investeringsmedlen möjliggjort viktiga satsningar även i andra 

län. 

Utöver insatser för dagligvaror och drivmedel omfattar programen en rad andra planerade 

insatser. I flera av programmen är de planerade insatserna ganska omfattande och många 

insatser har av lika skäl inte kunnat genomföras. Orsakerna till detta kan vara bristande 

intresse från målgrupper, bristande resurser eller förändringar i omvärlden som påverkat 

relevansen av de planerade insatserna. Detta innebär också att en rad av de uppsatta målen 

i berörda program, i den mån det finns sådana, inte har eller kommer att kunna uppfyllas.  

Det är viktigt att betona att många av de insatser som genomförs inom ramen för pro-

grammen syftar till att öka medvetenheten om servicefrågornas betydelse och att öka akti-

viteten på viktiga områden. Insatserna ger därför ofta inga direkta eller omedelbara avtryck 

och resultaten kan därför inte alltid mätas i kvantitativ måluppfyllelse. Är detta då att be-

trakta som ett problem eller misslyckande? En svårighet med fleråriga program är att på 

förhand kunna veta vilka av de planerade insatserna som kommer att kunna genomföras 

och om behoven av alla insatser kvarstår under hela programperioden. Programmen är och 

bör därför vara flexibla för att kunna hantera förändringar som sker under perioden.  
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Det framgår av dialogen med länen att det kan vara svårt att sätta tydliga mål för vissa 

planerade insatser och framför allt att kvantifiera dessa. Att kvantifiera mål kan ibland 

troligen handla mer om att gissa så bra som möjligt. Om man är optimistisk när man ut-

formar målen kan det innebära att det är svårt att nå de uppsatta målen, men om man med-

vetet väljer att ha låga målsättningar så finns det större förutsättningar att nå målen. Ett 

program med låga målsättningar skulle då kunna uppfattas som mer framgångsrikt än ett 

program med höga ambitioner, men en sådan jämförelse säger ingenting om programmens 

relativa framgång. Tillväxtanalys mäter i detta uppdrag tillgänglighet till dagligvaror och 

drivmedel med en enhetlig metod vilket gör att det delvis går att komma runt detta pro-

blem.  

Tillväxtanalys gör i denna rapport en begränsad genomgång av programgenomförandet. 

Detta gör att det inte går att dra några långtgående slutsatser av programmen och program-

mens måluppfyllelse. Bristande målformuleringar eller mål som tar fasta på annat än till-

gänglighet till dagligvaror och drivmedel gör dessutom att det inte gått att redovisa en bild 

av måluppfyllelsen för samtliga program. Genomförandet börjar nu närma sig slutet på 

programperioden. I slutrapporten för uppdraget kommer Tillväxtanalys att ha en något 

bredare ansats i utvärderingen, vilket bör kunna ge en bättre och bredare bild av program-

mens betydelse. Utvärderingsbarheten är dock, som betonas på en rad ställen i denna rap-

port, mycket beroende av förekomsten av och kvaliteten på målformuleringar och indikato-

rer i programmen. 

Tillväxtanalys analyser av tillgänglighet utgår från att mäta avstånd från befolkade 250-

metersrutor, 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 servicestället. Den 

upplevda tillgängligheten är personlig och påverkas av en rad olika faktorer och kvalitets-

aspekter.  

5.3 Övriga iakttagelser och rekommendationer  

En återkommande iakttagelse i arbetet med utvärderingen av serviceprogrammen är att 

kvaliteten i målformuleringar varierar stort mellan de olika programmen, det finns både 

tydligt formulerade mål och otydliga mål. I många fall saknas också indikatorer för att 

mäta måluppfyllelsen. Dessa brister leder till svårigheter att utvärdera måluppfyllelsen i 

många program eller delar av programmen. Den dialog som har genomförts har till viss del 

och i vissa program förbättrat beskrivningar av mål och indikatorer men det finns fort-

farande brister i flera av programmen. Ansvaret ligger här på de som äger programmen, 

dvs. de programansvariga.  

Tillväxtverkets delredovisning av programgenomförandet från mars 2013 har varit ett vik-

tigt underlag i Tillväxtanalys utvärderingsarbete. Tillväxtanalys har framfört önskemål till 

Tillväxtverket om att delredovisningarna på ett tydligare sätt ska fokusera på redovisning 

av måluppfyllelsen i respektive program. I Tillväxtverkets senaste uppföljning har länen 

också uppmanats att redovisa vilka resultat som hittills kunnat iakttas och återkoppla dessa 

till de indikatorer som länen själva valt i de programmen. Flera län har också redovisat 

utfall av de insatser som genomförts och gjort egna bedömningar av måluppfyllelsen. Den 
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betoning av vikten av tydliga mål som lyfts fram under utvärderingsarbetet och den dialog 

som förts med många län kring mål och indikatorer kan ha bidragit till att länen på ett tyd-

ligare sätt ser värdet av att själva följa upp insatser och resultat. Länens eget uppföljnings-

arbete kan också ge viktiga lärdomar inför kommande programperiod. Detta lyfter också 

fram behovet av tydliga målformuleringar och indikatorer i programmen för att kunna 

mäta måluppfyllelsen. Tillväxtanalys anser därför att det behöver ställas tydligare krav på 

de programansvariga på detta område inför kommande programperiod. 

Ambitionerna i programmen är högst varierande. Med en väldigt hög ambitionsnivå är 

risken större att målen inte uppfylls, medan en lägre ambition vid målformuleringen ökar 

chansen för att målen kan uppnås. Ett program med lägre måluppfyllelse behöver därför 

inte med nödvändighet ha lyckats sämre än ett program med högre måluppfyllelse. Detta 

visar på vikten av att sätta realistiska mål när programmen tas fram. Risken är annars att ett 

program kan uppfattas som mindre lyckat än vad som hade varit fallet med en lägre am-

bition vid målformuleringen. Detta visar också på en svårighet vid måluppfyllelseutvärde-

ring av i detta fall 21 program med samma riktlinjer men med olika kontexter, problem-

bilder, resurser och ambitioner.  

I de flesta län är stödet till kommersiell service huvudverktyget för insatserna inom pro-

grammen. Några län arbetar också vidare på ungefär samma sätt som tidigare med stöd till 

butiker och drivmedel. De flesta program innehåller dock insatser med ett bredare an-

greppssätt, och några program spänner över ett mycket brett område. Den varierande bild-

en av programmen och genomförandet tycks till största delen utgå från olika förutsätt-

ningar 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 det 

finns bristande ekonomiska resurser i flera län (inga pengar direkt knutna till programmen) 

finns det medel i strukturfondsprogram och inte minst landsbygdsprogram för service-

satsningar. Några län har utnyttjat dessa möjligheter fullt ut, medan andra län inte gjort 

detsamma. Samtliga län har också fått tilldelning av de extramedel som ställts till för-

fogande av regeringen.  

Under programperioden har det även skett vissa omprioriteringar av länens arbete. Ett om-

råde som fått ökat fokus är betaltjänsterna, där länsstyrelsernas tydligare uppdrag i regle-

ringsbrev från 2013 gjort att frågorna hamnat i centrum. I vissa län är det samma personer 

som jobbar med både servicefrågor i allmänhet och betaltjänstfrågan, medan det i andra län 

finns särskilda kontaktpersoner för betaltjänstfrågorna. Detta reser frågan om balansen 

mellan betaltjänstfrågan och övriga insatser inom programmen.  

Det verkar även finnas en viss ovana att jobba i programform och programmen känns i 

vissa fall som något som mer pliktskyldigt tagits fram. Även detta är naturligtvis delvis en 

följd av att de tillgängliga resurserna för arbetet med servicefrågor varierar stort mellan 

länen. Tillväxtanalys kommer i slutrapporten att bredda angreppssättet för utvärderingen 

genom tydligare intervjuer av de 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 på ett bättre sätt än i dag gör det möjligt att tillvara resultat 

och erfarenheter av genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar.  
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6 Tidplan och innehåll för det fortsatta  
utvärderingsarbetet  

Denna rapport är den fjärde delrapporten i uppdraget. I rapporten ges en aktuell bild av hur 

måluppfyllelsen ser ut nationellt och för de olika programmen. Dessutom görs en redovis-

ning av det arbete som gjorts för att förbättra målformuleringar och indikatorer i program-

men. De brister som iakttagits har diskuterats med cirka två tredjedelar av länen. Arbetet 

med att i dialog med länen tydliggöra och komplettera målbeskrivningar och indikatorer är 

därför avslutat.  

Uppdraget kommer att slutredovisas i april 2014. Då kommer en uppdaterad och slutlig 

bild av utveckling, tillgänglighet och uppnådda resultat att redovisas. Resultaten kommer i 

den mån det är möjligt att relateras till de mål som formulerats i respektive program.  

Utveckling och tillgänglighet till dagligvaror och drivmedel kommer att redovisas och de 

kvantitativa analyserna kommer att kompletteras med kvalitativa inslag för att fånga upp 

ett bredare perspektiv på programgenomförandet. Detta bör kunna ske genom en kombi-

nation av egna intervjuer/enkäter, nationella uppföljningar och eventuella länsvisa uppfölj-

ningar. Ambitionen är att länens redovisningar till Tillväxtverket på ett tydligare sätt 

kommer att kunna utgör underlag för bedömningar av programmens måluppfyllelse. 

Programmens övergripande mål är i de flesta fall både breda och visionära. Målupp-

fyllelsen är samtidigt beroende av en rad faktorer som ligger utanför de insatser som ge-

nomförs i programmen. De övergripande målen kan därför bara i undantagsfall följas upp 

och utvärderas och förmedla en bild av programmens framgång. Tillväxtanalys kommer 

därför utifrån en övergripande omvärldsanalys föra en diskussion kring möjliga effekter av 

programmen. Denna metod kan möjligen ge en indikation på om utvecklingen nationellt 

och i de olika länen närmar sig de övergripande målen för programmen.  

Tillväxtanalys har rapporterat uppdraget i enlighet med den plan som lades fast i del-

rapport 1. Föreliggande rapport utgör redovisningen för år 2013 och uppdraget kommer att 

slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en slutrapport senast den 

1 april 2014. 
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Bilaga 1 Utvecklingen av antalet dagligvarubutiker 2009–2012. 

  

                                                 
17, 18  Öar utan fast landförbindelse. 

 

LÄN Dagligvarubutiker 

2009 

 Dagligvarubutiker 

2012 

 

Glesbygd Tätortsnära 
landsbygd 

Tätort Skär-
gård17 

Totalt Glesbygd Tätortsnära 
landsbygd 

Tätort Skärgård18 Totalt 

Blekinge 

Dalarna  

Gotland 

 

26 

10 

33 

72 

16 

72 

126 

17 

1 

 

 

106 

224 

43 

 

25 

9 

28 

69 

15 

70 

122 

16 

1 

 

 

99 

216 

40 

Gävleborg 

Halland 

Jämtland 

8 

 

85 

85 

67 

34 

124 

107 

36 

 

 

 

217 

174 

155 

7 

 

78 

74 

59 

32 

113 

110 

33 

 

 

 

194 

169 

143 

Jönköping 

Kalmar 

Kronoberg 

 

5 

 

59 

86 

51 

124 

103 

55 

2 

 

 

185 

194 

106 

 

4 

 

55 

77 

48 

129 

101 

55 

1 

 

 

185 

182 

103 

Norrbotten 

Skåne  

Stockholm 

64 

 

 

49 

115 

56 

105 

574 

867 

 

2 

22 

218 

691 

945 

59 

 

 

41 

105 

48 

103 

563 

856 

 

1 

24 

203 

669 

928 

Södermanland 

Uppsala 

Värmland 

 

 

12 

35 

60 

74 

112 

100 

131 

1 

147 

161 

217 

 

 

11 

35 

54 

68 

117 

101 

131 

 

1 

 

152 

156 

210 

Västerbotten 

Västernorrland 

Västmanland 

72 

13 

 

47 

58 

23 

86 

114 

102 

1 

1 

 

206 

186 

125 

69 

14 

 

47 

49 

22 

78 

107 

105 

1 

 

 

195 

170 

127 

Västra Götaland 

Örebro 

Östergötland 

 

 

1 

201 

39 

55 

627 

117 

184 

23 

 

 

851 

156 

240 

 

 

1 

185 

36 

49 

608 

114 

179 

22 

 

 

815 

150 

229 

Riket 296 1 315 3 883 53 5 547 277 1 196 3 811 51 5 335 
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Bilaga 2 Utvecklingen av antalet drivmedelsstationer 2009–2012. 

  

                                                 
19, 20 Öar utan fast landförbindelse. 

 

LÄN Drivmedel 

2009 

 Drivmedel 

2012 

 

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 

8 

11 

40 

11 

43 

89 

9 

1 

 

 

58 

145 

28 

Gävleborg 

Halland 

Jämtland 

5 

 

59 

56 

50 

26 

87 

82 

32 

 

 

 

148 

132 

117 

5 

 

58 

57 

40 

24 

79 

68 

28 

 

 

 

141 

108 

110 

Jönköping 

Kalmar 

Kronoberg 

 

1 

 

49 

62 

56 

103 

76 

59 

1 

 

 

153 

139 

115 

 

2 

 

44 

56 

56 

98 

64 

50 

1 

 

 

143 

122 

106 

Norrbotten 

Skåne  

Stockholm 

42 

 

 

33 

90 

35 

96 

348 

310 

 

 

9 

171 

438 

354 

43 

 

 

29 

69 

26 

83 

282 

270 

 

 

4 

155 

351 

300 

Södermanland 

Uppsala 

Värmland 

 

 

4 

22 

49 

42 

75 

63 

84 

 

1 

 

97 

113 

130 

 

1 

5 

17 

38 

41 

66 

60 

73 

 

1 

 

83 

100 

119 

Västerbotten 

Västernorrland 

Västmanland 

55 

7 

 

48 

41 

24 

67 

84 

73 

1 

1 

 

171 

133 

97 

57 

8 

 

53 

37 

21 

65 

78 

66 

1 

1 

 

176 

124 

87 

Västra Götaland 

Örebro 

Östergötland 

 

 

2 

173 

38 

42 

440 

72 

122 

5 

 

 

618 

110 

166 

 

 

2 

133 

31 

39 

375 

63 

111 

4 

 

 

512 

94 

152 

Riket 201 1 004 2 432 19 3 656 205 876 2 120 13 3 214 
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Bilaga 3 Tillgänglighet till dagligvarubutiker år 2009 och 2012 per län. Antal personer.     
    

  Befolkning* 5–< 10 minuter 10–< 20 minuter 20–<30 minuter 30–< 40 minuter 40 minuter eller mer 

Län 2011 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Föränd. 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Förändr. 

Stockholm 2 082 328 52 852 58 596 5 744 7 865 10 628 2 763     0     0     0 

Uppsala 337 668 34 391 37 234 2 843 4 890 6 564 1 674 96 94 -2   
 

0   
 

0 

Södermanland 272 511 30 954 30 660 -294 6 107 5 745 -362 8 11 3     0     0 

Östergötland 430 228 36 612 37 052 440 7 294 9 102 1 808 136 142 6     0     0 

Jönköping 337 160 31 896 34 131 2 235 6 116 7 024 908 19 21 2   
 

0   
 

0 

Kronoberg 184 654 22 502 23 384 882 3 711 3 936 225     0     0     0 

Kalmar 232 883 22 945 23 501 556 3 100 5 370 2 270 4 3 -1     0     0 

Gotland 57 308 12 177 12 257 80 1 892 1 922 30   
 

0   
 

0   
 

0 

Blekinge 152 396 12 382 11 578 -804 891 845 -46     0     0     0 

Skåne 1 252 122 50 292 53 684 3 392 577 684 107     0     0     0 

Halland 301 675 24 468 23 414 -1 054 1 811 2 018 207   
 

0   
 

0   
 

0 

Västra Götaland 1 569 428 120 538 124 928 4 390 13 900 15 298 1 398 62 60 -2     0     0 

Värmland 272 697 29 900 30 141 241 8 445 10 068 1 623 53 47 -6     0     0 

Örebro 281 466 23 880 25 177 1 297 4 474 4 976 502 104 94 -10   
 

0   
 

0 

Västmanland 254 235 20 338 20 746 408 3 026 3 202 176 8 4 -4     0     0 

Dalarna 276 565 28 137 27 897 -240 6 151 6 177 26 281 244 -37 32 66 34     0 

Gävleborg 276 105 24 171 24 546 375 5 904 6 774 870 193 202 9   
 

0   
 

0 

Västernorrland 241 966 24 240 23 751 -489 7 488 9 689 2 201 263 315 52 1 1 0     0 

Jämtland 126 090 15 769 15 254 -515 7 582 7 619 37 970 1 016 46 91 112 21 35 54 19 

Västerbotten 259 555 26 019 26 207 188 14 092 13 630 -462 1 604 1 604 0 188 179 -9 23 25 2 

Norrbotten 248 210 18 254 19 232 978 10 329 11 840 1 511 2 187 2 353 166 608 428 -180 349 273 -76 

Riket 9 447 250 662 717 683 370 20 653 125 645 143 111 17 466 5 988 6 210 222 920 786 -134 407 352 -55 

                 
* Exklusive skärgårdsbefolkning. 

               
Källa: Delfi Marknadspartner, Tillväxtanalys bearbetning 
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Bilaga 4 Tillgänglighet till drivmedelsstationer 2009 och 2012 per län. Antal personer.     
      

  Befolkning* 

5–< 10 minuter 
  

10–< 20 minuter 
  

  
20–<30 minuter 

  

  
30–< 40 minuter 

  

  
40 minuter eller mer 

  

Län 2011 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Förändr. 2009 2012 Förändr. 

Stockholm 2 082 328 74 457 85 455 10 998 15 142 21 858 6 716 698 864 166     0     0 

Uppsala 337 668 38 348 40 319 1 971 6 316 12 583 6 267 78 207 129   
 

0   
 

0 

Södermanland 272 511 37 086 40 092 3 006 12 666 14 873 2 207 1 65 64     0     0 

Östergötland 430 228 42 886 45 540 2 654 14 438 13 618 -820 226 127 -99     0     0 

Jönköping 337 160 37 139 37 463 324 6 522 7 281 759 
  

0   
 

0   
 

0 

Kronoberg 184 654 20 733 21 841 1 108 4 780 4 431 -349     0     0     0 

Kalmar 232 883 30 908 28 409 -2 499 10 435 7 843 -2 592 23 443 420     0     0 

Gotland 57 308 13 271 12 892 -379 5 089 5 161 72 175 34 -141   
 

0   
 

0 

Blekinge 152 396 15 255 21 183 5 928 3 578 3 461 -117     0     0     0 

Skåne 1 252 122 80 199 90 612 10 413 1 907 2 839 932     0     0     0 

Halland 301 675 36 538 45 073 8 535 1 868 3 097 1 229   
 

0 
  

0   
 

0 

Västra Götaland 1 569 428 134 226 152 547 18 321 22 310 22 305 -5 591 737 146 23 47 24     0 

Värmland 272 697 33 867 36 614 2 747 15 504 13 644 -1 860 988 198 -790 65   -65     0 

Örebro 281 466 27 498 29 569 2 071 6 823 7 502 679 31 17 -14   
 

0   
 

0 

Västmanland 254 235 18 295 21 201 2 906 3 418 4 261 843     0     0     0 

Dalarna 276 565 36 542 38 635 2 093 8 316 8 718 402 281 272 -9 76 84 8 2 1 -1 

Gävleborg 276 105 28 604 29 595 991 9 756 9 021 -735 880 748 -132 40 27 -13   3 3 

Västernorrland 241 966 27 770 30 260 2 490 12 389 12 194 -195 833 919 86 8 3 -5     0 

Jämtland 126 090 17 682 16 777 -905 8 192 8 201 9 1 571 1 539 -32 181 212 31 29 50 21 

Västerbotten 259 555 27 857 27 935 78 14 515 12 902 -1 613 1 905 1 565 -340 168 236 68 19 21 2 

Norrbotten 248 210 19 150 23 224 4 074 17 468 17 246 -222 3 012 2 063 -949 617 277 -340 185 120 -65 

Riket 9 447 250 798 311 875 236 76 925 201 432 213 039 11 607 11 293 9 798 -1 495 1 178 886 -292 235 195 -40 

                 
* Exklusive skärgårdsbefolkning 

              
Källa Tillväxtanalys 

                





Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, 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	metodre-
sonemang,	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
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