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Tillväxtanalys 

● Primära målgrupper: 

– Regeringskansliet, huvudman Näringsdepartementet 

– Samverkande myndigheter 

● 60 anställda, huvudkontor i Östersund och 

verksamhet i Stockholm, Brasilia, Peking, Tokyo, 

New Delhi och Washington DC 

 



Uppdrag: kunskap för hållbar tillväxt i hela 

landet 

● Utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik 

● Förvalta och utveckla statistik och analysverktyg 

● Genomföra utlandsbaserad omvärldsbevakning 

och främja internationellt erfarenhetsutbyte 

 



Databaser 

Geografiska analysverktyg 

Pipos- Plattform för tillgänglighetsanalyser 



Befolkningens tillgänglighet till bankkontor 2007 
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Upphandling av kassatjänster- Senarioutvärdering 



Förväntad effekt då hela upphandlingen  

genomförts 
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Betalanalys- webbaserat analysverktyg byggd på open source programvaror 



Pipos 



Pipos 



Ej open source Detta ska Anders 

 prata om 



ICA Porten, Myrviken, Jämtlands län 



Myrviken på knappnålskartan hos Länsstyrelsens servicehandläggare 



Myrviken i Pipos Betalanalys- Visualiseraläge 



Myrviken, kontantuttag med tillgänglighetsdata och upptagningsområde 



Sessionsstart i analyseraläge- Borttagning av kontantuttag i Myrviken 



Resultat- borttagning av kontantuttag i Myrviken 



Resultat av borttagning i annat diagram 



Simulering av tillägg av betalningsförmedling vid mack i Hackås 



Resultat av tillägg av betalningsförmedling vid mack i Hackås 



Flyttning av samma service från mack i Hackås till mack i Myrviken 



Flyttning av samma service från mack i Myrviken till mack i Hallen 



Återställning till utgångsläge- alla data i sessionen rensas 



Utgångsläge- före etablering av betalningsförmedling i Stugun 



Efter etablering av betalningsförmedling i Stugun 



Potentiellt minskat koldioxidutsläpp av etableringen = 11 ton* 

* Under förutsättning att alla 1497 personer som fått en 
tillgänglighetsförändring av etableringen därmed slipper göra en extra 
enkelresa med bil antingen till Hammarstrand, Hammerdal eller Gällö för 
att betala sina räkningar. 



Testa demoversion av Pipos 

Serviceanalys via 

tillvaxtanalys.se/betalanalys 



Tack! 

www.tillvaxtanalys.se 

Erik Fransson 

Erik.fransson@tillvaxtanalys.se 


