projektstöd
i landsbygdsprogrammet
Fördjupad studie av vissa

- inom diversifiering, mikroföretag och turism, perioden 2007–2010

• Den information som finns om projekten räcker inte för att beräkna
bruttoförädlingsvärde eller antal nya arbetstillfällen.
• Studien visar att projektstöd med fördel skulle kunna klassas i fem
grupper som kan användas i fortsatta studier.
• Enkätsvaren visar på att projekten har positiv betydelse för nätverk
och sammanhållning på landsbygden.
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Förstudie

1.1 Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida det går att ta fram schablon
mässiga metoder för att utvärdera resultaten av projektstöd inom åtgärderna 311
(diversifiering), 312 (mikroföretag) och 313 (turism) i det svenska landsbygds
programmet 2007-2013. Mest angeläget är detta för de två resultatindikatorerna
bruttoförädlingsvärde och antal nya arbetstillfällen.
De projekt som ingår i ramen för studien är de som har avslutats under perioden
2007-2010 inom de tre nämnda åtgärderna i Jordbruksverkets register. Ett urval
har gjorts som omfattar 104 projekt som tillsammans har fått ca 32 miljoner
kronor i projektstöd. Studien omfattar också en del som översiktligt karaktäriserar
egenskaper som olika projekt har. En analys görs också med målsättning att kunna
gruppera stöd utifrån deras gemensamma kännetecken.
Under studiens genomförande konstaterades det att projekten var mycket olika i
karaktär och skulle bli svåra att utvärdera tillsammans då de eventuella resultaten
uppstår på olika sätt i dessa projekttyper. På grund av detta gjordes en indelning
av dessa projekt efter karaktär istället för efter åtgärd. Det resulterade i följande
fem grupper; marknadsföring, verksamhetsskapande, varaktiga tillgångar, turist
evenemang samt allmännyttiga projekt.
För grupperna marknadsföring och turistevenemang kan de ekonomiska resultaten
i en stor grad förväntas redan under projektperioden. För grupperna verksamhets
skapande och varaktiga tillgångar förväntas de ekonomiska resultaten främst efter
projektets slut. Den femte gruppen, allmännyttiga projekt, stack ut lite i detta
avseende då de per definition inte har några ekonomiska resultat alls som
rapporteras i Jordbruksverkets register. Dessa projekt åstadkom därmed något som
inte genererade direkta ekonomiska resultat. Dock finns det troligtvis indirekta
ekonomiska resultat som dessa projekt skapar samt en del andra mjuka värden,
som även de är fokusområden i landsbygdsprogrammet.
Utifrån denna indelning sammanställdes sedan uppgifter om deltagarna i projekten
med hjälp av den information som registrerats hos jordbruksverket samt i offentlig
tillgänglig registerdata om företag. Denna information användes sedan i syfte att
pröva möjligheten att formulera en schablonmässig modell för att beräkna
påverkanseffekter på bruttoförädlingsvärde och sysselsättning i företagen med
koppling till projekten. På grund av stora bortfall i registerdatabaserna och
begränsningar i tillgång till väsentlig information blev det mycket svårt att testa
schablonmodellen för projekt från de olika projektgrupperna. Även förhållandet att
många företag deltar i projekten bidrar till svårigheter att göra beräkningar, d.v.s.
att resultatet av ett projekt måste identifieras hos många företag och sedan
summeras. Resultaten för de projekt som gick att testa visade sig vara mycket
osäkra och för flera av grupperna finns det inte tillräcklig information för att göra
ett test.
Den främsta slutsatsen av studien är att den information som idag finns på
mikronivå i Jordbruksverkets register samt i andra registerdatabaser inte är
tillräckliga för att göra schablonmodeller för antalet nya anställningar eller
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bruttoförädlingsvärdet. För att få tillgång till mer djupgående data rekommenderas
försök med enkätstudier och/eller intervjuer. Emellertid är det inte möjligt att på
förhand ge någon garanti om att det är enkelt att erhålla underlag för att kunna
konstruera schablonmodeller med dessa metoder heller. En viktig förutsättning är
att respondenterna kan svara på vilka resultat som går att isolera till respektive
projekt. Ett problem i sammanhanget är att dessa frågor ställs när tid har förflutit
sedan projekten genomförts och att företag kan ha medverkat i många projekt,
mm. Dessutom är de fem projekttyperna så olika i sin karaktär att de ej bör
utvärderas tillsammans. Trots detta är en stor del av resultatet från dessa projekt
sannolikt sekundära och kommer inte att synas i schablonmodeller.
Något som är problematiskt och som upptäcktes under genomförandet av denna
studie är att många av de faktiska deltagarna i många projekt inte finns registrerade
alls. Detta gäller främst inom kategorin marknadsföring där en organisation ofta är
projektägare medan de faktiska deltagarna är några helt andra. Även dessa företag
bör registreras för att möjliggöra framtida uppföljningar och studier.

1.2 Summary
The purpose of this study is to investigate whether methods to evaluate the results
of project support within the measures 311 (diversification), 312 (micro business)
and 313 (tourism) within the Swedish agricultural policy 2007-2013 are possible
to develop. Most urgently for the two result indicators gross value added and gross
number of created jobs.
The projects included in the frame of the study are those that were finished in the
period 2007-2010, within the three describes measures offered by the Swedish
Board of Agriculture. A sample has been made consisting of 104 projects which
received a total of approximately 32 million SEK in support.
During the study it became evident that the projects were very different in their
character and that they would be difficult to evaluate together since the potential
economic results are created differently across different projects. Due to this the
projects were divided into groups based on their character rather than the measure
they receive support from. The result was the following five groups; marketing,
business creation, durable assets, tourist activities and non-profit projects.
For the groups marketing and tourist activities the economic results can be
expected to a large extent to be created during the project itself. However, for the
groups business creation and durable assets they are expected to be created mostly
after the project. The fifth group, non-profit projects, is different from the others
since they per definition do not generate any direct economic results that are
reported in the registers of the Swedish Board of Agriculture. Nevertheless, these
projects most likely generate indirect economic results and some softer values,
which are also part of the goals of the common agricultural policy.
Based on this division information about the participants of the projects was
compiled, based on the registered information at the Swedish Board of Agriculture
and other publicly available register data. This information was then used
investigate the possibility to develop a draft of an evaluation template to estimate
effects on gross value added and gross number of created jobs in the firms that
were connected to the projects. Due to large amounts of missing data in the data
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bases and limited access to relevant information the templates became difficult to
test for projects from the various groups. Also the fact that many firms participate
in the projects – contribute to the difficulties of making calculations, i.e. the result
for one project must be identified at several firms and then aggregated. The result
from those project we managed to test turned out to be very insecure and for some
of the project groups the available information is not enough to perform a test at
all.
The primary result from the study is that the information on micro level that is
available in the registers of the Swedish Board of Agriculture and other data bases
are not sufficient for developing evaluation templates either for the gross number
of created jobs or the gross value added. In order to get access to more detailed
information attempts with surveys and/or interviews are recommended. Never
theless, it is not possible in advance to guarantee that these methods will make it
easy to access data necessary to construct evaluation templates. An important
presumption is that the respondents are able to isolate the effects from each
project. A problem in this context is that these questions are posted when some
time has passed after the project has been implemented and additionally these
firms may have participated in several projects etc. In addition, the five project
types are so different in their character that they should not be evaluated together.
Nevertheless, a large part of the result from these projects most likely are
secondary in nature and will not be visible in the evaluation templates.
Something that is complicating this even further and was discovered during this
study is that many of the actual participants in the projects are not registered at all.
This is mostly an issue within the marketing group where it is common for one
organisation to be the project owner whilst the actual participants are others. Also
these firms should be registered in order to enable future evaluations and studies.

1.3 Inledning & projektbeskrivning
Det svenska Landsbygdsprogrammet har utformats som en del av EU:s strategi att
nå målen med en gemensam landsbygdspolitik. Detta program pågår i sju år
(2007-2013) med en total budget på drygt 35 miljarder kronor, varav Sverige
finansierar ungefär hälften och resterande finansiering kommer från EU. Ett av
delmålen med Landsbygdsprogrammet i Sverige är att förbättra livskvaliteten,
bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi (området
kallas axel 3 i programmet). För att nå detta mål bidrar Landsbygdsprogrammet
med både företagsstöd och projektstöd. Nyttan med dessa stöd och dess
potentiella påverkan på ekonomin är viktig att utvärdera. Dessvärre medför
karaktären av projektstöden en viss problematik vad gäller dess utvärdering.
Denna rapport avser att undersöka om det är möjligt att lägga fram en metod för
att utvärdera just projektstöden. Projektstöd innefattar stöd till företag, grupper av
företag, organisationer, föreningar, etc. där fördelarna av stödet når fler än den
eller dem som söker stödet. Projektet ska vara tydligt avgränsat i tid, kostnad samt
omfattning. Den aktuella rapporten är avgränsad till projekt som har mottagit
projektstöd och avslutats under åren 2007-2010. Sammanlagt handlar det om 104
projekt som studeras. I urvalet ingår projekt som haft förhållandevis konkret
karaktär för att direkt verka på marknaden, tex marknadsföring och fysiska
investeringar. Detta innebär att projekt som handlar om förstudier,
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marknadsanalyser och kompetensutveckling inte ingår i denna studie. Vidare har
dessa projekt delats in i fem olika grupper; marknadsföring, verksamhets
skapande, varaktiga tillgångar, turistevenemang, och allmännyttiga projekt. Inom
varje grupp är projekten någorlunda homogena.
Jordbruksverket har i uppgift att kunna tillhandahålla underlag som visar och
indikerar vilka resultat som uppnås med åtgärderna inom Landsbygdsprogrammet.
Denna rapport är ett första led i ett arbete som har som slutmål:
1. Att ta fram schablonmetoder för uppskattning av bruttoförädlingsvärde
2. Att ta fram schablonmetoder för uppskattning av antal nya arbetstillfällen.
3. Avstämning av de uppgifter som registreras i Evald.
Efter en grundlig genomgång av det material och underlag som finns vid
Jordbruksverket i olika databaser, register och akter har en metod för att kunna
utvärdera åtgärderna inom programmet bearbetats. Den här rapporten presenterar
således en beskrivande analys och ger rekommendationer för utvärderingens
tillvägagångssätt.
Då typen av projekt skiljer sig markant mellan de fem gruppindelningarna har det
visat sig att även metoden bör särskiljas mellan projekten inom de olika
grupperna. För marknadsföring och verksamhetsskapande projekt kan databaser
såsom Amadeus nyttjas till en viss del för att uppskatta både hur många nya
arbetstillfällen och hur mycket bruttoförädlingsvärde projektet har bidragit med.
Dock är bortfallet i databasen stort. För varaktiga tillgångar och turistevenemang
är denna metod inte genomförbar då företagen involverade i den här typen av
projekt ofta inte finns med i Amadeus, utan intervjuer och/eller fallstudier är bättre
lämpade tillvägagångssätt. Allmännyttiga projekt bidrar inte med ett brutto
förädlingsvärde eller nya arbetstillfällen efter projektets slut. Det har alltså inte
varit möjligt att ta fram en schablonmetoder som fungerar för alla projekt.
Slutligen bör det nämnas att syftet med projekten i själva verket är att bidra med
positiva effekter av en mer indirekt karaktär. Det är de positiva externaliteterna,
effekterna som gynnar en tredje part, som främst bidrar med en samhällsekonomisk
utveckling. Dessa effekter är emellertid mycket svåra att mäta och är inte del av
Jordbruksverkets utvärderingsåtagande. Detta innebär emellertid inte att de
positiva indirekta effekterna bör ignoreras i sammanhanget.
I rapporten följer ett avsnitt 1.4 där vår tolkning av uppdraget kort presenteras
tillsammans med viss teori. Avsnitt 1.5 beskriver de fem olika projekttyperna samt
presenterar deskriptiv statistik för dessa projektstöd. Metoder för utvärdering av
dess förädlingsvärde och nyanställning diskuteras i de fem påföljande avsnitten.
Dessutom presenteras metoder och källor för insamlande av data i avsnitt 1.11.
Avsnitt 1.12 diskuterar övriga begrepp som är av intresse för utvärderingen. I
avsnitt 1.13 testas utvärderingsmetoderna empiriskt för ett projekt från varje
grupp. Slutligen presenteras slutsatser och rekommendationer i avsnitt 1.14.
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1.4 Uppdragets bakgrund och centrala begrepp
Detta avsnitt börjar med en tolkning av det aktuella uppdraget och fortsätter sedan
med förtydligande av vissa centrala begrepp i rapporten.

1.4.1 Uppdragets bakgrund och tolkning
I ett första steg har vårt åtagande inneburit att överblicka en del av de projekt som
har fått projektstöd och avslutats under 2007-2010. Detta omfattar 104 projekt.
En del av dessa projekt har varit inkluderade i den halvtidsutvärdering som
gjordes år 2010 av SLU. I den konstaterades det att de åtgärder som ingår i vårt
underlag, 311-313, har en viss effekt på t.ex. diversifiering och turism på lands
bygden. Dock påpekas det att den kontrafaktiska metod som används för att
konstatera detta inte fungerar på projektstöden (SLU, 2010). Dessutom låg mer
fokus på effekter i halvtidsutvärderingen. I denna rapport är det istället resultat
indikatorerna bruttoförädlingsvärde och sysselsättning som är av intresse.
Fokus har därmed legat på att försöka estimera förädlingsvärde och antal
nyanställningar för dessa 104 projekt för att se om det ens är möjligt. Detta har
inneburit en viss kategorisering av projekten samt litteraturgenomgång.
Det vi försöker förmedla i denna rapport är de vägar vi har försökt ta för att göra
detta möjligt och vad som är positivt respektive negativt med dessa.
Det primära underlaget för detta projekt är det material som Jordbruksverket
redan har samlat in, både i databasen Evald och i de respektive akterna.

1.4.2 Förädlingsvärde
Ett företags förädlingsvärde är skillnaden mellan dess intäkter och kostnaderna för
de insatsprodukter som har använts. Denna summa är företagets bidrag till brutto
nationalprodukten (BNP). Med insatsprodukter menas produkter som har köpts av
underleverantörer och därmed redan bidrar till BNP genom ett annat företag.
Att räkna ut förädlingsvärdet kan göras på flera sätt. Antingen utgår man ifrån
intäkterna och drar av alla kostnader för insatsprodukterna, eller så gör man
proceduren baklänges. Man börjar med företagets vinst och adderar de poster som
inte representerar insatsprodukter. Vilket sätt man använder beror på vilket som
blir enklast utifrån de data som finns tillgängliga.
I databasen Amadeus definieras förädlingsvärde enligt följande formel:
Förädlingsvärdet = Vinst + Avskrivningar + Skatt + Räntekostnader +
Arbetskraftskostnader
I en rapport från Nutek (Nutek, 2005) som gör en resultatutvärdering av
företagsstöd och regionala utvecklingsbidrag (RUB) används en annan formel:
Förädlingsvärdet = Rörelseresultat + Löner (inkl. sociala avgifter) +
Avskrivningar
Om man anpassar detta till bolagsverkets årsrapporter motsvarar det följande
poster:
Förädlingsvärdet = rörelseresultat + Avskrivningar + personalkostnader
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För att öka antalet företag som har data för denna variabel kan flera av dessa
formler kombineras. Dock blir jämförbarheten mellan företag inte densamma som
om samma formel och data från samma databas används.

1.4.3 Livslängd på resultat genererade av projektstöd.
Under det förra landsbygdsprogrammet gjorde Nutek (nuvarande Tillväxtverket)
årliga uppföljningar och utvärderingar av samtliga företagsstöd och projektstöd
som hade betalats ut föregående år. De variabler som var i fokus är sysselsättning,
omsättning, vinstmarginal och förädlingsvärde. De variabler som vi är intresserade
av inkluderas alltså i dessa utvärderingar (Nutek 2005).
En graf med den procentuella förändringen, gentemot basåret, konstrueras för
respektive variabel så att kurvaturen av förändringen kan observeras. Detta har
gjorts för flera besluts år och generellt kan man se att den maximala effekten på
sysselsättningen sker året efter beslutet om stöd har fattats. Efter det sjunker den
procentuella förändringen, dock aldrig tillbaka till nivån som fanns innan beslut
om stöd togs. Samma trend ses för förädlingsvärdets procentuella förändring, om
än inte lika tydligt (Nutek 2005).
Nutek tar dock inte hänsyn till andra potentiella orsaker till de resultat som
presenteras. De tittar på den procentuella förändringen rätt av medan vi försöker
utveckla en metod som överkommer denna brist.
Denna metod testades på det marknadsföringsprojekt som utvärderas i avsnitt
1.13.1 och resulterade i figur 2.1. Där ses den genomsnittliga förändringen av
förädlingsvärdet för deltagarna i LB 2007-2952 samt de förändringar Nutek
rapporterade i sin utvärdering för tre årsvisa grupper. Figur 2.2 visar motsvarande
förändringar för sysselsättningen. En skillnad mellan Nuteks grafer och våra är
att de använder sig av ett basår som föregår ett s.k. beslutsår medan vi tittar på
basår och projektår. Vi gör det antagandet att de har samma betydelse och
jämställer de i figur 2.1 och 2.2.

Figur 2.1: Förädlingsvärdeförändring för projekt LB 2007-2952 och Nuteks utvärderade
projekt från 1999, 2000 och 2001.
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Då detta bara är ett projekt av ganska många i den kategori som beskrivs i avsnitt
1.7 är det svårt att säga om detta är en representativ bild för den typen av projekt.
Dessutom bör man ha konjunkturens eventuella påverkan på dessa företag i
åtanke, projektåret för den linjen motsvarar år 2008.
Eftersom att det inte har gått så lång tid sen detta projekt är det svårt att säga
något om hur kurvaturen ser ut framöver för projekt LB 2007-2952. Dock är det
rimligt att anta att den direkta påverkan från projektstödet inte finns kvar så länge
till, utan att de eventuella förändringarna då beror på andra faktorer, då detta
projekt handlar om marknadsföring. Det blir ännu tydligare då de tre linjerna från
Nuteks utvärderingar varierar relativt mycket och inte ger någon samstämmig bild
av de projektens utveckling trots att det inte skiljer så många år mellan dem.
För sysselsättningen i samma marknadsföringsprojekt ses den procentuella
förändringen i figur 2.2. Här ses samma trend som i Nuteks utvärdering tydligt,
den största förändringen sker året efter projektet. Skillnaden är att denna kurva har
ett negativt värde i slutet, vilket Nuteks kurvor inte har, och att nivån för LB 20072952 är mycket lägre.

Figur 2.2: Sysselsättningsförändring för projekt LB 2007-2952 och Nuteks utvärderade
projekt från 1999, 2000 och 2001.

Även för sysselsättningen bör det påpekas att detta bara är ett av många projekt
och att detta inte behöver vara representativt för alla projekt. Dock indikerar
figuren att det främst är relativt nära projektet i tid som resultat i form av ökat
antal anställda kan ses.
Baserat på figur 2.1. och 2.2 får vi intrycket att det är framförallt de första tre åren
efter en projektperiod resultat kan ses. Efter de åren blir det mer riskabelt att
koppla något till projektet då konjunkturläget oftast har hunnit ändras.
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1.4.4 Nuvärdesberäkningar
Eftersom att utvärderingarna bygger på monetära värden över flera år blir
inflationen en komplikation som bör justeras för. Detta görs enkelt genom att titta
på konsumentprisindex (KPI) och justera detta efter det basår man vill använda.
Ett annat sätt att justera för det som även undersöker huruvida ett projekt är
lönsammare än alternativa investeringar är att använda sig
nettonuvärdeberäkningar. Nettonuvärdet är differensen mellan diskonterade
framtida nyttor och diskonterade framtida kostnader. Om differensen är positiv är
det ett lönsamt projekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Är den negativ är det
inte lönsamt och projektet bör inte realiseras. Formeln för att diskontera en
kostnad eller en nytta presenteras i ekvation 2.1.
(Ekvation 2.1)

A representerar den summa som ska diskonteras, r representerar den s.k. kalkyl
räntan och t representerar tiden i antal år. Både A och t varierar från uträkning till
uträkning medan kalkylräntan inte nödvändigtvis gör det. Det beror på vilka krav
en investerare har på vinst för ett projekt. ASEK-gruppen (arbetsgruppen för
samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet)
diskuterar nivån på kalkylräntan i en rapport från 2008. De rekommenderar en
nivå på 4 procent samhällsekonomiska kalkyler och 6,5 för företagsekonomiska
kalkyler (SIKA, 2008). Samma kalkylränta används av ungdomsstyrelsen i en
rapport som handlar om utvärdering av effekter och måluppfyllelse (2007).
Energimarknadsinspektionen släppte nyligen ett PM där de annonserade att den
kalkylränta de kommer att använda från och med 2012 är 5,2 procent.
Alla dessa kalkylvärden baseras på svenska kalkyler. Vid gränsöverskridande
jämförelser inom EU rekommenderar HEATCO en räntesats på 3 procent (2006).

1.5 Deskriptiv statistik och projekttyper
Uppgifter om kostnader för samtliga 104 projekt diskuteras i det första avsnittet. I
det andra avsnittet diskuteras en uppdelning av dessa projekt i fem mindre
kategorier.

1.5.1 Deskriptiv statistik
De relevanta kostnaderna för de projekt som har fått projektstöd, och hunnit
avslutas, under perioden 2007-2010 är dels det faktiska projektstödet som har
betalats ut samt den totala investeringen som gjorts i dessa projekt. I den totala
investeringen ingår projektstödet, andra offentliga stöd och privata investeringar.
För att överblicka hur det har sett under ut under perioden 2007-2010 visas
deskriptiv statistik för dessa kostnader i tabell 3.1.
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Tabell 3.1: Deskriptiv statistik för projektstöd och total finansiering av projekten.
Projektstöd

Total investering

Medelvärde

311 051

705 487,9

Median

218 640

375 520,5

Minimum

8 850

8 850

Maximum

1 662 501

7 666 040

Antal projekt

104

104

Totalt belopp

32 349 302

73 370 740

Skillnaden mellan kolumnerna tyder på att de flesta projekt har annan
medfinansiering utöver de utbetalda projektstöden. Endast fyra stycken har samma
värde för projektstöd och total finansiering, en av dem är det projekt med lägst
kostnad som står som minimumvärde i båda kolumnerna.
I båda kolumnerna skiljer det relativt mycket mellan medelvärdena och median
värdena, vilket indikerar att många projektstödutbetalningar och totala investeringar
består av relativt små belopp. Det som har höjt medelvärdet är några projekt med
väldigt höga belopp. Detta intryck konfirmeras i figur 3.1 och figur 3.2 som
presenterar histogram över de utbetalade projektstöden och den totala
finansieringen.
Som figur 3.1 visar har ca en femtedel utav de 104 projekten fått ett projektstöd på
maximalt 50 000 kronor, sedan minskar antalet projekt någorlunda exponentiellt
ju högre kostnadsintervallen blir. I den högsta intervallet ryms till synes relativt
många projekt, men det faktiska spannet inom det intervallet är nästan 700 000.
Så skulle man dela upp även det i intervaller på 50 000 kr skulle den avtagande
trenden hålla i sig.

Figur 3.1: Histogram över utbetalat projektstöd som har betalats ut till projekt avslutade
under 2007-2010.

9

Figur 3.2 visar samma typ av histogram för den totala investeringen och trenden är
över lag densamma Dock ligger ca en femtedel av projektens totala investerings
kostnader i intervallet högre än 1 000 000. Maxvärdet från tabell 3.1 ligger på ca
7,6 miljoner så precis som i föregående figur finns det ett stort spann som döljer
sig i detta intervall.

Figur 3.2: Histogram över total finansiering för projekt som har avslutats under 2007-2010.

Både figur 3.1 och 3.2 påvisar ett problem med dessa projekt, inte nog med att de
skiljer sig mycket åt i karaktär som nästa avsnitt diskuterar så skiljer de sig mycket
åt i storlek. Med storlek menas både storlek på det utbetalade projektstödet och
den i slutändan totala investeringen.

1.5.2 Projekttyper
Då de projekt som ingår i denna utvärdering är av så varierande karaktär beslutades
det att de skulle delas upp i mindre grupper. Den första gruppen, marknadsföring,
var enkel att utkristallisera då de projekten utgör ca hälften av samtliga projekt, se
figur 1, och marknadsföringssyftet framstår tydligt i projektbeskrivningarna.
Majoriteten av dessa kommer från organisationer och föreningar som vill främja
lokala mat hantverkare genom att möjliggöra deltagande på mässor eller marknader.
Det är alltså oftast inte den ansökande som gynnas direkt av denna typ a projekt.
Dock finns det en del projekt i denna grupp som handlar om helt andra saker, t.ex.
att trycka upp kartor eller turistguider. Den gemensamma nämnaren för dessa
projekt som möjliggör för en gemensam utvärderingsmetod är att det i samtliga
fall handlar om att endast marknadsföra en redan existerande verksamhet under en
kortare period för att försöka öka dess intäkter och lönsamhet.
Vissa projekt söker bidrag för att kunna renovera delar av befintliga lokaler/
resurser eller bygga ut delar av verksamheten för att på så sätt kunna expandera
och öka sina intäkter. Syftet i detta fall är delvis detsamma som för marknads
föringsgrupper, skillnaden ligger i vad som finns kvar efter projekttiden.
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Marknadsföring är ett abstrakt begrepp, vars effekter avtar ganska snabbt med
tiden. I projekt där man istället bygger något konkret till verksamheten finns det
kvar i samma grad långt efter projektet avslutats, om man antar att det byggda
underhålls på ett lämpligt sätt. Dessutom är den sökande oftast densamma som
den gynnade i dessa projekt. Därmed passar dessa projekt bättre i en egen grupp
som hädanefter kallas varaktiga tillgångar.
Några av projekten söker stöd för att kunna starta upp nya verksamheter. I dessa
fall finns det ingen verksamhet innan projektstarten som kan verka som jämförelse
med resultaten efter projektet. Dessa bör utvärderas annorlunda än föregående
projekt och bildar därmed kategorin verksamhetsskapande.
En del projekt har större turistfokus än ovan nämnda projekttyper. De sökande
verksamheterna bedriver kulturrelaterade tjänster och producerar inte varor på det
sättet som de tidigare projekten. Här bedrivs t.ex. historievandringar och opera
konserter. Ett större fokus ligger bland dessa projekt på antal besökare och att
sprida kunskap bland dem, inte på försäljning av produkter. Dessa grupperas
därför ihop i en egen kategori, turistevenemang.
Slutligen finns det ett par projekt som vid en första anblick sorterades in i
kategorin varaktiga tillgångar men som inte riktigt passade in. Orsaken var att de
syftar till att producera något eller att utföra något som sedan inte är avgiftsbelagt
för användare. Med andra ord så får dessa projektägare inte in några pengar för
det projektet har skapat och inget förädlingsvärde kan skapas. Dock framhålls det
att dessa projekt har en större betydelse genom indirekta effekter och för en
positiv utveckling och ökad livskvalité på landsbygden. Därför kallas denna
kategori allmännyttiga projekt.
Fördelningen mellan de fem olika kategorierna presenteras nedan i figur 3.3. Lite
mer än hälften av projekten ingår i marknadsföringsgruppen, 53 procent. Den näst
största kategorin är varaktiga tillgångar med 22 procent och de resterande tre är
väldigt jämna runt 8-9 procent.

Figur 3.3: Fördelning mellan de olika projekttyperna baserat på antal projekt.

Om man tittar på ett motsvarande diagram för summan av de utbetalda projekt
stöden istället för antal projekt blir distributionen väldigt snarlik, se figur 3.4.
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Dock finns det en trend som sticker ut lite. Andelen pengar som går till projekt av
typen varaktiga tillgångar eller verksamhetsskapande är något högre än mot
svarande andel av det totala antalet projekt. För marknadsföringsprojekt, turist
evenemang samt allmännyttiga projekt är förhållandet det motsatta. Andelen av
den totala summan projektstöd är mindre än antalet projekt i dessa grupper jäm
fört med totalantalet.

Figur 3.4: Det utbetalade projektstödets fördelning mellan de olika projekttyperna.

Trots att det skiljer ganska mycket mellan projekten, som redan beskrivits, finns
det även en gemensam faktor. Oavsett syfte så jobbar projekten på att locka till sig
fler besökare vid något event, fler turister till ett område eller fler konsumenter av
vissa varor. Det handlar alltså om ett försök att öka efterfrågan på det som
projekten har att erbjuda.

1.6 Marknadsföring
Denna kategori innehåller ca hälften av alla projekt, 55 stycken. Dessa projekt
handlar främst om att visa upp t.ex. lokala matproducenter på en mässa alt.
marknad, eller att konstruera en karta/hemsida/turistguide för att marknadsföra ett
område för potentiella turister.
De företag eller organisationer som deltar i denna typ av aktiviteter har funnits
innan projektets start och fortsätter driva sin verksamhet efter projektets
slutförande. När det gäller flödet av intäkter/förädlingsvärde verkar det rimligt att
det finns en topp under projekttiden som sen klingar av för att stanna av på en nivå
som är lite högre än pre-projektnivån. Detta p.g.a. den marknadsföring företaget
får genom projektdeltagandet, se vidare i sektion 10.1. Detta demonstreras i figur
4.1.
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Figur 4.1: Tidslinje med potentiella intäkter för ett projekt av typ marknadsföring.

1.6.1 Förädlingsvärde
För att kunna räkna ut förädlingsvärdet för de företag som ingår i ett marknads
föringsprojekt finns det ett par olika approacher. Den första är att titta på förä
dlingsvärdet för ett specifikt år och jämföra det med ett rikssnitt för likvärdiga
företag (baserat på bransch och storlek). Detta betyder att den överskjutande
summan, om det finns någon, skulle vara den genererade nyttan av att ha deltagit i
projektet. För år 0, d.v.s. samma år som projektet genomförs kan samma metod
användas, dock bör den överskjutande summan delas på tolv och multipliceras
med det antal månader som är kvar av året efter projektavslut. Allra bäst vore
månadsvis data, men då endast data på årsbasis finns tillgänglig får denna metod
användas.
Den andra approachen jämför inte företaget i fråga med andra utan med tidigare
egna resultat. Från förädlingsvärdet för ett specifikt år, t.ex. år 1, subtraheras för
ädlingsvärdet från året innan projektet. För år 0 får man gå tillväga som beskrivs i
föregående stycke då månadsdata inte finns tillgängligt.
Båda dessa approacher har fördelar och nackdelar. Fördelen med den första är att
den tar hänsyn till konjunktursvängningar och andra händelser som påverkar hela
branschen. Fördelen med den andra är att ett litet företag som inte har haft mycket
till förädlingsvärde innan men har ökat den tack vare projektet, kommer att få ett
positivt resultat. Vid jämförelse med ett riksgenomsnitt kanske det skulle ha sett
negativt ut trots en intern förbättring.
Något som dessutom kan öka risken för det sistnämnda är om en stor del av de
likvärdiga företagen har deltagit vid t.ex. samma mässa. Då har troligen deras
omsättning också ökat som ett resultat av ökad exponering och marknadsföring.
Detta gör att det genomsnitt som används som jämförelse kan bli högre än det
borde (biased upwards).
Ett annat potentiellt störningsmoment är andra typer av aktiviteter ett företag
ägnar sig åt i marknadsföringssyfte. Sådana aktiviteter innan projektet och dess
resultat ingår i förädlingsvärdet som subtraheras så den effekten bör inte ”störa”
det undersökta projektet. Sådana aktiviteter som sker efter det aktuella projektet är
en annan sak och bör å ena sidan inte räknas med. Å andra sidan kan det aktuella
projektet ha genererat intäkter som har möjliggjort för företaget att genomföra
dessa kommande aktiviteter och då kan de betraktas som indirekta resultat av
projektet. Dessutom är det svårt att ta reda på alla aktiviteter/åtgärder som har
genomförts och därefter estimera ett förädlingsvärde för det.
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Ett tredje alternativ är att använda sig av det mesta av metoden i approach två och
lägga till ett index med andra företags prestation för samma tidsperiod för att få en
idé om hur det enskilda företaget har presterat i jämförelse med andra men även
individuellt.
En fjärde approach är att fokusera på hur mycket pengar ett medverkande företag
har fått för att marknadsföra sig och anta att det kommer att ge samma avkastning
som tidigare marknadsföring. Detta kräver att man kan spåra företagens marknads
föringskostnader för att kunna estimera dess effekt på förädlingsvärdet, genom
t.ex. en logaritmerad OLS regression.

1.6.2 Antal anställda
Antal anställda går att jämföra på liknande sätt som förädlingsvärdet. Först måste
man ta reda på om några nyanställningar har ägt rum, d.v.s. skillnaden i antal
anställda mellan innan projektet och efter. Om så är fallet kan man antingen nöja sig
med det värdet eller jämföra det med ett rikssnitt i likvärdiga företag. Dock kommer
de ovan nämnda problemen om att andra företag kan befinna sig på samma mässa
etc. leda till att en ökning i det undersökta företaget inte nödvändigtvis ses som en
ökning. Det tredje alternativet ovan kan tillämpas även för denna variabel.
Anställningsgrad och form på de anställda är ett potentiellt problem. Enligt EU:s
instruktioner ska antal personer rapporteras oavsett sysselsättningsgrad eller
anställningsform, vilket kan verka enkelt vid en första anblick. Problemet är att
sommarvikarier etc. som enligt EU:s instruktioner ska räknas med inte är
inkluderade i den tillgängliga registerstatistiken. Med andra ord kommer syssel
sättningen enligt EU:s definition underskattas om inga djupare analyser av de
enskilda företagen görs.
Kön och ålder på de nyanställda går inte heller att se i t.ex. databasen Amadeus,
det kontrolleras enklast genom direktkontakt med företaget i fråga. Se även
avsnitt 1.11.

1.6.3 Resultatdistribution
Dessa projekt syftar till att via ökad marknadsföring öka intäkterna hos små
företag, ofta företag som håller på med framställning av mat och dryck. Detta
betyder att det finns ett utgångsläge innan att jämföra med som tabell 4.1 visar.
Resultaten av ett projekt kan därefter uppstå på olika sätt och på olika nivåer, både
inom det aktuella företaget men även indirekt i andra företag.
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Tabell4.1: Distribution av resultat i primära, sekundära och tertiära sådana för kategorin
marknadsföring.
Typ av resultat

Primära

Sekundära

Tertiära

Före projektet

Ansökande och
medverkande företags
redovisning som
utgångspunkt.

Under projektet

Ansökande och
medverkande företag ökar
sin försäljning. Detta kan
ses i redovisningen.

Vid mässor kommer de
medverkande företagen
att behöva bo och äta
någonstans etc. Detta ger
ökade inkomster i andra
branscher. *

Ökade CO2 utsläpp, fler
bilolyckor, ökad
nedskräpning runt
mässområdet/i
besöksområdet. Ökad
nytta i form av upplevelser
för besökarna.

Efter projektet

Som ett resultat av
marknadsföring och
kontakter från en mässa el.
dyl. ökar de sin försäljning
gentemot förenivån.

Eventuella återförsäljare
och leverantörer ökar sin
försäljning till följd av de
medverkande företagens
ökning. Även detta kan i
längden leda till
nyanställningar.

Försäljning av
kompletterande produkter.

Nya återförsäljare som ett
resultat av kontakterna,
vilket leder till större
marknadstäckning och
större inkomstmöjligheter.
Detta kan även leda till
nyanställning.

Ev. ökad turism till
landsbygden p.g.a.
marknadsföring i
storstäderna.

Ökad livskvalité på
landsbygden, öppnare
landskap.
Minskad försäljning för
andra företag… potentiell
crowding out eller
produktivitetsförbättringar?

* I 17 av dessa projekt åker de medverkande företagen till Stockholm, Göteborg eller Roskilde. Därmed
kommer en del av de sekundära effekterna att gynna storstäder istället för landsbygd.

1.7 Verksamhetsskapande
I denna kategori ryms 8 st. av alla projekt. Exempel på dessa är ett nytt
informationscenter i Storforsens nationalpark, en turistbyrå på Blidö och ett
närvärme företag. Därmed är alla positiva räkne resultat i början en direkt verkan
av projektet. Ett tag efter projektet kan diskussionen om reklamaktiviteter etc. från
föregående sektion tillämpas även här. Figur 5.1 demonstrerar ett möjligt
intäktsflöde för dessa projekt.

Figur 5.1: Tidslinje med potentiella intäkter för ett projekt av typ verksamhetsskapande.

1.7.1 Förädlingsvärde
Det enkla med dessa projekt är att det inte finns något värde före projektet att
jämföra med. Med andra ord kan hela förädlingsvärdet antas vara ett resultat av
projektet. Därmed, är den allra enklaste metoden att nöja sig med det värdet och
att inte jämföra det med likvärdiga företag. Utan projektet skulle inte företaget
finnas, kan det vara enklast att anta om inga andra underlag finns.
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Dock är jämförelsen med likvärdiga företag nyttig ur ett konjunktursperspektiv.
En komplikation för denna kategori är att det kan vara svårt att jämföra ett
nystartat företags ekonomiska resultat med företag som har funnits i flera år och få
en korrekt bild. Om man då försöker hitta nystartade företag i samma bransch
finns det en risk att antalet är så litet att det inte blir representativt med ett
genomsnitt på de företagen.

1.7.2 Antal anställda
På samma sätt som förädlingsvärdet kan härledas till projektet kan man även
härleda alla anställningar till projektet. Innan projektet fanns det inte några
anställda eftersom att verksamheten inte fanns. Även här är det absolut enklaste
att ta den siffran och låta det vara bra sen. Ett nystartat företag har sannolikt inte
fler anställda än det genomsnittliga existerande företaget. P.g.a. att det är nytt ser
nyanställningen där möjligtvis högre ut än i likvärdiga företag.

1.7.3 Resultatdistribution
Då dessa projekt handlar om att skapa nya verksamheter finns det inga värden före
projektet att jämföra med utan det blir 0.
Tabell 5.1: Distribution av resultat i primära, sekundära och tertiära sådana för kategorin
verksamhetsskapande.
Typ av resultat

Primära

Sekundära

Tertiära

Under projektet

Verksamheten får antas
vara under uppbyggnad
med endast en liten
försäljning om någon alls.

Andra företag vars material Nätverksskapande, ökad
och tjänster används vid
sammanhållning i bygden.
uppbyggandet av den nya
verksamheten

Efter projektet

Ökad turism/efterfrågan
genererar ökad försäljning
för den nya verksamheten.

Ev. ökad turism i området.

Före projektet

Nyanställningar. Detta kan
ses i företagets redo
visning.

Ökad livskvalité och
allmännytta.
Leverantörers försäljning
ökar till följd av att den nya Mer variation p.g.a. ökat
verksamheten rullar på. Ev. utbud och diversifiering.
kan nyanställningar vara
Bättre miljö.
aktuella.

1.8 Varaktiga tillgångar
I denna grupp ingår 23 st. projekt. Den gemensamma nämnaren för dessa är att
något konkret har producerats under projekttiden som finns kvar efteråt. Exempel
på detta är en galoppbana för islandshästar vid Sundbyholms travbana samt
diverse renoveringar och utbyggnader av lokaler i befintliga verksamheter.
Dessa projekt blir som något mellanting mellan de två föregående kategorierna.
Eftersom att verksamheterna har funnits innan projektstarten finns det ett före och
efter och därmed något som man kan jämföra efter resultaten med. Eftersom att
dessa investeringar är i saker som kompletterar det befintliga utbudet eller
utvidgar kapaciteten borde den ökning av förädlingsvärde som projektet skapar
vara relativt konstant, som figur 6.1 visar. Detta gäller under antagandet att dessa
investeringar underhålls så att kapaciteten hålls vid dess initiala nivå.
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Figur 6.1: Tidslinje med potentiella intäkter för ett projekt av typ varaktiga investeringar.

1.8.1 Förädlingsvärde
Kalkyleringen av förädlingsvärdet för denna projektkategori liknar den för
marknadsföringskategorin, för vissa typer av projekt inom denna kategori. Även
här kan man antingen jämföra förädlingsvärdet efter projektavslutet med för
ädlingsvärdet innan, eller jämföra det med likvärdiga företags förädlingsvärden.
För de typer av projekt som liknar turistevenemang, t.ex. Hemavan Bike Park, kan
det vara lika smidigt att använda sig av samma metod som för den kategorin, se
sektion 7.1. Dock inkluderar denna schablon även indirekta resultat.

1.8.2 Antal anställda
Även i denna kategori kan man välja att främst jämföra siffrorna före och innan
för samma företag eller att jämföra med likvärdiga företags riksgenomsnitt. Föroch nackdelar med dessa approacher har redan presenterats.

1.8.3 Resultatdistribution
Då inga inkomster antas genereras under uppbyggnaden av tillgången så lämnas
rutan för primära resultat under projektet tom.
Tabell 6.1: Distribution av resultat i primära, sekundära och tertiära sådana för kategorin
varaktiga investeringar.
Typ av resultat

Primära

Före projektet

Jämförelse görs med
tidigare verksamhets
resultat.

Under projektet

Efter projektet

Ökad kapacitet hos
företaget borde leda till
ökad försäljning/
intäkter samt eventuell
nyanställning.

Sekundära

Tertiära

Andra företag vars
material och tjänster har
använts till
konstruktionen har fått
en ökad försäljning.

Ökad sammanhållning
på landsbygden då
mycket arbete brukar
ske ideellt i dessa
projekt.

Leverantörer och
eventuella återförsäljare
får en ökad försäljning.

Ökat utbud och
diversifiering.

Ökad försäljning i andra
branscher.
Ökad turism i området.

Ökad livskvalité på
landsbygden.
Ev. minskning i CO2
utsläpp om något har
blivit mer tillgängligt för
en grupp invånare.
Ökad allmännytta.
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1.9 Turistevenemang
Denna kategori omfattar 10 projekt som fokuserar på att utveckla turistattraktioner.
Inte på det viset att man bygger upp en faktisk byggnad eller dylikt som i den
föregående kategorin utan snarare använder sig av upplevelser i form av konserter
eller historievandringar. Projektstödet går alltså till finansieringen av själva
upplevelseaktiviteten och inte till något konkret och varaktigt eller till marknads
föring av en produkt. Två potentiella intäktsflöden kan ses för denna grupp i figur
7.1.
Antingen används projektstödet till någon aktivitet som lockar besökare under
samma tidsperiod och därmed inte genererar några framtida inkomster när
projektet är slut. Detta motsvarar den nedre streckade linjen i figur 7.1. Alternativt
bygger man upp en aktivitet som är tillräckligt stark och efterfrågad för att
verksamheten ska kunna fortsätta i framtiden på den nivån som den har funnits på
under projekttiden, vilket motsvarar den övre linjen i figur 7.1.

Figur 7.1: Tidslinje med potentiella intäkter för ett projekt av typ turistevenemang.

1.9.1 Förädlingsvärde
Då det finns två möjliga intäktsflöden finns det två olika grupper med olika
förädlingsvärden. För de projekt som bara överlever under projekttiden kan hela
förädlingsvärdet härledas till projektet. Detta förädlingsvärde beror på antal
besökare och för detta ändamål finns det redan en schablon som går att använda.
Om man ska nöja sig med den siffran beror på huruvida man vill jämföra det med
tidigare års förädlingsvärde, om det har funnits tidigare, eller ett rikssnitt på
likvärdiga turistmåls förädlingsvärden, om det går att hitta.
Om ett turistevenemang överlever projekttiden, d.v.s. finns kvar följande år kan
man göra antagandet att detta är på grund av projektstödets möjliggörande av en
uppbyggnad av turistmålet. Då kan man även här fylla i antalet besökare i
schablonen och få fram ett förädlingsvärde som man kan välja att jämföra med
förädlingsvärdet innan projektet/likvärdiga turistmåls förädlingsvärden eller låta
vara.
Denna schablon är mer omfattande än de tidigare då den omfattar fler indirekta/
sekundära resultat. Om man endast vill fokusera på de direkta/primära resultaten är
det bättre att använda sig av antalet besökare och multiplicera med entréavgiften
eller dylikt om detta finns. Sen kan verksamheten ha eget café eller dylikt vars
försäljning bör finnas med i beräkningarna. I Amadeus är sådant redan aggregerat
för företagen.
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1.9.2 Antal anställda
Antalet anställda är enklast att räkna ut för turistevenemang som är nya då alla
anställda blir nyanställda. För turistevenemang som har funnits en längre period
får man såklart subtrahera de anställda som fanns innan projektet. Som för de
övriga projektgrupperna kan man välja att jämföra detta med antalet
nyanställningar vid likvärdiga turistmål/evenemang.
Ett problem med denna kategori är att turistevenemang ofta är säsongsbetonade.
Detta gör att sannolikheten för att företaget/organisationen kommer att anställa
tillsvidare personal inte är hög. Det troligaste är att det tas in ett par sommar
vikarier under högsäsongen och att aktiviteterna sedan vilar under resten av året.
Detta finns dock inte i den befintliga schablonen så ett tillägg måste göras om den
ska användas.

1.9.3 Resultatdistribution
För denna grupp finns det två alternativ för den tredje raden, efter projektet.
Tabell 7.1: Distribution av resultat i primära, sekundära och tertiära sådana för kategorin
turistevenemang.
Typ av resultat

Primära

Sekundära

Tertiära

Före projektet

Jämförelser görs med
eventuell tidigare
verksamhet.

Under projektet

Ökat antal turister/
besökare ger inkomster
till arrangören. Detta
kan turismschablonen
användas till.

Ökat antal turister/
besökare ger ökade
inkomster i andra
relaterade branscher,
t.ex. hotell och
restaurang. Detta kan
turismschablonen
användas till.

Utbildning och
upplysning.
Kulturell nytta. Ökad
trängsel och mer
olyckor.
Ev. större risk för bråk.
Slitage på historiska
platser/föremål.

Efter projektet

Vissa verksamheter
fortsätter inte och då
finns det inga vidare
intäkter.
Andra projekt lever
vidare och har därmed
ett fortsatt intäktsflöde.
Detta gör att en del
anställningar eventuellt
kan bevaras.

Om verksamheten
fortlöper gäller
ovanstående även här.

Om verksamheten
fortlöper gäller
ovanstående även här.

1.10 Allmännyttiga projekt
Denna kategori innehåller 8 st. projekt. Exempel på dessa är en rullskidbana i
Bergs kommun, en rensning av tång i Kristianopels turistområde och uppbyggnad
av ett handikappanpassat naturlekområde i Fagernäs. Det gemensamma för dessa
projekt är att de inte genererar något förädlingsvärde då ingen inträdesavgift eller
dylikt behöver erläggas för att utnyttja faciliteterna. Den främsta orsaken till att
genomföra sådana projekt är för att gynna vissa andra grupper eller branscher och
öka livskvalitén i området. Kollektiv nyttighet går alltså före vinstdrivande
intressen. Dessa projekt resulterar i tillgångar som inte konkurrerar ut andra
företag.
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1.10.1 Förädlingsvärde
Som anges ovan genererar dessa projekt inget eget förädlingsvärde. Detta gör
endast relaterade branscher som kan dra nytta av ett ökat antal besökare eller
dylikt.

1.10.2 Antal anställda
Eftersom att inget förädlingsvärde genereras i dessa projekt kan det heller inte
genereras några nyanställningar i dem, då arbetskraftskostnader ingår i
definitionen förädlingsvärde. De enda nyanställningarna som kan ske är i
relaterade branscher p.g.a. ökade turistströmmar eller dylikt.

1.10.3 Resultatdistribution
Eftersom att projektägarna i dessa projekt inte får in några intäkter finns det inga
primära resultat och därför är den första kolumnen i tabell 8.1 tom.
Tabell 8.1: Distribution av resultat i primära, sekundära och tertiära sådana för kategorin
verksamhetsskapande.
Typ av resultat

Primära

Sekundära

Tertiära

Under projektet

Andra företag vars
material och tjänster har
använts för uppbyggnad
har ökat sin försäljning
tack vare projektet.

Ökad sammanhållning
på landsbygden, då
dessa projekt ofta
använder sig av en del
ideell hjälp.

Efter projektet

Ökade inkomster för
andra företag då
lokalbefolkning och
turister utnyttjar andra
tjänster i samband med
besök vid platsen för
detta projekt.

Ökad livskvalité

Före projektet

Ev. mindre CO2 utsläpp
om en grupp invånare
får ökad tillgänglighet
till något. Detta har
positiva effekter på
miljön.

1.11 Informationssamlande
Här presenteras olika källor där information kan samlas in som underlag för
utvärdering av projektstöden. Det innefattar både informationssamlande genom
databaser och genom enkäter/personlig kontakt.

1.11.1 SCB
SCB har bruttoregionprodukt/förädlingsvärde på regionnivå i rAps-databasen,
dock bara på en ganska aggregerad nivå som kanske inte lämpar sig för jämför
elser med de aktuella projekten. På riksnivå finns BNP från produktionssidan mer
finfördelat, de aktuella kategorierna skulle då kunna vara följande:
A01-A03: jordbruk, skogsbruk & fiske
C10-C12: livsmedel
I55-I56: hotell och restaurang
R90-R30: kultur, nöje & fritid
Statistik på hur mycket man i genomsnitt arbetar finns ifall full-time equivalents är
av intresse.
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I de offentligt tillgängliga uppgifter som kan erhållas från Statistiska Centralbyrån
om företag i Sverige finns information om antal anställda, förädlingsvärde, mm.
Dock finns det av sekretesskäl inte uppgifter om organisationsnummer till före
tagen. Detta innebär att dessa uppgifter kan endast användas för att beräkna ett
riksgenomsnitt. Detta kräver att man via organisationsnumret har tagit reda på
företagens bransch, t.ex. via Amadeus, Evald eller någon annan informationskälla.
Detsamma gäller uppgifter om ålder och kön på de anställda.

1.11.2 Amadeus
I Amadeus kan man söka på företags organisationsnummer och få fram både
förädlingsvärde och antal anställda om det har rapporterats in, annars får man
samla in de olika komponenterna och göra en manuell uträkning. I denna databas
går det inte heller att se köns- eller åldersfördelning på de anställda. Förädlings
värdet baseras på den formel som presenteras ovan i sektion 2.2.
I denna databas går det att se företags branscher enligt både svensk näringsgrens
indelning (SNI) och den europeiska indelningen NACE. Dock kan man endast
söka efter företag baserat på NACE indelningen, vilket krävs för att kunna göra
jämförelser med likvärdiga företag.
En negativ aspekt med denna databas är att det ofta är många variabler som inte
finns för många företag. D.v.s. bortfallet är stort.

1.11.3 Egna undersökningar
Ett alternativ till att basera variablerna på databasstatistik är att göra en egen
undersökning via t.ex. en enkät. Denna skulle kunna genomföras via telefon,
e-mail eller post. Med tanke på frågornas natur vore e-mail eller post att föredra.
Då det har gått ett par år sedan de flesta projekten genomfördes är det säkert svårt
för någon som blir uppringd att ge ett bra svar utan att kanske gå igenom lite
gammal bokföring etc. Sannolikheten att någon höftar till en siffra som kanske
inte är sanningsenlig är också större under press.
En grundlig undersökning skulle kräva att alla ansökande företag/organisationer
får en enkät att svara på. Framför allt inom de grupper där antalet projekt inte är
så stort. Om man kan förmå dem att i sin tur samla information från de inblandade
parterna skulle inte vi behöva det. Fördelen med en sådan undersökning är att
uppgifterna blir mer exakta plus att även kvalitativa förbättringar i företag och
organisationer kan sammanställas även om det inte är EU:s främsta intresse
område. Den främsta nackdelen är att denna metod är mer tidskrävande än att
undersöka färdig statistik.

1.11.4 Evald
I Evald finns organisationsnummer för alla ansökande organisationer angivet, dvs
den organisation som driver projektet. Det bör noteras att ansökande organisation
inte alltid är samma sak som de medverkande/gynnade företagen, framför allt i
kategorin marknadsföring. Det finns även information om projekttiden så att det
går att urskilja vad som är före, under samt efter projektet i fråga samt övrig
deskriptiv statistik.
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1.12 Kvalitativa förbättringar
Som poängterats tidigare kan allt inte mätas med siffror. En del saker är mer
kvalitativa i sin natur. Denna sektion diskuterar några sådana effekter som kan
uppstå genom denna typ av projekt som utvärderas.

1.12.1 Nätverka/Visa upp sitt varumärke
En av de positiva följderna av att ha medverkat i ett projekt av typen marknads
föring är att företaget/företagen har fått möjlighet att visa upp sig och sin/sina
produkter för branschfolk och konsumenter. Vilket kan antas ha en positiv effekt
på framtida försäljning, och därmed förädlingsvärde, och även nyanställningar.
Möjligheten finns även att nya kontakter har bearbetats och nya samarbeten
utvecklats till följd av detta som underlättar för företaget i framtiden även efter
projektavslutet. I förlängningen kan detta alltså leda till ett högre förädlingsvärde
och eventuellt nyanställningar. Detta bekräftas av en uppsats vid Örebro
universitet där effekter för småskaliga mat hantverksproducenter av deltagande
vid smaklustmässan år 2007 undersöks. Några av dessa som nämns är ökad
långsiktig försäljning och etablerande av nya affärs- och kundkontakter (Jonsson,
2008).

1.12.2 Erfarenhet
Många företag/organisationer som söker bidrag, inte bara i gruppen marknads
föring, är relativt unga och oerfarna och kan genom ett projekt träffa andra
företagare inom samma bransch som de kan lära sig av. Det kan röra sig om
kostnadseffektiviseringar, sätt att synas bättre etc. Alternativt kan företaget/
organisationen få utrymme i sin budget för att experimentera för att hitta en
produkt/turistmål som eftersöks av konsumenterna/turisterna och som man kan
hålla ett fortsatt fokus på.

1.12.3 Organisationsförbättringar
Som antyddes i föregående stycke kan dess projekt leda till kostnadseffektivi
seringar genom lärdomar från andra företagare. Detta kan visa sig på flera sätt,
både genom att utnyttja produktionsresurserna bättre för att minimera spillet och
genom att effektivisera organisationen. Eventuellt kan sysslor och ansvarsområden
omfördelas för att få en högre effektivitet vilket torde bidra till företagens
lönsamhet och förädlingsvärde.

1.12.4 Landsbygdsutveckling
Ett av syftena med Landsbygdsprogrammet är att utveckla och förbättra levnads
villkoren på landsbygden och det är något som är svårt att mäta kvantitativt.
Några variabler som skulle kunna vara av intresse i detta är migrationsstatistik och
lönesummor. De flesta faktorer som påverkar en människas levnadsvillkor är av
mer kvalitativ natur och skulle träda fram tydligare i en enkätundersökning. Detta
ligger dock utanför ramarna för detta projektuppdrag.

1.12.5 Primära resultat kontra sekundära resultat
Existensen av den typ politik och den typ av stöd som utvärderas i denna studie
bygger på att det finns ett underliggande marknadsmisslyckande som gör att en
del projekt som är lönsamma ändå inte finansieras privat p.g.a. att alla relevanta
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faktorer inte uppfattas av marknaden. D.v.s. den fria marknaden lyckas inte
optimera resursanvändningen i samhället. Om detta inte vore fallet skulle denna
typ av stöd vara konkurrensförstörande.
Anledningen till ett marknadsmisslyckande kan ha flera orsaker men i denna
kontext handlar det om positiva externaliteter i form av kollektiv nytta som är
svåra att estimera men som ändå ger ett mervärde. Detta kommer inte att synas i
de primära effekterna som marknaden ser och för att optimera resursanvändningen
behövs någon typ av reglering, eller som i detta fall ett stöd som kan ges till
projekt för att överbygga detta misslyckande.
Detta gör att en betydenade del av resultatet från samtliga projekttyper som ingår i
utvärderingen kommer att genereras genom sekundära kanaler. Framförallt i
kategorin allmännyttiga projekt där inga primära resultat alls finns.
Trots detta är det i första hand primära resultat som ska mätas i denna schablon
enligt instruktionerna i CMEF (Common Monitoring and Evaluation Framework).
P.g.a. det kan man inte räkna med att projektens resultat ser så höga ut
Den schablonmodell som Jordbruksverket har konstruerat, baserat på uppgifter
från Turismens utredningsinstitut (Nuvarande HUI research), som har använts
tidigare och som förslagsvis kan användas för kategorin turismevenemang
inkluderar redan sekundära resultat genom att inkludera logikostnader och dylikt.
Om sekundära resultat ska räknas bort helt är den schablonen inte längre lämplig
att använda och en ny metod bör utvecklas.

1.13 Praktiskt genomförande av schablonförslag
Ett försök att använda schablonerna praktiskt har gjorts för ett projekt inom varje
kategori. Resultatet samt potentiella problem presenteras för varje kategori för sig.

1.13.1 Marknadsföring
Det projekt som testades för denna kategori var LB 2007-2952, Halländska mat
upplevelser och den approach som skulle testas var den andra. D.v.s. att jämföra
resultaten med företagets egna från året innan projektet. Detta projekt drevs av
Region Halland som sökte projektstöd för att kunna ”… samordna och utveckla
Halländska matupplevelser för besökare och invånare i Halland…”. Detta skulle
göras genom att skapa en gemensam IT-plattform för lokala företag och diverse
nätverk.
Projektet pågick mellan 2007-11-01 och 2008-12-31, som därför klassas som
under projektet och inte ska ingå i beräkningarna av förädlingsvärdet. De år som
har varit av intresse är därmed 2009 och 2010 (p+1 och p+2). De första 10
månaderna av 2007 fick representera år p-1för att inte få en för stor spridning
mellan stegen. Eftersom att de relevanta data i Amadeus bara finns på årsbasis och
det blir fel att jämföra 10/12 av 2007 med hela 2009 och 2010 fick ändå hela 2007
bli ett basår i schablonen.
Då Region Halland själva inte bedöms uppleva några direkta effekter, utan snarare
de medverkande företagen lämnades sektionen ansökande företag tomt. De med
verkande företagen i detta projekt var 33 stycken, varav ett komplett organisations
nummer hittades för 26 stycken företag. För 5 stycken enskilda firmor hittades
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ofullständiga organisationsnummer i och med att de var identiska med person
nummer och de sista fyra siffrorna inte angavs på de hemsidor där företags
organisationsnummer kan sökas. De gick heller inte att hitta i Evald. Två av
företagen hittades inte alls.
Utav de 26 företag som gick att söka på i Amadeus visade sig endast 14 stycken
ha inrapporterad data för de intressanta variablerna. Alltså var det endast ca 42
procent av de deltagagande företagen i detta projekt som gick att hitta data för.
Därmed har ett förädlingsvärde endast kunnat räknas för dessa företag. I och med
detta var en del av approach 2 uppfylld.
Dock räknades ett index (basår 2007) från samma bransch ut och jämställdes med
indexet för det medverkande företaget, för att få in en känsla av approach 1 men
att inte eliminera eventuella resultat p.g.a. andra företag har lyckats bättre. Med
andra ord började detta empiriska test i approach 2 men landade i approach 3.
Med bransch i denna kontext menas NACE-indelning (Nomenclature statistique
des activités économiques dans la Communauté européenne) på 4-siffrig nivå, då
det inte gick att söka företag på nationella industriklassificeringar. Här visade sig
ett annat problem, en del företag hade ett negativt förädlingsvärde för år 2007.
Detta gör att när den används som nämnare kommer en ökning av förädlings
värdet, ifrån ett negativt värde till ett positivt, att ge ett negativt index. På grund av
detta kunde inget index räknas ut för ett av de medverkande företagen. När det
gäller branschens index blev bortfallen betydligt större när företag med negativa
förädlingsvärden, för år 2007, samt ofullständig data rensades bort. En översikt på
de användbara observationerna för de 17 branscherna som ingick i detta projekt
ses i tabell 12.1.
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Tabell 11.1: Bortfall för företag inom några relevanta branscher.
NACE
NACE rev.2 Definition
rev.2 Kod

Antal företag
totalt

Ftg med fullständig data

Andel av
populationen

0113

Odling av grönsaker och meloner,
rotfrukter och stam- eller rotknölar

1991

210

10,5%

0141

Mjölkproduktion och uppfödning av
nötkreatur av mjölkras

6269

431

6,9 %

0142

Uppfödning av andra nötkreatur och
bufflar

7424

116

1,6 %

0145

Uppfödning av får och getter

1798

14

0,8 %

0149

Uppfödning av andra djur

1812

37

2,0 %

0150

Blandat jordbruk

26870

484

1,8 %

1013

Charkuteri- och annan
köttvarutillverkning

254

126

49,6%

1031

Beredning och hållbarhetsbehandling
av potatis

36

21

58,3%

1039

Annan beredning och hållbarhets
behandling av frukt, bär och grönsaker

117

30

25,6%

1071

Tillverkning av mjukt matbröd och färska
bakverk

1180

37

3,1 %

1082

Tillverkning av choklad, choklad- och
sockerkonfektyrer

198

52

26,3%

1105

Framställning av öl

45

11

24,4

5210

Magasinering och varulagring

203

45

22,2%

5510

Hotellverksamhet

2495

821

32,9%

5520

Semesterbostäder och annan korttids
inkvartering

1643

140

8,5 %

5610

Restaurangverksamhet

20167

2488

12,3%

6820

Uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade fastigheter

43998

3198

7,3 %

Som tabellen visar varierar det mycket mellan de olika branscherna och ibland är
andelen väldigt liten, t.ex. för branscherna 0145, 0142 och 0150. Detta gör att
man kan ifrågasätta huruvida de är representativa för alla svenska företag inom
samma bransch. Svårare att bedöma det blir det eftersom att man inte kan säga om
det finns en trend i vilka företag som rapporterar in data och vilka som inte gör
det. Dock kan man misstänka att fler AB än andra bolagsformer gör detta då de
har andra rapporteringskrav på sig genom svensk lagstiftning.
Det som går att se är att av de 13 företagen som har gått att räkna ut ett index för
har 11 st. gått sämre än genomsnittet i sin bransch både 2009 och 2010. Ett
företag har presterat bättre än branschgenomsnittet 2009 men sämre 2010 och ett
företag har presterat bättre båda åren.
Även om delen med dessa index inte är intressant finns det en dela andra
komplikationer. Summeringen av förädlingsvärdeförändringen mellan 2009 och
2007 samt 2010 och 2007 genererar en siffra på ca 30 miljoner, för de 14 företag
som har tillgänglig data. Hela denna summa är med största sannolikhet inte ett
resultat av projektet, men det är svårt att uppskatta hur stor del som är det. Dock
tas ingen hänsyn till detta i Nutek:s utvärderingar som diskuteras i sektion 2.3.
Ett annat problem är att det kan vara svårt att göra några antaganden om för
ädlingsvärde och antal anställda för de företag som inte har tillgänglig data då det
kan variera mycket mellan branscher, storlek på företag och eventuellt typ av
företag. Bilden blir därmed ofullständig.
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Antalet nya arbetsställen för dessa företag år 2009 var minus 12 stycken, gentemot
år 2008. Året efter hade antalet ökat med fyra, men p.g.a. minusvärdet året innan
är det fortfarande färre anställda år 2010 än under projektåret, 2008. Man bör ha i
åtanke att det var en lågkonjunktur under denna tidsperiod som troligtvis har
påverkat nyanställningen.
Ett försök gjordes också för att testa approach fyra, att använda sig av tidigare
marknadsföringskostnader för att estimera dess påverkan på förädlingsvärdet. Detta
visade sig inte vara genomförbart då den variabel i Amadeus som ansågs vara den
lämpligaste för dessa kostnader (Other operating expenses) bara fanns rapporterad
för ytterst få företag. De flesta av dessa hade dock inte rapporterat in de variabler
som krävs för att räkna ut förädlingsvärdet. Därför finns det inte tillräckligt många
observationer för att kunna estimera koefficienter för det förmodade sambandet
mellan marknadsföringsutgifter och förädlingsvärdesförändringar.

1.13.2 Verksamhetsskapande
För denna kategori användes projekt LB2007-4959, vilket är ett närvärme projekt.
I detta projekt har några lokala företagare gått samman och startat ett bolag som
ska producera och förse byns invånare med uppvärmning från en nybyggd
värmeanläggning. Detta då fjärrvärme från de större centralorterna inte har setts
som lönsamt och därför inte funnits som ett alternativ för denna by.
Projektet startade under 2007 och värmeanläggningen togs i kommersiellt bruk i
början av 2008. Därför räcker det att räkna på förädlingsvärden från 2008 och
framåt. Dock inkluderas bara 9 av 12 månader i kalkylen. De första tre månadernas
eventuella inkomster är även de direkta resultat av projektet men sker under
projektet och inte efter.
Eftersom att det inte finns några speciella komplikationer som andra inblandade
företag eller ett före att jämföra med så kan man anta att hela förädlingsvärdet är
ett resultat av projektet.

1.13.3 Varaktiga tillgångar
Denna schablon gick inte att testa då alla projektägare för de projekt vars akter vi
hade inte fanns med i Amadeus. Information om dessa projekt skulle därmed
behöva samlas in på annat sätt, t.ex. enkäter eller intervjuer.

1.13.4 Turistevenemang
Denna schablon gick inte heller att testa då de flesta projektägare för de projekt
vars akter vi hade inte fanns med i Amadeus. En av dem fanns, stiftelsen Leufsta,
dock fanns inga monetära värden inrapporterade för denna stiftelse. Ett annat
försök gjordes genom att titta på antalet besökare på Lövstabruk istället och räkna
ut ett värde baserat på entréavgifter. Detta visade sig vara i princip omöjligt då
antalet besökare först och främst är uppskattade/avrundade. Sen är det olika antal
besökare på deras restaurang/café/föreställningar där priserna varierar kraftigt.
Sen behöver man dessutom estimera insatsprodukternas värde för att få fram ett
ungefärligt förädlingsvärde.

1.13.5 Allmännyttiga projekt.
För denna kategori finns det ingen schablon då det inte finns några mätbara,
primära resultat.
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1.14 Slutsatser och rekommendationer
• Resultatens livslängd i de olika projektgrupperna kan antas variera. Marknads
föring kan ses som en färskvara vars påverkan är avtagande med tid. Projekt
som skapar något bestående som varaktiga tillgångar och verksamhets
skapande har inte en lika snabb avtagande effekt, vilket gör att dessa inte bör
utvärderas tillsammans.
• De tester som görs i studierna av schablonerna visar att den grupp som lämpar
sig bäst för denna typ av utvärdering är verksamhetsskapande projekt. Det är
bara ett företag som ingår i varje projekt och inga speciella justeringar behövs
göras för förädlingsvärdet eller antal anställda.
• För gruppen allmännyttiga projekt behövs ingen kalkyl alls så länge de enda
önskade resultaten är de primära, eftersom att sådana inte finns för dessa
projekt.
• Grupperna turistevenemang och verksamhetsskapande har visat sig svåra att
göra beräkningar för då det saknas data för dessa företag. Dock involverar de
oftast bara ett företag per projekt så att göra en djupare analys per företag
genom enkäter/intervjuer blir inte lika tidskrävande som för kategorin
marknadsföring. Denna insamlingsmetod kommer att behövas för att kunna
säga något om dessa projekt över huvud taget.
• Marknadsföringsprojekten tycks fungera att utvärdera med föreslagen metod.
Men det finns ett problem p.g.a. begränsad information om de medverkande
företagen samt företag i respektive bransch.
• Resultatindikatorer (bruttoförädlingsvärde och antal nya arbetstillfällen) kan
bli noll för en del projekt.
• Sekundära resultat (indirekta effekter) står för en viktig del av de samman
lagda resultaten. Dock har det inte ingått i detta projekt att ta fram någon
metod för utvärdering av dessa.
• Vid framtida registrering i Evald bör alla medverkande företag registreras
eftersom det ofta inte är det ansökande företaget som är av primärt intresse.
Dessutom vore det användbart om de medverkande företagen uppmanades
rapportera relevanta ekonomiska uppgifter till Jordbruksverket både före
projektstart, efter projektslut och sedan på årlig basis i tre år. En längre period
är inte rimlig då konjunkturcykeln påverkar företagens resultat mer än
projekten. Detta stöds av Nuteks utvärdering från 2005.
• I frågan om det går att faktiskt göra en schablon baserat på den tillgängliga
informationen är svaret tveksamt. Informationen i Evald räcker inte till och det
är inte lätt att få tag på tillräcklig, eller träffsäker, information genom register
data på mikronivå. För att lyckas bör registerdata kompletteras med intervjuer/
enkäter. Alternativt endast fokusera på fallstudier eller enkäter.

27

2

Enkätstudie

2.1 Sammanfattning
Uppdraget är att utnyttja kunskapen från förstudien för att genomföra en enkät
studie riktad motföretag som deltagit i dessa projekt som har avslutats under
perioden 2007-2010.
Enkäten har två syften:
• Samla in uppgifter som behövs för att kunna skapa schablonmetoder för
beräkning av resultatindikatorerna bruttoförädlingsvärde och antal nya
arbetstillfällen
• Samla in kompletterande uppgifter om projektdeltagarnas uppfattning om
projektens betydelse för deras verksamhet
De olika projekttyperna som utvecklades i förstudien användes även i denna
rapport, med ett par små modifikationer. På grund av de stora skillnaderna i
karaktär mellan dem skickades totalt sex olika enkäter ut till ett slumpmässigt
urval bestående av ca 300 företag. Sammanlagt kom 57 st. svar in, vilket ger en
låg svarsfrekvens. Den bortfallsanalys som gjordes tydde dock på att inga
markanta skillnader mellan bortfallsgruppen och enkätstudiegruppen fanns.
Därmed minskar risken för ett systematiskt fel i enkätstudiens svar.
Något som framträdde redan i bortfallsanalysen och som även nämndes i de öppna
frågorna som avslutade samtliga enkäter var att många av de företag som mottog
enkäten inte kände till att de hade medverkat i ett projekt som mottagit stöd från
Landsbygdsprogrammet. Detta kan troligtvis förklaras med att projektägarna och
de faktiska deltagarna ofta inte är samma företag.
Frågor ställdes i syfte att få ett underlag som kan göra det möjligt att utveckla
schablonmodeller för resultatindikatorerna som rapporteras in till EU, bruttoför
ädlingsvärde och nyanställningar. Tyvärr innebär den låga svarsfrekvensen för dessa
frågor att säkerheten och kvaliteten i uppgifterna blir mycket låg. Därför har vi valt
att inte analysera dessa svar och har dragit slutsatsen att schablonmodeller för dessa
resultatindikatorer ej går att ta fram för dessa projekt baserat på denna studie.
De kompletterande frågorna i enkäten indikerar att projekten har positiv betydelse.
T.ex. uppger många av de svarande att livskvalitén och sammanhållningen har
ökat genom projekten. Framför allt tycks projekten ha bidragit till att bilda nya
nätverk och samarbeten.
Företag som deltog i projekt och genomförde mässor & marknader utmärkte sig i
enkätstudien bl.a. för att de i större utsträckning än de andra var beroende av
projektstöden för att kunna delta i projekten. Detta kan indikera att det är svårt för
den typen av företag att hitta privat finansiering. Samtidigt uppgav 70 procent av
de svarande i denna grupp att de upplevde en ökad försäljning till någon typ av
kund efter projektet. En anledning till detta skulle kunna vara att mässor och
marknader är till stor del präglade av kollektiva egenskaper, d.v.s. att de kan
betraktas som kollektiva varor.
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2.2 Summary
The purpose is to use the knowledge from the previous study and conduct a
survey aimed at firms that have participated in these projects which were finished
during the period 2007-2010.
The survey has two purposes:
• Collect information needed to develop evaluation templates for estimation of
the result indicators gross value added and gross number of created jobs.
• Collect complementary information about the participators opinion of the
effect the projects had on their businesses.
The different project types that were developed in the previous study were used,
with some small alterations, in this report as well. Because of the large differences
in characteristics between them a total of six different questionnaires were
distributed to a random sampling of approximately 300 firms. We received a total
of 57 replies, which gives us a low response rate. The analysis of the nonrespondents that was made indicated no large differences between the respondents
and the non-respondents. Thereby the risk of a systematic bias in the results from
the questionnaire.
Something that became evident already in the analysis of the non-respondents, but
was also mentioned by the respondents in the open-ended questions that concluded
all questionnaires, was that many of the recipients of the questionnaire did not
know that they were part of a project that received funding from the Common
Agricultural Policy. This can likely be explained by the owners of the projects and
their participants often not being the same firms.
Questions were posted which aimed at developing templates for the result
indicators reported to the EU, gross value added and gross number of created jobs.
However the low response rate for those questions means that the validity and
quality for that information becomes very low. Consequently, we have chosen not
to analyse that information and we have concluded that it is not possible to
develop templates for the result indicators based on this study.
The complementary questions in the questionnaire indicate that the projects do
have positive effects. E.g. many of the respondents say that the quality of life and
the sense of unity have been enhanced through the projects. The projects seem to
have especially contributed to the development of networks and cooperation.
Firms participating in projects which arranged fairs & markets differed from the
others in the survey in several ways. E.g. these firms’ participation in the projects
were dependent on the support to a larger extent than the others. This could indicate
that it is difficult for that type of firms to find private funding. Concurrently 70 per
cent of the respondents in that group reported that they experienced increased sales
to some customers after the project. One reason for that could be that fairs and
markets to a large extent are characterised by collective attributes, i.e. they can be
considered collective goods.
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2.3 Inledning
Grunden till denna, och den föregående delen av detta uppdrag från Jordbruks
verket är de projektstöd som beviljas inom åtgärderna 311-313. Det handlar
främst om de problem som finns med rapporteringskraven från EU på ekonomiska
resultat och sysselsättningsförändringar för dessa projekt.
En stor del av den rapporten fokuserade på en uppdelning av projekten då de
ansågs vara för heterogena för att kunna behandlas tillsammans i en eventuell
schablonmall. Baserat på detta delade vi upp projekten i 5 olika grupper som
alltså kan förväntas bete sig olika bl.a. när det gäller de ekonomiska resultaten.
Första gruppen var marknadsföring som innefattade projekt som hade ett tydligt
marknadsföringssyfte. I dessa projekt kan de ekonomiska resultaten antas komma
under projekttiden och sedan mattas av.
Den andra gruppen var verksamhetsskapande och dessa projekt syftade till att
bygga upp en ny verksamhet. Därmed kan de ekonomiska resultaten börja märkas
under uppbyggnaden men inte i full grad förrän efter projektets slut.
Varaktiga tillgångar kallades den tredje gruppen. I dessa projekt användes stödet
till att bygga något fysiskt som i sin tur skulle leda till en ökad kapacitet. De
ekonomiska resultaten kan därmed inte antas avta lika snabbt utan påminner
mycket om de som kan förväntas från gruppen verksamhetsskapande. Skillnaden
är att det inte finns några ekonomiska resultat alls innan projektet för de verk
samhetsskapande projekten, medan man kan anta att sådana finns för de som ingår
i denna grupp.
Den fjärde gruppen bestod av projekt som hade ett tydligt fokus på utveckling av
turistmål och attraktioner; dessa kom att kallas turistevenemang. För dessa kan de
ekonomiska resultaten förväntas variera mycket beroende på om man väljer att
fortsätta med de insatser som gjordes under projekttiden och i det fallet liknar
intäktsfördelningen den för gruppen varaktiga tillgångar. Om de aktiviteter som
genomfördes under projektet var mer utav engångsföreteelser kan intäktsför
delningen snarare liknas vid den för marknadsföringsgruppen.
Den sista gruppen, allmännyttiga projekt, bestod av projekt där inget förädlings
värde alls kan förväntas på grund av hur projektresultatet används. Exempel på
detta är projekt som har genomfört miljöförbättrande åtgärder som ingen sedan
behöver betala någon avgift för att nyttja. Därmed kan projektägaren inte heller
förväntas få några intäkter till en följd av projektet.
Försök gjordes att samla in data för dessa typer av projekt för att sedan kunna göra
försök att utveckla en schablonmetod för att enkelt kunna estimera genererat för
ädlingsvärde och antal nyanställningar i sådana projekt i framtiden. Detta visade
sig dock vara problematiskt då den information som fanns att tillgå i Evald endast
gällde de företag/organisationer som har ansökt om stödet och dessutom innehöll
mest deskriptiv stödrelaterad information. Det var även svårt att hitta någon
information via registerdata då många av företagen som deltar i projekten inte var
aktiebolag. I databasen Amadeus som innehåller denna typ av ekonomisk
information om företag saknades värden för alla variabler som var relevanta för att
kunna beräkna ett förädlingsvärde för de flesta företagen i vårt urval.
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Enligt den ursprungliga instruktionen var bara denna typ av direkta resultat
intressanta att titta på. Dock tydde resultaten vi fick fram i den föregående
rapporten på att det i många fall inte är den som har ansökt om stöd som kan sägas
vara den som upplever den potentiella nyttan. Det konstaterades också att en stor
del av nyttan troligtvis uppkommer genom indirekt påverkan.
Då den rapporten seminariebehandlades på Jordbruksverket diskuterades mycket
om just den stora potentialen gällande indirekta resultat och de stora svårigheterna
med att kunna estimera några direkt. På det seminariet uttrycktes ett intresse att gå
vidare med detta för att se om indirekta resultat skulle kunna hittas istället, d.v.s.
även mjukare faktorer blev nu intressanta att studera. Ifall det inte går att mäta
ekonomiska värden kan det vara bra att veta att det trots allt ger en effekt på andra
saker som landsbygdsprogrammet syftar till.
Alltså fortlöpte projektet i en andra del där de faktiska deltagare i projekten, och
inte bara de sökande, blev intressanta. En enkätundersökning genomfördes under
sommaren 2012 för att se om det fanns en möjlighet att spåra några ekonomiska
resultat hos dessa deltagare eller om några indirekta resultat på mjukare faktorer
gick att hitta. Resultaten av denna presenteras i denna rapport som är strukturerad
på följande sätt. Avsnitt 2.4 presenterar en kort överblick över de aktuella projekt
stöden samt en kort presentation över tidigare utvärderingar av likande stöd.
Sedan avslutas kapitlet med en kortare diskussion om hur detta har speglat vår
enkätstudie. Avsnitt 2.5 diskuterar utvärderingens population, genomförande samt
en bortfallsanalys. Avsnitt 2.6 presenterar sedan svaren från enkätstudien enligt
den struktur som fanns i de utskickade enkäterna. Rapporten avslutas med några
slutsatser i avsnitt 2.7.

2.4 Bakgrund och förutsättningar för studien
I denna sektion presenteras först utformningen av de projektstöd som utvärderas i
denna studie. Sedan ges en övergripande presentation av andra utvärderingsstudier
som har syftat till att utvärdera liknande typer av stöd. Baserat på detta kan vi
sedan presentera vår strategi för denna studie.

2.4.1 Projektstöden och dess utformning
Det pågående landsbygdsprogrammet löper över en tidsperiod på sju år, 20072013 och har en total budget på ca 35 miljarder kronor (Jordbruksdepartementet
2007). Denna summa används till många olika åtgärder som generellt kan delas
upp i 4 olika axlar; axel 1, axel 2, axel 3 och Leader. Dessa står för följande
områden:
Axel 1: Förbättra konkurrenskraften i jordbruket och skogsbruket
Axel 2: Förbättra naturmiljön och landskapet
Axel 3: Bredda företagandet, främja utvecklingen av ekonomin på landsbygden
samt att förbättra livskvaliten för de som bor och verkar där.
Leader: Är mer en metod än en åtgärd som syftar till landsbygdsutveckling på ett
mer övergripande sätt än andra axelspecifika åtgärder.
Inom axel tre, som är fokus i denna utvärdering delas stöd ut inom flera olika
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åtgärder. De som ingår i denna utvärdering är åtgärderna 311, 312 och 313.
Åtgärd 311 syftar till att främja diversifiering bland landsbygdsföretag, åtgärd 312
främjar mikroföretagande på landsbygden och åtgärd 313 syftar till att främja
turismverksamheter på landsbygden.
Inom dessa åtgärder delas två typer av stöd ut, företagsstöd och projektstöd. Före
tagsstöden kan användas till kompetenshöjning, investeringar etc. inom enskilda
företag på landsbygden. Projektstöden kan istället delas ut inte bara till enskilda
företag utan också grupper av företag, föreningar eller andra organisationer.
Kriteriet är att fördelarna med projektet som stödet söks för ska nå en större grupp
än de sökande. D.v.s. projektet ska ha en större målgrupp än stödmottagaren.
Dessa projektstöd kan sedan även de delas upp i två grupper. Ungefär två tredje
delar av de stöd som beviljades under perioden 2007-2009 kan kallas för förut
sättningsskapande. Det kan röra sig om förstudier, marknadsundersökningar och
dylikt. Dessa förväntas inte ge några direkta resultat så de har på förhand
exkluderats från utvärderingens population. Antalet andra projekt i den resterande
tredjedelen, som ingick i utvärderingens ram blev därmed 104 stycken.

2.4.2 Tidigare utvärderingsstudier
Tillväxtverket (tidigare NUTEK) sammanställer årligen rapporten Uppföljning
och resultatvärdering av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet, för
att dokumentera de regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet som
delats ut av länsstyrelserna (Tillväxtverket 2011). Rapporten utvärderar också
resultatet av de utdelade företagsstöden. Rapporten och utvärderingen baseras på
uppgifter från handläggningssystemet NYPS, projektmedelsinformation från
respektive län samt registerdata från SCB och UC.
Utöver Tillväxtverkets årliga rapport om utvärderingen av företagsstöd och stöd
till projektverksamhet, så finns det inte många utvärderingar. Ett fåtal rapporter
har avsett att utvärdera effekten av företag som fått företagsstöd eller projektstöd
genom landsbygdsprogrammet. Bland de rapporter som genomförts tycks det
finnas vissa likheter mellan de svarandes uppfattningar. Till exempel tycks inte
stödet har haft någon större effekt på sysselsättningen, då en mycket begränsad
effekt på antalet nyanställningar har framkommit. Däremot visar rapporterna en
samlad bild vad gäller stödens positiva effekt på verksamhetens omsättning.
Baserat på det fåtalet rapporter tycks det även vara ett genomgående problem att
det inte finns ekonomisk information om bolagen att hämta från databaser eller
bolagsregister. I de fall man har försökt få tag på sådana uppgifter via
enkätundersökningar finns det en osäkerhet angående hur tillförlitliga de siffror
som anges av de svarande är. Det påverkar hur noga man sedan kan mäta
effekterna hos enskilda verksamheter vad gäller konkurrenskraft, tillväxt,
förädlingsvärde samt andra variabler som påverkar produktiviteten.
Nedan presenteras kort ett par utvärderingar som gjorts ibland annat Örebro,
Västra Götaland och Norra Mellansverige samt halvtidsutvärderingen av det
nuvarande landsbygdprogrammet och en effektutvärdering av det föregående.
2.4.2.1 Utvärdering häst

Oxford Research AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genom
fört en utvärdering av det investerings- och kompetensutvecklingsstöd som
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beviljats till hästföretagare (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011a).
Utvärderingen genomfördes under hösten 2011 i två olika steg, dels en enkät
undersökning och dels fallstudier för att se hur stödet påverkat de företag som
beviljats respektive avslagits stöd.
Totalt valdes 132 företag ut för enkäten utav de 157 verksamheter och personer
som ansökt. Enkäten fullföljdes av 64 personer, utöver det så påbörjade ytterligare
23 personer enkäten, vars svar också har inkluderats i rapporten, vilket ger en
svarsfrekvens på 65,9%. Utöver enkätundersökningen gjordes en fallstudie
bestående av 20 djupintervjuer för att komplettera svaren från enkäterna.
Utvärderingen inkluderade både de som beviljats stöd och verksamheter som fått
avslag på sin ansökan. Av gruppen som inte beviljades stöd var det cirka en
tredjedel som inte genomförde den investering de sökt stöd för, ungefär lika
många genomförde delvis investeringen och resterande tredjedel valde att
genomföra investeringen helt. I de fall där investeringen genomfördes helt, eller
delvis, finansierades denna främst med eget kapital eller lån. Vilket visar att stödet
ofta inte var en nödvändighet för att investeringen skulle genomföras.
De svarande som beviljats stöd fick ange huruvida de ansåg att stödet bidragit till
att främja vissa faktorer. Främst angav de svarande att stödet bidragit i hög
utsträckning till att vidareutveckla befintliga verksamheten till nya affärsområden
och ökad omsättning. Majoriteten av de svarande tycker att stödet har hjälpt till att
stärka nätverk och att utveckla an nya affärskontakter. Enkätsvaren visar dock
också på att det finns ett behov av ytterligare jämställdhetsarbete, då en del
kvinnor upplever att de inte bli tagna på allvar.
Stödet anses ha haft en positiv påverkan på omsättningen i en majoritet av verk
samheterna, och bland de svarande som inte har märkt av en ökad effekt på
omsättningen, så finns det ändock en positiv framtidsbild.
Däremot var det många som upplevde att stödet har haft en låg effekt på
nyanställning, huruvida verksamheten skulle startas eller ej samt ökad möjlighet
till extern finansiering. Till exempel har 87% angett att de inte har anställt någon
ny de senaste 12 månaderna och 58 % att de externa finansieringsmöjligheterna
inte ökat på grund av stödet. Fallstudierna visar dock att det finns en positiv
framtidssyn, och att de tillfrågade tror att de kommer att anställa i framtiden.
2.4.2.2 Utvärdering turism

Sweco Eurofutures har gjort en utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland för
att utvärdera stöd till turismverksamheter i länet genom Landsbygdsprogrammet
under åren 2007-2010 (Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011c). Tre typer av
stöd har delats ut för att stödja utvecklingen av turismföretag; företagsstöd,
projektstöd och stöd genom Leader. Utvärderingen baseras på dokumentstudier,
enkätundersökning samt ett antal uppföljande intervjuer med stödmottagare.
Utvärderingen har inkluderat både verksamheter som fått bidrag och de som fått
avslag. Enkäten skickades ut till 131 företag, 76 personer svarade vilket ger en
svarsfrekvens på 58 % (svarsfrekvensen för de som fick stöd är 63% och 25% för
de som fick avslag, men eftersom 17 företag fick avslag är gruppen väldigt liten).
Stödbeloppen som har delats ut varierar från under 1000 till maximalt 900 000
(vilket också är det högsta beloppet som får delas ut). Medelåldern för kvinnor
respektive män är 50 år och de verkar i gles- och landsbygden. Lantbrukare och
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turismföretagare dominerar den grupp som fått stöd och de är jämnt fördelade på
kvinnor och män.
Bland de svarande uppger stödmottagarna att stödet bidragit till att öka omsätt
ningen i företaget, men uppfattningen verkar delvis bero på storleken på det
mottagna stödet. De som fått stort ekonomiskt stöd (300 000- 900 000 kr) uppger
i större utsträckning att stödet i stor utsträckning har bidragit till ökad omsättning.
Däremot tycks stödet haft liten effekt på att öka sysselsättningen, knappt 60 %,
anger att det inte bidragit till några nyanställningar. Tills viss del har det ändå
bidragit till ökad sysselsättning, eftersom många av verksamheterna till viss del
har behov av säsongsarbetare, och därför nyttjar timanställning eller tar hjälp av
personer med egen F-skattsedel/företag.
Ca 25 % av de svarande har uppgivit att stödet har inneburit att verksamheten
skiftat inriktning eller ökat bredden på verksamheten och därmed försäljnings
basen. Ungefär 80 procent av stödmottagarna anser att stödet har bidragit i stor,
eller ganska stor, utsträckning till att investeringen de sökte stöd för genomfördes.
2.4.2.3 Utvärdering livsmedel

Som en del av landsbygdsprogrammet i Västra Götalands län har länsstyrelsen
beviljat investeringsstöd till livsmedelsföretagare i regionen(Länsstyrelsen i Västra
Götalands län 2011b). CMA Research AB har på uppdrag av Västra Götalands län
utvärderat stödets effekt hos livsmedelsföretagen som fick stöd under perioden
2007 till 2010. Utvärderingen har i första hand avsett att etablera i fall invest
eringen genomförts oberoende av stöd, ifall stödet har påverkat lönsamheten,
omsättning, sysselsättning eller medfört övriga förändringar. En enkätunder
sökning har skickats ut till de 64 företag som beviljats stöd, 54 personer besvarade
enkäten (svarsfrekvensen är således 84 %). Utvärderingen består av en förstudie,
en enkätundersökning samt en djupstudie baserad på två gruppdiskussioner med
stödmottagare uppdelat på kön, en grupp med tre män och en med två kvinnor.
Lika många kvinnor som män har beviljats stöd. Det maximala beloppet som har
delats ut är 1 800 000 och det minsta beloppet är 5 000, snittbeloppet är runt 100
000 kr. Majoriteten bedriver verksamheten tillsammans med någon annan (76 %),
oftast är det någon som tillhör det egna hushållet (76 % av tidigare svarande). En
tredjedel har uppgett att de i samband med ansökan om investeringsstödet och
själva investeringen, deltagit i projekt- eller kompetenshöjande insatser. Däremot
visar det sig från fokusgrupperna, att de tillfrågade inte förstått att dessa insatser
har haft ett samband med investeringen.
Alla utom ett fåtal har genomfört investeringen, helt eller delvis. Utöver detta har
70 % uppgett att stödet i stor eller ganska stor utsträckning bidragit till att de har
kunnat vidareutveckla den befintliga verksamheten till nya affärsområden. Dess
utom uppger 64 % att stödet har bidragit i stor eller ganska stor utsträckning till
ökad omsättning. Mer än hälften, 54 %, uppger att det inte haft någon effekt alls
på verksamhetens möjlighet att nyanställa, medan 11 % uppgav att de i stor
utsträckning har påverkat att de kan nyanställa. Minst effekt har stödet haft på
verksamheternas möjlighet att öka finansieringen från annat håll.
2.4.2.4 Utvärdering Örebro

Länsstyrelsen i Örebro har utvärderat lantbrukare i Örebros län som fått projekt
stöd, omfattning av utvärderingen är betydligt mindre än den som presenterats i
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tidigare rapporter (Länsstyrelsen i Örebro län 2005). Enkätundersökning skick
ades ut till åtta lantbrukare i Örebros län som fått projektstöd för befintliga och
kompletterande verksamheter till lantbruket, sex stycken svarade, vilket ger en
relativt hög svarsfrekvens, 75 %. Undersökningen avsåg att mäta i fall projekt
stödet har generat en tidsmässig eller omsättningsmässig expansion. Enkätunder
sökningen visade att omsättning ökat för samtliga av de tillfrågade. Dessutom
hade de tillfrågade en positiv framtidssyn, och ansåg att verksamheten skulle
expandera ytterligare inom en fem års period. Majoriteten svarade att projekten
hade genomförts även utan projektstöd, dock ej i samma omfattning.
2.4.2.5 Utvärdering Norra Mellansverige

Oxford Research har på uppdrag av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och
Värmlands län genomfört en resultat- och effektutvärdering av företagsstöd som
beviljats till verksamheter som en del i strukturfondsprogrammet ”Regional
konkurrenskraft och sysselsättning” i Norra Mellansverige (Länsstyrelsen i
Värmlands län 2012). Enkäten skickades ut till 429 företag som fått regionala
företagsstöd, och särskilt regionalt bidrag till företagsutveckling under 2008 och
2009, en stor del av dessa verkar inom tillverkningsindustrin. Runt 330 personer
svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvensen på 77 %. Rapporten har också
kompletterats med intervjuer med utvalda företagsledare.
Även här har man försök att samla in fakta angående företagens anställda och
omsättning, men det är enbart för aktiebolag som tillförlitlig data går att tillgå. De
svarande företagen har också ombetts att ange antal anställda och könsfördelning,
men uppgifterna här är inte helt tillförlitliga på grund av oklarheter kring
definitionen på årsarbetskrafter.
Investeringar går främst till utvecklande av nya produkter/tjänster, men utöver
länsstyrelsens bidrag så finansieras investeringarna i första hand av företagens
egna medel. Däremot har företagen ofta fått mer än ett stöd, det vanligaste är att
de får investeringsbidrag tillsammans med konsultcheck eller att företaget fått
samma stöd flera gånger. Åtskilliga företag anger att deras existens är ett resultat
av företagsstödet, många företag fick stöd redan i tidigt efter sitt etablerande.
Däremot kan inte utvärderingen etablera i vilken grad stödet har påverkat antal
nyetableringar. Stödet tycks dock ha haft en positiv effekt på verksamheternas
produktion och produktionsutveckling. Däremot har stödet inte haft en påverkan
på företagarnas vilja att exportera sina produkter. En tredjedel av företagen uppger
att stödet har genererat miljöförbättrande åtgärder inom verksamheten. Stöden har
haft liten effekt på jämställdhet och integration.
2.4.2.6 Halvtidsutvärderingen för landsbygdsprogrammet 2007-2013

År 2010 genomförde Sveriges Lantbruksuniversitet en halvtidsutvärdering av det
nu gällande landsbygdsprogrammet (Sveriges lantbruksuniversitet 2010b). I den
studerades alla axlar och stödåtgärder i olika delrapporter. Dock är det slutsatserna
från delrapporten om axel 3 som är av störst intresse i detta sammanhang (Sveriges
lantbruksuniversitet 2010a).
Mycket fokus läggs på en diskussion om en kontrafaktisk analysmetod som inne
bär att stödmottagare jämförs med en kontrollgrupp som inte tilldelats stöd. Dock
konstateras det att denna metod inte lämpar sig för projektstöden då en kontroll
grupp egentligen inte kan skapas eftersom att det inte finns något riktigt ”före”.
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Det nämns också i rapporten att enkäter och intervjuer är de enda möjliga sätten
att få information om projektens resultat och effekter. Detta på grund av att
registerdata ofta saknas för stödmottagarna. Dock finns det risker med att använda
enkäter i detta fall. T.ex. finns det en risk för strategiskt beteende, d.v.s. att man
överdriver stödets betydelse. Det finns också en risk att respondenterna inte vill
svara på vad de anser är känsliga frågor.
Till varje åtgärd gjordes två enkäter, en till företag som fått företagsstöd och en till
projektägare som fått projektstöd. De generella slutsatserna får åtgärderna 311–313
är att de tycks ha haft en viss påverkan på livskvalitén på landsbygden samt
företagens diversifieringsmöjligheter. Dock varnas det för att det i en del fall kanske
inte borde delas ut stöd då företagen/projekten har en såna bra affärsmöjligheter att
finansiering kan fås från den privata finanssektorn. Man borde alltså bli bättre på att
se till att stöd endast används för att korrigera för marknadsmisslyckanden.
2.4.2.7 Effektutvärdering av landsbygdsprogrammet 2000-2006

På uppdrag av Jordbruksdepartementet, nuvarande Landsbygdsdepartementet,
genomförde Ramböll en effektutvärdering för det tidigare miljö- och landsbygds
programmet som gällde 2000-2006 (Jordbruksdepartementet 2010). Fokus i
utvärderingen var att studera kvalitativa effekter av projektstöd som delades ut under
perioden 2000-2006. Detta gjordes genom fallstudier av tio projekt som hade fått
projektstöd i diversifieringssyfte; ungefär motsvarande åtgärd 311 i det nuvarande
landsbygdsprogrammet. Dessa projekt genomfördes alla i Västra Götalands län.
I fyra fall rörde det sig om projekt där stödmottagaren var en organisation, i tre
fall var det en enskild verksamhet som inte klassas som organisation och i de
resterande tre röde det sig om projekt där flera aktörer samverkade. Dessa tre
kategorier återkommer sedan genom rapporten när olika effekter presenteras.
Sammantaget konstateras det att projektstödet i dessa projekt som studeras i 70%
av fallen har bidragit till uthålliga verksamheter. En del av dem har fortsatt att
diversifierats efter projektperiodens slut. Dock tycks effekterna av stödet på sikt
vara kopplat till den enskilda mottagarens engagemang och drivkraft. Projekten
ansågs också ha bidragit till ökad kunskapsutveckling och affärsmässighet.
Ett av målen med projektstöden är att öka sysselsättningen. På denna punkt har
effekterna varit lägre. I de fall där mål för bevarandet av arbetstillfällen angetts
har de i hög grad uppfyllts. Däremot har inte detsamma skett för de mål som
angetts för nyanställningar.
Något som uppmärksammas är den viktiga rollen etablerandet av nätverk har haft
i projekten. I de flesta fall fanns dessutom dessa nätverk kvar när fallstudierna
genomfördes. Även möjligheten att kunna marknadsföra sig och därigenom stärka
sitt varumärke lyfts fram som positivt. I flera fall sägs de satsningar som projekt
stödet möjliggjort ha genererat en bra bas av kunder till nya verksamheter.

2.4.3 Att utvärdera stöd
Uppdraget har varit att mäta nyttan av de projektstöd som landsbygdsprogrammet
delar ut för att förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utveck
lingen av landsbygdens ekonomi. På grund av de svårigheter som finns med att få
tag på information via registerdata som nämns i ett par tidigare utvärderingar har
vi valt att genomföra en enkätstudie.
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På grund av den typ av frågor vi är tvungna att ställa för att ha en chans att kunna
estimera ett förädlingsvärde eller antal nyanställda är vi medvetna om att det
kommer att bli svårt att få svar. En annan svårighet är den långa tid som har gått
sedan dessa projekt beviljades stöd. För de som beviljades stöd år 2007 har det nu
gått ungefär fem år. Trots dessa svårigheter gör vi ändå ett försök för att se om
denna metod är möjlig eller om andra metoder skulle lämpa sig bättre inför fram
tida uppföljningar.
Enkätundersökningen kommer att genomföras på ett urval av del av de företag,
grupper av företag, organisationer, föreningar, etc. som har deltagit i projekt som
har tilldelats projektstöd genom landsbygdsprogrammets åtgärder 311-313 under
åren 2007-2009 (avslutade 2007-2010). Fokus har till en viss del legat på att för
söka estimera förädlingsvärde och antal nyanställningar hos de deltagande före
tagen. Dock har fokus mestadels legat på att urskilja andra potentiella resultat.
T.ex. om det finns andra som har dragit indirekt nytta av dessa projekts genom
förande än de faktiska deltagarna eller om deltagarna har upplevt någon påverkan
på vissa mjuka faktorer som kan kopplas till livskvalité på landsbygden.
Eftersom karaktären på de olika projekt som ingår i utvärderingen skiljer sig
märkbart åt så har projekten delats upp, med ett par mindre förändringar, i de
grupper som presenterades i den föregående rapporten. Gruppen allmännyttiga
projekt ingår inte eftersom att de på förhand bedömdes inte kunna generera några
ekonomiska värden. Detta lämnar fyra grupper till denna studie. För att kunna
göra enkätfrågorna så relevanta som möjligt för de svarande företagen delades två
av dessa grupper upp till totalt fyra grupper. De projekt som var kopplade till olika
matmässor och markander bröts ur gruppen marknadsföring och blev en egen,
mässor & marknader. Gruppen turistevenemang delades upp till två beroende på
om projekten syftade till aktiviteter av kortvarig eller mer kontinuerlig karaktär;
turistevenemang – kortvariga samt turistevenemang – kontinuerliga.
Frågorna i enkäterna har i stora drag berört företagets verksamhet, försäljning,
ökning av marknadsandelar, projektstödets påverkan på verksamhetens startande/
deltagande, andra marknadsföringsstrategier, övriga projektstöd samt
demografiska frågor. Frågorna i enkäten berör till vilken mån projektstödet har
bidragit till företagets utveckling, rent lönsamhetsmässigt, men också vad gäller
nya produkter/tjänster, en ökad efterfrågan/antal besökare, samarbeten med andra
parter samt vidareutveckling av företaget inom nya affärsområden. Frågorna har
också berört projektstödets påverkan på landsbygdens sammanhållning,
livskvalité, jämställdhet samt miljö och natur. Dessutom till vilken grad
projektstödet har genererat ytterligare finansiering från annat håll.
Då företagen inte förväntades känna till sitt förädlingsvärde valde vi att istället
dela upp den summan i flera delar enligt ekvation 1, som även presenterades i den
föregående rapporten. Dessa delar finns med större sannolikhet med i företagens
redovisning och borde därför lättare kunna anges. Därefter kan vi enkelt summera
de till ett förädlingsvärde.
Förädlingsvärde = rörelseresultat + avskrivningar + personalkostnader

(1)

Rapporten avslutades med två öppna frågor, där de svarande kunde kommentera
vilka andra följder av projektet de har upplevt, både positivt och negativa, samt i
fall de svarande har andra funderingar de vill förmedla som inte togs upp i enkäten.
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2.5 Enkäten: population, urval, genomförande
och bortfall
Denna sektion presenterar hur arbetet med enkätstudien har genomförts. Från det
tidiga arbetet med att göra en avgränsning för att bestämma studiens population
och hur vi tänkte när vi gjorde urvalet. Till hur många svar vi fick in samt en
kortare bortfallsanalys.

2.5.1 Population och urval
Den ursprungliga ramen på 104 projekt krympte först till 96 då åtta av dem ingick
i gruppen allmännyttiga projekt där ett förädlingsvärde inte går att generera.
Sedan togs fyra projekt till bort, bland annat på grund av att de var så generella att
några deltagare inte skulle gå att identifiera. Detta gjorde att 92 projekt fanns kvar
när vi skulle identifiera mottagare av enkäterna.
I och med att den föregående rapporten tydde på att det i första hand inte var den
sökande av projektstöd som i första hand gynnades av detta började enkätarbetet
med att försöka reda ut hur många faktiska deltagare som hade deltagit i de
utvalda projekten, då detta inte var någon information som fanns registrerad hos
Jordbruksverket. Detta gjordes i en del fall genom att gå igenom delatagarlistor
som hade bifogats ansökan, i en del andra genom att information om deltagare
presenterades på en projekthemsida och i en del fall kontaktades projektägaren
och ombads skicka en sådan lista.
Kategorierna Verksamhetsskapande och Turistevenemang-kontinuerliga innehåller
bara projekt där den sökande är den enda deltagaren. Medan alla andra grupper
innehåller projekt med flera deltagare; framför allt gäller detta i grupperna
marknadsföringsprojekt och Mässor & marknader.
Efter svaren hade kommit in kunde totalt 1662 detagande företag urskiljas i
sammanlagt 79 projekt som ingick i populationen och utgjorde ramen för under
sökningen. I 13 av fallen fick vi inte tag på några uppgifter eller så saknades akten
i jordbruksverkets register. Fördelningen mellan de olika enkätgrupperna som
presenteras i tabell 3.1 var avgörande för den resterande urvalsprocessen. För
kortningarna som visas inom parantes kommer att användas i tabeller och diagram
i kommande kapitel.
Tabell 3.1: Population över deltagare i 79 projekt som mottagit projektstöd år 2007-2009
inom åtgärderna 311-313.
Enkätgrupp

Antal företag

Procent

Marknadsföringsprojekt (MA)

918

56

Mässor & Marknader (MM)

669

40

Turistevenemang – kortvariga (TK)

11

1

Turistevenemang – kontinuerliga (TL)

5

0

Varaktiga tillgångar (VT)

42

3

Verksamhetsskapande (VS)

7

0

Totalt

1652

100

Källa: Jordbruksverkets register

38

Tre av grupperna innehöll mycket få deltagare, Turistevenemang – kortvariga,
Turistevenemang – kontinuerliga samt Verksamhetsskapande, och i de fallen valde
vi att skicka en enkät till hela populationen. Dock var det en delatagare i gruppen
Turistevenemang – kortvariga som vi ej hittade någon adress till så de 11
deltagarna i populationen blev 10. För de andra grupperna, Marknadsförings
projekt, Mässor & marknader och Varaktiga tillgångar, gjordes ett slumpmässigt
urval på 20 procent. Sedan letades adresser upp till företagen och det slutmässiga
urvalet, efter några bortfall av företag som vi ej hittade någon adress till, blev
följande.
Tabell 3.2: Urval: slumpmässigt för Marknadsföringsprojekt, Mässor & marknader och
Varaktiga tillgångar och totalt för Turistevenemang – kortvariga, Turistevenemang –
kontinuerliga samt Verksamhetsskapande.
Enkätgrupp

Antal företag

Procent

Marknadsföringsprojekt (MA)

148

50

Mässor & marknader (MM)

120

40

Turistevenemang – kortvariga (TK)

10

3

Turistevenemang – kontinuerliga (TL)

5

2

Varaktiga tillgångar (VT)

8

3

Verksamhetsskapande (VS)

7

2

Totalt

298

100

Sammanlagt skickades 298 enkäter ut till företag i totalt 61 av de 96 projekten i
den ursprungliga populationen.

2.5.2 Genomförande
Enkäten skickades ut i pappersform tillsammans med ett följebrev där mer detaljer
om studien kunde hittas samt kontaktpersoner. Det medföljde även en internetlänk
och en individuell kod så att de svarande kunde välja huruvida det passade dem
bäst att svara via en webbenkät eller på papper. Utskicket gjordes i början av juni.
Utav de 298 enkäter som postades kom 10 stycken tillbaka på grund av, bland
annat, felaktiga adresser. Det antal enkäter som därför nådde fram till de svarande
kan därför antas vara 288.
Ca två veckor senare, strax innan midsommar, skickades en påminnelse ut via
mail där koden och internetlänken var bifogade. Om man ville få en ny pappers
kopia kunde man svara på det utskicket, vilket ett företag gjorde.
På grund av semestertider och dylikt förlängdes svarstiden till slutet av augusti.
Efter det började svaren sammanställas för de totalt 57 enkätsvar, 6 stycken visa
webbenkäten och 51 st via postenkäten, som kom in med en fördelning över de 6
grupperna som presenteras i tabell 3.3.
Detta betyder att svarfrekvensen i denna enkätstudie är 20 procent för alla grupper
sammanslagna. För de olika grupperna var svarsfrekvensen högst i grupperna
verksamhetsskapande och varaktiga tillgångar med 29 respektive 38 procent.
Lägst svarsfrekvens hade turistevenemangsgrupperna där inga svar alls kom in
från den kontinuerliga gruppen och endast ett svar från den kortvariga gruppen.
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Tabell 3.3: Inkomna svar
Enkätgrupp

Antal svar

Svarsfrekvens
per grupp

Procent av
samtliga svar

Marknadsföringsprojekt (MA)

28

19%

49%

Mässor & Marknader (MM)

22

18%

39%

Turistevenemang – kortvariga (TK)

2

20%

4%

Turistevenemang – kontinuerliga (TL)

0

0%

0%

Varaktiga tillgångar (VT)

3

38%

5%

Verksamhetsskapande (VS)

2

29%

4%

Totalt

57

20%

100%*

* summan i kolumnen blir 101, p.g.a. avrundningen.

Detta, i vissa fall, mycket låga deltagandet får konsekvenser på hur svaren i avsnitt
2.6 kommer att presenteras. T.ex. kommer inga tabeller eller dylikt presenteras för
de minsta kategorierna separat utan svaren kommer att grupperas ihop där de
ställda frågorna tillåter detta.
Den geografiska aspekten har inte prioriterats i denna studie då det inte var ett av
huvudsyftena. Dessutom var antalet inkomna svar både i enkätstudien och bort
fallsanalysen så låga att det är svårt att se några mönster. En tabell med antalet
deltagare per län i urvalet, antalet enkätsvar samt antalet deltagare i bortfalls
analysen presenteras dock för översiktens skull i tabell 3.4. Länstillhörigheten
baseras på vilken länsstyrelse som har beviljat projektstödet.
Tabell 3.4: Geografisk fördelning av urvalet, enkätstudien och bortfallsanalysen.
Län

Population

Enkätsvar

Bortfall

Blekinge län

1 projekt = 77 deltagare

2

0

Dalarnas län

8 projekt = 87 deltagare

3

1

Gotlands län

2 projekt = 36 deltagare

1

3

Gävleborgs län

10 projekt = 41 deltagare

3

2

Hallands län

3 projekt = 135 deltagare

6

1

Jämtlands län

5 projekt = 40 deltagare

1

1

Jönköpings län

1 projekt = 25 deltagare

0

1

Kalmar län

4 projekt = 208 deltagare

6

2

Kronobergs län

3 projekt = 64 deltagare

4

2

Norrbottens län

3 projekt =34 deltagare

3

0

Skåne län

6 projekt = 188 deltagare

6

1

Stockholms län

6 projekt = 58 deltagare

6

2

Södermanlands län

2 projekt = 32 deltagare

3

2

Uppsala län

1 projekt = 1 deltagare

0

0

Värmlands län

2 projekt = 39 deltagare

2

1

Västerbottens län

1 projekt = 1 deltagare

0

0

Västernorrlands län

4 projekt = 11 delatagare

1

0

Västmanlands län

3 projekt = 42 deltagare

0

1

Västra Götalands län

12 projekt = 482 deltagare

9

10

Örebro län

0 projekt = 0 deltagare

0

0

Östergötlands län

0 projekt = 0 deltagare

0

0

Jordbruksverket

2 projekt = 41 deltagare

1

2

Totalt

79 projekt = 1642 deltagare

57

32

40

Som tabellen visar är fördelningen mellan länen relativt ojämn. Ungefär en
fjärdedel av alla företag i urvalet finns i Västra Götalands län medan inga företag i
urvalet ligger i Östergötlands eller Örebro län. Två projekt, med totalt 41
deltagare, har fått sitt projektstöd beviljat direkt av Jordbruksverket.

2.5.3 Bortfallsanalys
På grund av den låga svarsfrekvensen blev det angeläget att göra en bortfallsanalys.
Av resursskäl och brist på information om deltagarna är den tyvärr begränsad i sin
omfattning. Till exempel finns det ingen information om företagens antal anställda,
omsättning, bransch eller dylikt eftersom inga uppgifter om detta samlats in.
Eftersom att heller inget organisationsnummer finns kan vi heller inte vända oss
mot andra register. Detta problem gäller dock inte bara företagen i bortfalls
analysen utan även de som deltagit i enkätundersökningen.
På grund av detta kan bortfallsurvalet endast jämföras med deltagarna i undersök
ningen baserat på uppgifter om de projekt som de har deltagit i samt vilket kön de
svarande har haft. De uppgifter som har gått att få fram via projektinformationen
är vilket år de har fått stöd, från vilken åtgärd, vilken typ av enkätgrupp de tillhör
samt hur mycket stöd projektet har fått, både som helhet och genomsnittligt per
deltagare.
Samtliga enkätmottagare som inte deltog i studien ombads att svara på frågan varför
de inte ville delta i undersökningen, de flesta via e-mail och några via telefon.
Nedan, i tabell 3.5, redovisas en sammanställning av orsaker till varför många valde
att inte delta i enkätundersökningen. Totalt var det 32 personer som svarade på
frågan men fyra stycken angav flera svar därav att summan i tabellen är 36.
Tabell 3.5: Orsaker till varför många valde att ej delta i enkätundersökningen.
Orsaker

Totalt

Kvinnor

Män

Ej svar

Känner ej till projektet

10*

4

4

2

Tidsbrist

7*

5

2

0

Vill inte delta

5*

3

1

1

Problem med webbenkäten

3

0

2

1

Tyckte inte att frågorna passade/var relevanta för dem

3

2

1

0

Ägarbyte/ny personal/nedlagd verksamhet

3

1

2

0

För svåra/många/detaljerade frågor

3

3

0

0

Har gått för lång tid sedan projektet genomfördes

1

1

0

0

Misslyckat samarbete inom projektet

1

1

0

0

Totalt

36*

20

12

4

* 4 svarande har svarat angett två orsaker så antalet svarande är 32

Det som sticker ut bland svaren är att så många av de tillfrågade har svarat att de
inte känner till vilket projekt enkäten har relaterat till och därför inte har velat
svara, ca 28 procent av svaren.
För de övriga svaren kan man summera dem i två större kategorier som rymmer
ca en tredjedel var av samtliga svar, den första ca 39 procent och den andra 33
procent. Tidsbrist, tyckte inte att frågorna passade/var relevanta för dem, har gått
för lång tid sedan projektet genomfördes samt för svåra/många/detaljerade frågor
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kan sägas bero på sättet vi var tvungna att ställa frågorna på och tidpunkten för
undersökningen. För att kunna bedöma vad dessa projekt har bidragit med måste
det gå en tid mellan genomförandet och utvärderingen. De frågorna som åsyftas
som för detaljerade handlar om företagens ekonomiska uppgifter som togs med på
grund av Jordbruksverkets rapporteringskrav till EU. De resterande kategorierna;
problem med webbenkäten, vill inte delta, ägarbyte/ny personal/nedlagd
verksamhet samt misslyckat samarbete inom projektet kan sägas vara normala
bortfallsorsaker.
Vid sidan av dessa direkta frågor har vi i ett par fall observerat artiklar och dylikt
på internet när kontaktuppgifter för påminnelsen har sökts som föreslår att det
finns fler fall av ägarbyten och nedlagda företag än de som har uppkommit här
som troligtvis har också bidragit till den låga svarsfrekvensen.
Den procentuella fördelningen mellan de olika enkätgrupperna som presenterades
i 3.3 återkommer i tabell 3.6 och jämförs både med den procentuella fördelningen
mellan de som deltog i bortfallsanalysen och den procentuella fördelningen i det
ursprungliga urvalet som gjordes. Generellt är fördelningen väldigt snarlik i alla
tre kolumner, vilket gör att det inte finns någon anledning att tro att någon grupp
skulle vara över- eller underrepresenterad, varken i enkätundersökningen eller i
bortfallsanalysen.
Tabell 3.6: Procentuella fördelningar mellan enkätgrupperna för urvalet, de som deltog i
enkätstudien och de som deltog i bortfallsanalysen.
Enkätgrupp

Urvalet

Enkätstudien

Bortfallsanalysen

Marknadsföringsprojekt (MA)

50%

49%

47%

Mässor & marknader (MM)

40%

39%

41%

Turistevenemang – kortvariga (TK)

3%

4%

6%

Turistevenemang – kontinuerliga (TL)

2%

0%

0%

Varaktiga tillgångar (VT)

3%

5%

3%

Verksamhetsskapande (VS)

2%

4%

3%

Totalt

100%

100%*

100%

* summan i kolumnen blir 101, p.g.a. avrundningen.

Tabell 3.7 presenterar antalet kvinnor och män som deltog i enkätstudien respek
tive bortfallsanalysen med procentandelar inom parantes. Det som sticker ut är att
de proportioner som syns för kvinnor och män i enkätundersökningen har blivit
den omvända i bortfallsanalysen, och något förstärkt. Eftersom att vi inte vet hur
fördelningen i varken populationen eller urvalet ser ut är det svårt att säga om det
är en skev fördelning i bortfallsanalysen.
Tabell 3.7: Könsfördelning mellan deltagarna i enkätstudien och bortfallsanalysen.
Kön

Enkätstudien

Bortfallsanalysen

Kvinna

24 (42%)

18 (56%)

Man

30 (53%)

11 (34 %)

Ej svar

3 (5%)

3 (9%)

Totalt

57 (100%)

32 (100%*)

* summan i kolumnen blir 99, p.g.a. avrundningen.
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Möjligheten finns att de orsaker som angavs i tabell 3.5 i större utsträckning
representerar kvinnors anledningar att inte delta än mäns. Detta konfirmeras till en
viss del om bortfallsorsakerna studeras per kön, vilket tabell 3.5 också visar.
Endast kvinnor har sagt att de tyckte att frågorna var för svåra, många eller
detaljerade. Kvinnorna verkar också i högre grad ha angett tidsbrist som orsak,
medan männen bland annat har haft problem med webbenkäten.
I tabell 3.8 visas fördelningen mellan de olika beslutsåren 2007, 2008 och 2009.
Fördelningen i enkätstudien är mycket lik den som ses i det ursprungliga urvalet,
vilket gör att de olika åren torde ha blivit väl representerade i svaren. I bortfalls
analysen är andelen svarande som fick projektstöd år 2007 lite lägre medan
andelen svarande som fick projektstöd året efter är lite högre.
Tabell 3.8: Fördelning i urvalet, enkätstudien och bortfallsanalysen baserat på beslutsår för
projektens stöd.
År

Urvalet

Enkätstudien

Bortfallsanalysen

2007

717 (43%)

25 (44%)

10 (31%)

2008

655 (40 %)

20 (35%)

16 (50%)

2009

280 (17%)

12 (21%)

6 (19%)

Totalt

1652 (100%)

57 (100%)

32 (100%)

Fördelningen mellan de tre åtgärderna 311-313 presenteras i tabell 3.9 för urvalet,
enkätstudien samt bortfallsanalysen. Över lag är fördelningen snarlik i alla tre
kolumnerna och det finns inget som tyder på någon skev fördelning. Därmed
förväntas både enkätstudien och bortfallsanalysen ge en representativ bild av
upplevelserna inom de olika åtgärderna.
Tabell 3.9: Fördelning i urvalet, enkätstudien och bortfallsanalysen baserat på typ av
åtgärd.
År

Urvalet

Enkätstudien

Bortfallsanalysen

311

92 (6%)

5 (9 %)

2 (6%)

312

419 (25%)

10 (18%)

6 (19 %)

313

1141 (69%)

42 (74 %)

24 (75 %)

Totalt

1652 (100%)

57 (100%*)

32 (100%)

I tabell 3.10 visas medelvärdet och medianen baserat på det genomsnittliga
projektstödet per deltagare. Detta bygger på att vi har kunnat se i Jordbruksverkets
register hur mycket stöd respektive projekt har fått och sedan dividerat den siffran
med hur många deltagare vi har fått fram att varje projekt har deltagit. Det bör
observeras att detta endast är en estimering för att se ungefär hur mycket stöd det
skulle bli per deltagare om stödet delades lika. Vi kan inte säga något om den
faktiska fördelningen.
Tabell 3.10: Stöd (kronor) per deltagare i urvalet, enkätstudien och bortfallsanalysen.
Stöd per deltagare

Urvalet

Enkätstudien

Bortfallsanalysen

Medelvärde

15221

69758

19833

Median

6291

9564

6291
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Det syns tydligt att både medelvärdet och medianen är högre för de svarande som
deltog i enkätstudien än både de som deltog i bortfallsanalysen och de som finns
med i urvalet. Det skulle därmed kunna vara så att ju större stöd man har fått desto
större är sannolikheten att man kan placera vad det var för projekt man deltog i
och att man tycker att det känns värt mödan att svara.
Att medelvärdet är mycket högre än medianen i alla tre kolumner tyder på att det
finns en eller ett par deltagare som har mottagit ett stort stöd och drar upp
genomsnittet.

2.6 Enkäten: frågor och svar
Nedan följer en genomgång av svaren, fråga för fråga. På grund av enkäternas
skiftande innehåll och struktur mellan de olika grupperna, presenteras inte svaren
i en ordning som är identisk med någon av enkäterna, dock presenteras de under
samma rubrikindelningar som i enkäterna. Dessutom skiljer sig antalet svarande
för respektive fråga åt på grund av att de olika enkäterna inte innehåller samma
antal frågor. Ett fåtal frågor riktar sig enbart till en viss kategori svarande där
antalet svar har varit väldigt få. Detta har i vissa fall medfört att det inte går att
avgöra hur säkert svaret är.
För att få en bättre överblick av frågorna och svaren har de delats upp i de fyra
sektioner som fanns i enkäten i de fall där en enskild grupp med väldigt få svar
åsyftas visas inga grafer eller tabeller utan de nämns endast kort i textform. Vid
samtliga tabeller och figurer anges vilka grupper som inkluderas enligt defini
tionerna i tabell 4.1. Generellt gäller dock att svarfrekvensen är låg och att
resultaten därför inte kan anses helt tillförlitliga.
Tabell 4.1: De olika projekttyperna och deras förkortningar
Enkätgrupp

Förkortning

Marknadsföringsprojekt

MA

Mässor & marknader

MM

Turistevenemang – kortvariga

TK

Turistevenemang – kontinuerliga

TL

Varaktiga tillgångar

VT

Verksamhetsskapande

VS

2.6.1 Allmän information om företagen och de svarande
Dessa frågor inledde samtliga enkäter och ställdes för att vi skulle få lite mer
allmän info om vilken typ av företag som svarade på enkäten samt vem på
företaget som svarade.
De första två frågorna bad de svarande att ange kön och ålder. Fördelningen
presenteras i figurerna 4.1 och 4.2.
Fördelningen av svaranden mellan kvinnor och män är relativt jämn. Eftersom
enkäterna har riktats till företag och inte specifika personer vid företagen vet vi
inte om denna könsfördelning är proportionerlig med den faktiska fördelningen
hos företagen i vår population. SCBs statistik visar att strax över 60 procent av
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samtliga egna företagare är män. Dock kan man inte anta att sådant är fallet i vårt
urval utan mer kunskap.

Figur 4.1: Könsfördelning (MA, MM, VT, VS, TK)

Stor skevhet i svarsfrekvens mellan kvinnor och män i fall där proportionen i
populationen är jämn kan leda till icke-representativa sammanställningar av
svaren. Fördelningen för de inkomna svaren avviker dock ej dramatiskt från SCBs
statistik. Därmed finns det inga belägg för att fördelningen bland de inkomna
svaren skulle vara skev.

Figur 4.2: Åldersfördelning (MA,MM,VT,VS,TK)

Ca 60 procent av de som svarat har angett att de tillhör ålderskategorin 45-64 år.
Omfattningen av denna ålderskategori har naturliga förklaringar. Detta stämmer
ganska bra överens med den bild SCBs statistik ger över åldersstrukturen bland
egenföretagare. I denna åldersgrupp befinner sig ca 52 procent av Sveriges
samtliga egenföretagare. Skillnaderna ses främst genom den större andel
svarande i gruppen 65 och äldre och de mindre andelana i de yngre kategorierna.
Detta kan dock bero på de typer av företag som ingår i detta urval. Majoriteten är
företag som finns på landsbygden och det är en generell trend att många unga
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väljer att flytta från landsbygden till storstäderna, vilket skulle vara kompatibelt
med fördelningen i våra svar. Dessutom karaktäriseras jordbrukssektorn och
betingad verksamhet av en något äldre grupp människor. Generationsväxlingen
inom denna sektor är av tradition inte helt oproblematisk och leder lätt till en
ojämn åldersfördelning (Jordbruksverket, 2012).
De generella trenderna tyder på att våra svar skulle kunna visa en representativ
bild av företagarna i de berörda sektorerna och områdena. Dock saknas mer
information om populationen. Därmed antar vi att resultaten inte påverkas nämn
värt av åldersstrukturen.
Ytterligare en fråga berörde den svarande och den efterfrågade vilken funktion
den svarande har i företaget. Majoriteten av de svarande är ägare, delägare, eller
VD i företaget. I tabellen nedan, 4.2, anges fördelningen av de svarandes funktion
i respektive verksamhet.
Tabell 4.2: De svarandes funktion i företaget (MA,MM,VT,VS,TK)
Funktion

Antal

Ägare/delägare/egenföretagare

20*

VD

16*

Verksamhetsledare/chef

7

Annat

10

Ej svar

3

*2 svarande har uppgett både VD samt ägare

De allra flesta har angett sig för att vara ägare, VD eller verksamhetsledare vilket
gör att vi kan anta att de känner till verksamheterna väl. Då många av företagen i
populationen är relativt små kan vi också anta att det är sannolikt att flera av de
svarande har mer än en funktion i företaget.
Sedan flyttades fokus mot den faktiska verksamheten och de tillfrågade ombads
först ange företagets huvudsakliga verksamhet och sedan huruvida verksamheten
kombineras med lantbruk eller inte. Resultaten för dessa frågor presenteras nedan
i tabell 4.3 och figur 4.3.
Tabell 4.3 Företagens huvudsakliga verksamhet (MA,MM,VT,VS,TK)
Bransch

Antal svar

Turism, hotell, konferens och restaurang

22*

Produktion av livsmedel och hantverk

20*

Skogsbruk/lantbruk

11*

Grossist/återförsäljare

4*

Annat

5

Ej svar

5

* Vissa personer/verksamheter uppgav mer än en typ av näring.

En majoritet av de svarande återfinns inom området produktion, området
skogsbruk/lantbruk samt området turism/hotell och restaurangnäringen. Flera av
de svarande har uppgett mer än ett alternativ på frågan, vilket betyder att en del av
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de svarande driver eller arbetar i ett företag som bedriver mer än en sorts verk
samhet. De verksamheter som de svarande angett tycks i hög grad stämma
överens med den klassificering vi har gjort av projektstöden i den föregående
rapporten. T.ex. återfinns en relativt stor andel producenter inom projektområdet
mässor och marknader medan hotell och restaurangverksamhet återfinns inom
området marknadsföring.

Figur 4.3: Andel företag som kombinerar verksamheten med lantbruk (MA,MM,VT,VS,TK)

Flertalet av de som svarat på undersökningen har angett mer än en typ av verk
samhet. Detta beror delvis på att verksamheten har tydliga karaktärsdrag av både
t.ex. produktion och återförsäljning, men även någon typ av restaurang/livsmedels
näring kopplad till lantbruk. De tillfrågade ombads också ange om verksamheten
kombineras med lantbruk. Drygt en tredjedel angav att verksamheten drivs i
kombination med lantbruk.
De svarande ombads sedan att ange ifall de fått stöd för någon ytterligare satsning
efter projektdeltagandet. En stor majoritet av de tillfrågade uppgav att de inte har
fått stöd för någon ytterligare satsning, efter deras deltagande i detta projekt. Detta
visar på att stödet var en engångshändelse, d.v.s. att det ekonomiska stödet inte är
kontinuerlig inkomstkälla. Fem deltagare hade sedan fått stöd från landsbygds
programmet, ytterligare fyra deltagare hade fått stöd från annan stödgivare än de
som återfinns i tabell 4.4 nedan.
Tabell 4.4: Finansiellt stöd från fler källor efter projektets slut (MA,MM,VT,VS,TK)
Alternativ

Antal svar

Nej
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Ja, från Landsbygdsprogrammet

5*

Ja, från Regionalfonden

0

Ja, från Socialfonden

0

Ja, från annan stödgivare

5*

Ej svar

4

*En svarande har svarat både landsbygdsprogrammet och annan stödgivare
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2.6.2 Upplevelser av projektet
Denna sektion fanns i samtliga enkäter men antalet frågor varierade mellan
grupperna. Enkäterna för marknadsföringsprojekt, mässor & marknader samt
varaktiga tillgångar är mest lika varandra. En del frågor finns dessutom bara i en
grupps enkäter. De frågor som finns i flera av enkäterna presenteras först och de
enskilda frågorna efteråt.
De tillfrågade ombads att ange i fall de upplevde att företagets försäljning hade
ökat som ett resultat av projektet under ett antal olika tidsperioder. Svaren
presenteras i tabell 4.5 nedan.
Tabell 4.5: Uppskattad förändring av företagens försäljning (MA, MM & VT)
Ja

Nej

Vet ej

Ej svar

Under projektet

13

17*

11*

13

Ett år efter

11

19*

8*

16

Två år efter

7

19*

7*

21

Mer än två år efter

6

20*

7*

21

*1 person har svarat Nej + Vet ej

Drygt en femtedel uppger att företagets försäljning ökat under projekttiden.
Andelen som anser att företagets försäljning ökat det efterföljande året samt under
och efter de två efterföljande åren minskar stadigt. Detta visar att den ekonomiska
påverkan projektet har tycks vara mest betydande under projekttiden och sedan
avtar i takt med att tiden fortlöper efter projektets avslutning. Detta stämmer
överens med inkomstflödena som skissades i den föregående rapporten för
grupperna marknadsföringsprojet samt mässor & marknader, som här står för 50
av 54 svar.
Strax över 30 procent av de svarande upplever ingen ökning i försäljningen alls
under projekttiden och två femtedelar upplevde ingen ökning de efterföljande året/
åren. Ungefär hälften av de tillfrågade har ingen uppfattning, eller har valt att inte
svara på huruvida projektet har haft en påverkan på försäljningen.
Som mest märkte därmed ca 25 procent av de svarande företagen av en ökning i
sin försäljning. Någon, eller ett par, svarande har uppgett en ökning i försäljningen
först en tid efter projektet. Denna grupp är dock liten.
De tillfrågade ombads sedan att uppskatta hur mycket försäljningen har ökat som
ett resultat av projektet. Från föregående fråga vet vi att ungefär 30 procent inte
upplevde någon ökning i försäljningen, vilket också återspeglas i nedanstående
tabell, 4.6. Ungefär 25 procent upplevde att försäljningen hade ökat med 1 till 10
procent. Endast 7 procent uppgav att försäljningen hade ökat mycket, d.v.s. med
11 till 20 procent. Dessutom uppgav ca 9 procent att deras försäljning ökat
väldigt mycket, d.v.s. en ökning av försäljningen med 21 procent eller mer.
Sammanfattningsvis har drygt en tredjedel märkt av en viss ökning i försäljning
medan de resterande två tredjedelarna har valt att inte svara, alternativt vet inte
om det skett en ökning eller har inte märkt en ökning gentemot tidigare år.
Noterbart är att antalet svarande som har angett ett positivt värde i nedanstående
tabell är högre än antalet svarande som angav att det skett en positiv förändring i
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försäljning under projekttiden, en möjlig förklaring är att de svarande kan ha svårt
att specificera tidpunkten, och därför valt svaret vet ej i föregående fråga.
Tabell 4.6: Upplevd storleksförändring av företagens försäljning
(MA, MM & VT)
Alternativ

Antal svar

Inte alls

17

Ganska mycket (1 till 10 %)

14

Mycket (11 till 20 %)

4

Väldigt mycket (21 % eller mer)

5

Vet ej

10

Ej svar

4

Om man jämför svaren ovan i tabell 4.6 med det genomsnittliga stöd företagen har
fått finns det ingen uppenbar trend som tyder på att större stöd har haft en större
påverkan. Den svarande med det allra största genomsnittliga stödet per deltagare
har uppgett svaret inte alls medan de två svarande i motsatt ända av distributionen,
d.v.s. de som har mottagit lägst genomsnittligt stöd per deltagare, har angett vet ej
och väldigt mycket.
De tillfrågade i gruppen mässor & marknader ombads också ange till vilken typ
av kunder som försäljning ökat. Flest svarande företag hade upplevt en ökad
försäljning främst till privata konsumenter på den lokala marknaden, 24 procent.
Ungefär lika många, 22 procent, hade upplevt en försäljning till företag på den
lokala marknaden. Generellt tycks försäljningen ha ökat relativt jämt till alla
kundgrupper, se figur 4.4. nedan. Dock, bör man ha i åtanke att det inkom totalt
20 svar på denna fråga, vilket gör att ett företags svar får relativt stort inflytande
på de procentuella värdena.
Trots ett lågt antal svar indikerar de att 7 av 10 företag i kategorin mässor &
marknader säger sig ha upplevt en ökad försäljning till någon av de typer av
kunder som anges i figuren.

Figur 4.4: Försäljning till olika typer av kunder (MM)
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För att utvärdera projektstödets påverkan på projektets genomförande, ombads de
tillfrågade att svara på en fråga som formulerades olika beroende på grupp men
som syftade till samma sak;
*Hade du deltagit i denna insats om projektstödet inte hade beviljats? (MA).
* Hade du deltagit på denna mässa/marknad om projektstödet inte hade beviljats?
(MM)
* Hade projektet genomförts om projektstödet inte hade beviljats? (VT)
* Hade verksamheten startats om projektstödet inte hade beviljats? (VS)
* Hade ditt företag deltagit om projektet inte hade beviljats projektstöd? (TK)
De tillfrågade ombads ange i fall projektet skulle genomförts i liknande utsträck
ning, oavsett projektstöd, eller om projektet skulle ta sig andra former, eller utgå
helt, vid uteblivet stöd. Det sammanlagda resultatet, presenterat i tabell 4.7, visar
att 30 procent hade genomfört/deltagit/startat projektet oavsett projektstöd.
Knappt 20 procent uppgav att projektet hade initierats, men i mindre utsträckning
eller vid ett senare skede, utan projektstöd. Av de svarande uppgav 37 procent att
projektet inte genomförts utan stöd och 11 procent gav inget svar på frågan.
Det finns dock stora skillnader i projektberoende mellan de olika kategorierna de
svarande tillhör. För marknadsföringsprojekten svarade ca 15 procent att de inte
hade genomfört projektet utan projektstödet medan motsvarande siffra för
gruppen mässor & marknader är hela 60 procent. Detta kan tyda på ett större
bidragsbehov hos de små mathantverkare som i stor utsträckning deltar på mässor
och marknader med sina produkter.
Tabell 4.7: Hade företagen deltagit i projekten om stödet inte hade beviljats?
(MA, MM, VT, VS, TK)
Alternativ

Antal svar

Procent*

Ja, i samma utsträckning

17

30

Ja, i mindre utsträckning

10

18

Ja, fast längre fram i tiden

3

5

Nej

21

37

Ej svar

6

11

* Summan av kolumnen är 101 p.g.a. avrundning

Om man kopplar ihop svaren som presenteras i tabell 4.6 och 4.7, d.v.s. om man
jämför storleken på den uppleva försäljningsökningen och huruvida företagen
hade deltagit om de inte hade fått projektstöd finns det en viss koppling. Utav de
som angav att det fanns en ökning, 1 procent och uppåt, är det bara fem företag,
utav 20, som säger att de skulle ha deltagit i projektet i samma utsträckning även
om de inte hade fått något projektstöd. Det tycks därmed vara så att de som har
upplevt ökningar i sin försäljning i stor grad har varit beroende av stöd för att
kunna delta.
Utöver frågor relaterade till företagens försäljning, ekonomi och dylikt syftar
denna utvärdering dessutom till att försöka se tecken på positiva externaliteter
d.v.s. effekter som gynnar en tredje, extern part. På grund av detta ombads de
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svarande att svara på i vilken utsträckning de upplever att projektstödet bidragit
till en rad olika faktorer som är nära förknippat med Landsbygdsprogrammets
mål.
De alternativ som fanns att tillgå var huruvida projektstödet har bidragit väldigt
mycket, mycket, ganska mycket, i viss mån eller inte alls till respektive påstående.
I nedanstående tabell har dock svarsalternativen väldigt mycket, mycket och
ganska mycket slagits samman till att endast representera ”mycket” för att göra
den mer lättöverskådlig.
Samtliga av de sex olika typerna av enkäter som skickades hade vissa skillnader i
vilka påståenden de svarande fick ta ställning till. Det bör beaktas att detta
påverkar det totala antalet svarande för respektive fråga nedan i tabell 4.8.
Det är tydligt att projektstöden också haft annan betydelse än enbart ekonomisk.
Bland annat uppger ca 28 procent att projektstöden har stor haft en stor betydelse
för utvecklande av både nya produkter och tjänster. Projektstödet tycks också hos
ca 26 procent av de svarande företagen i stor grad ha lett till ett ökat antal
studiebesök eller turister. Mest betydande effekttycks dock projektstöden ha haft
på nätverksbyggande och nya samarbeten där hela 42 procent angav att
projektstöden har bidragit i stor utsträckning. Dock tycks projektstödet inte ha
haft någon större effekt på möjligheten att få finansiering från annat håll.
Tabell 4.8: Projektstödets effekter, antal svar.
I vilken utsträckning upplever du att
projektstödet har bidragit till…

Mycket

I viss
mån

Inte alls

Ej svar

Svarande
grupper

…vidareutveckling av företagets
verksamhet till nya affärsområden?

15
(28 %)

11
(21 %)

21
(40 %)

6

MA,MM
& VT

…öka lönsamheten i företaget?

15
(28 %)

9
(17 %)

24
(45 %)

5

MA,MM
& VT

…att nya nätverk eller samarbeten
har bildats?

23
(42 %)

11
(20 %)

15
(27 %)

6

MA,MM,
VT & TK

…att företaget har utvecklat nya
produkter/tjänster?

15
(28 %)

11
(21 %)

21
(40 %)

6

MA,MM
& VT

…att företaget har fått fler studiebesök/
turister?

13
(26 %)

15
(30 %)

18
(36 %)

5

MA & MM

…att företaget har kunnat få finansiering
från annat håll?

3
(5 %)

3
(5 %)

41
(72 %)

8

Samtliga

…att öka sammanhållningen på landsbygden?

14
(25 %)

22
(39 %)

13
(23 %)

6

Samtliga

…att öka livskvalitén på landsbygden?

16
(28 %)

15
(26 %)

17
(30 %)

7

Samtliga

…att förbättra natur- och landsbygdsmiljö? 14
(25 %)

12
(21 %)

23
(40 %)

6

Samtliga

…att öka jämställdheten på landsbygden?

16
(28 %)

24
(42 %)

6

Samtliga

9
(16 %)

Procentsatser visas i parenteserna.
När det kommer till de mer sociala aspekterna av landsbygdprogramments mål
tyder svaren på att projektstödet i en viss mån har bidragit till att öka jämställd
heten, livskvalitén och sammanhällningen på landsbygden. Dessutom tycks det ha
hjälpt till att förbättra natur- och landsbygdsmiljön.
En annan sekundär aspekt av projektstödets påverkan ställdes sedan i en fråga där
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samtliga grupper tillfrågades i fall de upplevde att andra företag påverkats positivt
av det egna företagets etablerande, förutom företag som anlitats som leverantörer
av varor och tjänster. Strax under 30 procent upplevde att deras företagsetablerande
haft en positiv påverkan på andra företag, se figur 4.5.

Figur 4.5: Överspillningseffekter på andra verksamheter (MA, MM, VT, VS, TK)

Av de som svarat ja på föregående fråga så finner vi att en majoritet av de
svarande anger att de företag som påverkats positivt verkar inom turism/hotell och
restaurang samt inom livsmedel. Därmed tycks den positiva externaliteten främst
ha påverka andra verksamheter som tillhandahåller boende och servering av mat
och/eller fika.
För att undersöka om upplevda positiva resultat hos företagen, inom grupperna
marknadsföringsprojekt samt mässor & marknader, kan bero på andra faktorer
ombads de svarande ange om företaget vidtagit andra marknadsföringsaktiviteter
parallellt med projektet. Till exempel annonserat i tidningen eller gjort reklam på
internet. Som figur 4.6 visar nedan har ungefär hälften av de svarande företagen
parallellt marknadsfört sig på andra sätt.

Figur 4.6: Andra marknadsföringsstrategier hos företagen (MA, MM)

Dessa andra åtgärder leder till att det är svårt att avgöra huruvida det är projekt
stödet och det relaterade projektet som har bidragit till en ökad försäljning. För att
försöka undersöka det närmare visar tabell 4.9 hur många företag som har angivit
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att deras försäljning har ökat och vilka av dem som har åkt på en mässa eller
deltagit i ett liknande projekt med marknadsföringssyfte.
Tabell 4.9: Förhållandet mellan ökad försäljning och andra marknadsföringsåtgärder
(MA, MM), antal svar.
Både mässa och andra
marknadsföringsåtgärder.

Bara mässan/projektet.

Ökad försäljning

6 (2 MA & 4 MM)

5 (2 MA & 3 MM)

Ej ökad försäljning

9 (6 MA & 3 MM)

7 (3 MA & 4 MM)

Endast de som har svarat ja eller nej på frågan om ökad försäljning under den
första perioden.
Fördelningen tyder på att det generellt har varit svårt att öka försäljningen för de
företag som har svarat i dessa grupper, vilket stämmer överens med den bild som
gavs tidigare i tabellerna 4.5 och 4.6.
För gruppen mässor & marknader kan vi urskilja ett svagt mönster som tyder på
att ökad försäljning ofta sammanfaller med andra marknadsföringsåtgärder. Det
finns också ett svagt mönster som visar att företag som enbart varit med på en
mässa i mindre utsträckning har ökat sin försäljning jämfört med företag som
kombinerar mässan med andra marknadsföringsåtgärder.
För gruppen verksamhetsskapande projekt fanns det en individuell fråga i
enkäten. De svarande ombads att ange ifall verksamheten, för vilken de fått stöd,
fortfarande fanns kvar. Enkäterna som riktade sig till verksamhetskapande projekt
fick enbart två svarande, och i båda fallen uppgav de svarande att verksamheterna,
för vilka de fick stöd, fortfarande finns kvar.
På grund av den annorlunda karaktären i produkter som levereras av företag som
tillhandahåller turistevenemang och upplevelser skickades separata enkäter ut till
de två grupperna turistevenemang – kortvariga och turistevenemang –
kontinuerliga turistmål. Dock inkom inga svar från gruppen kontinuerliga
turistmål så de frågorina har inga svar att presentera. I den kortvariga kategorin
inkom endast ett svar vilket gör att det inte har gått att säga något om svaren på de
två frågorna som var unika för denna grupp.

2.6.3 Information om företagets ekonomiska resultat
Sammanlagt berör sex frågor företagets ekonomiska resultat, antal anställda samt
inköp av externa tjänster. Tyvärr angav väldigt få av de svarande några svar på
dessa frågor varför de inkomna svaren i första hand dikuteras i textform för
samtliga grupper.
I den första frågan i denna sektion ombads de svarande att uppge företagets
rörelseresultat för åren 2006 till och med 2011.
För 2011 gav ca hälften, 32 av 57 av de svarande som mest, någon form av svar
som antyder att rörelseresultatet hos de svarande företagen varierar mellan 7,2
miljoner och 0 kr. Det genomsnittliga rörelseresultatet var ca 740 000 kr. För
tidigare år än 2011 är svarsfrekvensen ännu lägre. I ett fåtal fall angavs ett negativt
rörelseresultat.
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I den andra frågan ombads de svarande att uppge företagets personalkostnader för
åren 2006 till och med 2011.
Antalet svar på denna fråga var något färre än för den föregående. För 2011 tycks
företagens totala personalkostnader varierar mellan ca 2,5 miljoner och 0 kr. Den
genomsnittliga personalkostnaden var ca 130 000 kr för de svarande företagen.
För tidigare år är svarsfrekvensen ännu lägre.
Den tredje och sista frågan bad de svarande att uppge företagets avskrivningar för
åren 2006 till och med 2011. Denna fråga fick färre svar än de båda tidigare. För
2011 angavs som högst ca 2,2 miljoner kr för avskrivningar och som lägst 0 kr.
Genomsnittsvärdet låg på ca 190 000.
Tanken med dessa tre frågor var att svaren skulle ge oss information som kunde
användas till att räkna ut deras förädlingsvärde med. Detta skulle sedan potentiellt
kunna användas i en djupare analys. Med tanke på den låga svarsfrekvensen blev
detta inte meningsfullt men vi kan ändå beräkna det för de svarande tillsammans
för att få en uppfattning om hur stort de svarande företagens bruttoförädlingsvärde
är, vilket visas i tabell 4.10 för åren 2006-2011.
Det genomsnittliga förädlingsvärdet är relativt oförändrat från år till år, men
betydligt fler har angett värden för 2011 jämfört med 2006, vilket ger varierande
säkerhet i värdena. Dessutom finns viss osäkerhet kring verkliga storleken på
siffrorna, den mest troliga konsekvensen av detta är en underskattning av
förädlingsvärdet. Ett saknat värde har räknats som ej svar medan en nolla har
räknats som värde noll.
Tabell 4.10: Genomsnittligt bruttoförädlingsvärde (kronor) för de svarande företagen
(MA, MM, VT, VS, TK)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 155 955

1 319 117

1 431 398

1 470 649

1 388 823

1 584 688

Överlag tycks de medverkande företagen ha haft ett bruttoförädlingsvärde mellan
1,2 och 1,6 miljoner kronor per år, om siffrorna ger en rättvis bild av företagen.
Hur stor del av detta värde som är ett direkt resultat av projektstöden är mycket
svårt att säga något om. Framförallt med det låga deltagandet och det stora
bortfallet bland dessa frågor i enkäten.
De följande två frågorna i enkäten bad de svarande att uppge hur många
tillsvidareanställda, respektive tillfälligt anställda de har haft under perioden
2006-2011.
Majoriteteten av de tillfrågade har inga anställda eller har valt att inte svara.
Så överlag är antalet anställda lågt och antalet anställda skiljer sig inte märkbart
mellan kvinnor och män. Genomsnittssiffran för antalet tillfälligt anställda är 1,
för kvinnor respektive män med undantag för 2008, 2010, 2011 där antalet
tillfälligt anställda kvinnor är 2.
Det maximala antalet tillfälligt anställda kvinnor i en enskild verksamhet
observeras år 2008, då 30 kvinnor var tillfälligt anställda vid ett företag. Samma
verksamhet har haft det högsta antalet tillsvidareanställda kvinnor, som mest 6
stycken under åren 2009, 2010, 2011. Det högsta antalet tillfälligt anställda män
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var 14 stycken som ett företag angav för år 2011. Ett annat företag hade det största
antalet tillsvidareanställda män under perioden 2006-2010, sju stycken.
Baserat på det låga deltagandet och de få svar vi har fått in går det inte att avgöra
om projektstödet har genererat fler anställningar i de svarande företagen.
För att avgöra i fall verksamheterna haft någon påverkan på andra företag i och
utanför regionen ombads de tillfrågade att ange i fall de under åren 2006 till 2011
i någon utsträckning har köpt in tjänster från andra företag, inklusive
egenföretagare. Resultatet presenteras i tabell 4.11.
Under 2006 var antalet som anlitat och antalet som inte anlitat andra företag
nästan lika många, 22 och 21 svarande i respektive grupp. Övertid har antalet
svarande som anger att det anlitat andra företag ökat, medan antalet av de som inte
anlitat några andra företag har varit relativt oförändrat. Istället har antalet som ej
svarat minskat ju närmare vi kommer i tiden. År 2006 angav 39 % att de anlitat
andra företag, år 2011 hade den siffran stigit till 53 %. Trots att vi ser en ökning,
så går det inte att fastställa i vilken omfattning de har påverkat andra företag.
Tabell 4.11: Inköp av externa tjänster (MA, MM, VT, VS, TK), antal svar.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ja

22

23

25

28

27

30

Nej

21

21

20

17

19

18

Ej svar

14

13

12

12

11

9

En anledning till att antalet svaranden som har svarat ej svar har minskat med åren
kan vara att man helt enkelt inte kommer ihåg om man har gjort det ett par år
tidigare, medan det är lättare att komma ihåg om man gjorde det förra året.
Som en följdfråga på detta ombads de svarande att svara på inom vilka sektorer de
hade köpt in tjänster, resultatet visas i figur 4.7. Över hälften av de angivna svaren
bestod av transport och bygg/VVS.

Figur 4.7: Sektorer som de inköpta tjänsterna tillhör (MA, MM, VT, VS, TK)
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2.6.4 Slutkommentarer om projektet
Enkäten avslutades med två öppna frågor, där de svarande ombads uppge vilka
andra påföljder de upplevt av projektet, och slutligen ifall de svarande önskade
förmedla något som inte har täckts av de ställda frågorna i enkäterna.
Positiva aspekter som angavs är att kundunderlaget ökat, att matlandet Sverige
blivit mer känt och att det bidragit till exklusivare produkter, att man har kunnat
expandera geografiskt, att man fått fler kontakter och att intresset och kunskapen
har ökat. En svarande skrev att den fått hjälp att starta ett aktivitetscentrum som
har lett till att ekonomin i föreningen har blivit bättre. Ett fåtal uppger att det har
haft en positiv effekt på den lokala livsmedelstillverkningen eftersom lokala,
ekologiska och den småskaliga livsmedelstillverkningen uppmärksammats och att
det på så sätt höjt medvetandegraden. Ett par uppger att projektstödet, och deras
medverkan, har bidragit till nya kontakter, idéer och ny inspiration.
En del av de svarande anger att det inte upplevt några negativa effekter, medan
andra angivit bland annat att kraven från tillsynsmyndigheten är för omfattande
för småföretagare. En svarande uppgav att projektet mest bestod av möten och
inget faktiskt agerande.
Svaren som angavs i den sista öppna frågan varierade mycket. En av de svarande
kommenterade att bidragsfunktioner är kontraproduktiva, och att konsulterna
saknar en uppfattning om entreprenörskap eller den ekonomiska verklighet som
företagen står inför. En av de tillfrågade upplever att man blir ifrågasatt som
kvinna när man bedriver en verksamhet på landsbygden. Hon försökt delta i fler
projekt via en annan organisation, men alltid fått avslag.
En av de svarande tycker att regelverket är för krångligt för småskaliga livs
medelsföretag, och att tillsynen från myndighetshåll bär med sig för höga
kostnader. I andra EU länder så finansieras det av skattemedel anger den svarande
och anser att detta motiverar fler att starta företag. Ytterligare en annan svarande
menar på att den höga skattesatsen på vinst hindrar utveckling för småföretagare
med måttlig omsättning.
Bland de svarande som valt att inte fullfölja enkäten, finner vi kommentarer om att
de inte mottagit projektstöd, eller att det inte förstod att de deltagit i något projekt,
eller att de inte minns projektet. Dessa svaranden räknas därmed inte in i bortfalls
analysen som presenterades i avsnitt 2.5. Det poängterar ännu mer problemet som
diskuterades i bortfallsanalysen. D.v.s. att många av dem som har gynnats av
projekten, i de fall där projektägare och projektdeltagare inte har sammanfallit, inte
har vetat om att de indirekt har fått stöd.
Det finns också flera svarande som menar att deras ökning i försäljning inte
nödvändigtvis går att härleda till det faktum att de deltagit på en matmässa, eller
andra faktorer och att det är svårt att bedöma utfallet av projektet eller
projektstödet. Detta stämmer överens med den bild som presenterades i tabell 4.9.

2.7 Slutsatser
Huruvida det går att med säkerhet påvisa några direkta eller indirekta resultat av
projektstöden har varit mycket svårt att utreda. Det har till en början varit svårt att
identifiera deltagarna eftersom att de oftast inte funnits angivna i akterna, i de fall
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där antalet har varit fler än en. När vi har kontaktat projektägare för att få en sådan
lista har inga organisationsnummer funnits med, vilket gör det svårt att ta fram
mer information om dem i olika registerdatabaser. Av samma anledning har det
varit svårt att göra en grundligare bortfallsanalys.
Försöket med en enkätstudie för att få in information om företagen som skulle
kunna ligga till grund för en schablonmodell som skulle kunna användas vid
rapportering av resultatindikatorer till EU var mindre lyckat. Svarsfrekvensen låg
på endast 20 procent och när det gäller de ekonomiska faktorerna var det ca
hälften av de svarande som inte angav något svar. Detta gör att siffrorna som
presenterats är mycket osäkra och vi har valt att inte göra någon djupare analys av
de ekonomiska resultaten. Skälen till bortfallet var flera; där förutom de vanliga
problemen med tidsbrist och ovilja att delta ett vanligt skäl är att de svarande inte
kände till projekten.
Dessutom har många företag vidtagit andra marknadsföringsåtgärder parallellt
med projekten, vilket försvårar möjligheten att isolera effekterna från det specifika
projektet. Tabell 3.10 visar att de deltagande företagen, i urvalet, har mottagit i
genomsnitt ca 15000 kr. Med den låga summan i beaktande kan man kanske heller
inte förvänta sig så stora resultat i form av ekonomiska resultatindikatorer.
Det som gick att urskilja var att projektstöden tycktes ha en påverkan på faktorer
som ökad livskvalité och sammanhållning på landsbygden. En annan positiv effekt
de svarande hade upplevt var att projektstöden hjälpte till att skapa nya nätverk
och samarbeten med andra företag.
Gruppen mässor & marknader stack ut på flera sätt i utvärderingen. T.ex. angav
svaranden i den gruppen att projektstödet var avgörande för deras projektdeltagande
i mycket större grad än de andra grupperna. Detta skulle kunna tolkas som att detta
är en sektor där det är svårt att få tag på privat finansiering. En fråga till denna
grupp bad de svarande att ange till vilka typer av kunder försäljningen hade ökat.
Totalt angav 7 av 10 företag att försäljningen hade ökat till någon typ av kund.
Frågan om huruvida projekten hade kunnat få privat finansiering togs även upp i
halvtidsutvärderingen som beskrevs kort i kapitel 2. Den studien antydde att det
var ett relativt stort problem med företag som får stöd trots att de lika gärna hade
kunnat få finansiering av privata aktörer. Denna enkätstudie visar vissa tendenser
till samma problem för några av grupperna, dock inte för gruppen mässor &
marknader vars projekt ofta har en hög grad av kollektiv nytta. Det skulle kunna
vara så att riskkomponenten i dessa fall är så svår att bedöma att privata aktörer
inte vågar hantera den typen av företag/projekt. I dessa fall är det berättigat att
använda offentliga medel.
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Bilaga: Beskrivning av samtliga projekt

Namn

Journalnummer

Beskrivning

Utbetalat
projektstöd

Upptäck Ullared

LB 2007 1033

Förstudie för att utveckla nätverket ”upptäck Ullared”. Besöka
företag som vill ingå i nätverket, utveckla en hemsida, utarbeta ett
större projekt med syfte att utveckla upplevelse- och
turistnäringen.

Smaklust Gotland

LB 2007 1161

Marknadsföra Gotland som upplevelse- och matö. Deltagande i
matmässa Smaklust. Syftet är att samla många företag under ett
gemensamt paraply Goda Gotland

Marknadsföring av Bo
på lantgård i Danmark

LB 2007 1344

Bjärekött

Smaklust – Värmlands
deltagande i den
nationella manifestationen för småskalig
livsmedelsproduktion

Projekt typ

22 919

Marknadsföring

256 000

Marknadsföring
(M)

Marknadsföra 62 gårdar med ”Bo på lantgård” på Roskilde mässa i
juni 2007

24 064

Marknadsföring
(M)

LB 2007 1403

Starta en organisation för försäljning av Bjärekött. I en förstudie
göra marknadsundersökningar, skapa en fsg.org samt utreda ett
samarbete med Bassholma slakteri.

42 000

Verksamhets
skapande

LB 2007 2016

Genom deltagande i smaklustmässan göra allmänheten
uppmärksam på det fantastiska värmländska mathantverket och
att kvalitet gör skillnad.

500 000 Marknadsföring
(M)

Etablering av infocenter LB 2007 2018
i Storforsen

Skapa ett informationscenter i Storforsen i Älvsbyns kommun, där
besökare kan få guidning men även lyfta fram hela turistnäringen
inom Älvsbyns kommun. Varje år kommer ca 150 000 besökare till
Storforsen.

59 845

Utveckling av
vandringspaket

LB 2007 2161

Utöka Vittingeleden med ytterligare sträckning samt utveckla ett
vandringspaket som ska kunna bokas online. Vandringspaketet ska
marknadsföras på den tyska marknaden.

142 000

Från land till stad i
Innerstaden Göteborg

LB 2007 2266

Öka omsättningen av och kunskapen om närproducerade
produkter genom att skapa en stor naturlig marknadsplats i
centrala Göteborg. Nätverksbygge mellan försäljningsställen i
Göteborg och producenter i hela Västra Götaland

1 499 999

Verksamhets
skapande

Varaktiga
tillgångar
Marknadsföring

Natur- och kulturvärdar LB 2007 2281
i kulturreservatet
Lillhärjåbygget

Syftet är att skapa förutsättningar för att bedriva kulturturism i
kulturreservatet Lillhärjåbygget. Sprida kunskap om ett levande
fjälljordbruk med fäboddrift i väglöst land samt att samverka med
andra turistentreprenörer.

250 000

Sveriges mathantverk i
fokus

LB 2007 2488

Stöd till att marknadsföra och informera om Sveriges mathantverkare
och deras produkter i samband med Smaklustmässan 2007. Vill skapa
stor medial uppmärksamhet och sätta branschen i fokus.

420 000 Marknadsföring
(M)

Häxhuset

LB 2007 2563

Ombyggnad av fastigheten Kyrkbyn 9:11 i Lillhärdal för
Häxmuseum, turistbyrå och kafé.

259 383 Verksamhets
skapande

Informations- och
bokningssystem för
landsbygdsföretag

LB 2007 2822

Utveckla landsbygdsturism genom att erbjuda
boendeanläggningar och aktivitetsföretag möjlighet till
exponering och försäljning via Internet

1 522 371 Marknadsföring

Småland på Ikea

LB 2007 2917

Marknadsföring av Svensk turism på IKEA:s varuhus runt om i
Europa

268 097 Marknadsföring

White Guide Sweden
LB 2007 2942
-engelskspråkig version

Engelskspråkig upplaga av den svenska landsomfattande
restaurang- och matkulturguiden White Guide, med målsättningen
att visa upp det fantastiska svenska restaurang- och
livsmedelsutbudet för en engelskspråkig publik.

396 800

Marknadsföring

Halländska
matupplevelser

LB 2007 2952

Samordna och utveckla halländska matupplevelser för att
tillgodose ett ökande behov och samtidigt tillvarata en stor
potential av nyföretagande och tillväxt i företag.

549 292

Marknadsföring

Smaka på Tjust

LB 2007 4121

Projekt- och marknadsföringskostnader för kultur- och
skördefesten Smaka på Tjust 2007.

400 358 Marknadsföring
(M)
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FORTS.
Namn

Journalnummer

Beskrivning

Utbetalat
projektstöd

NOAK Västra Götaland

LB 2007 4190

Sprida konceptet med företagande utan F-skatt eller eget företag
för att få fler att vilja prova på egen verksamhet.

243 136

Marknadsföring

Ekorundan 2007

LB 2007 425

Ekologiska lantbruksföretag kommer att ha ”öppen gård” för att ge
konsumenterna möjlighet att besöka de som odlar den ekologiska
maten.

221 280

Marknadsföring
(M)

Ekocentrum - från idé
till succé

LB 2007 4367

Ekocentrum, en kurs- och konferensgård, en inspirationsanläggning
för hållbara lösningar på miljö- och energiproblemen samtidigt vill
man locka nya turister till bygden.

296 587 Varaktiga
tillgångar

Färgelandamat

LB 2007 4427

Hitta ett koncept för att samla ett antal förädlingsföretag i en
gemensam lokal. De ska då kunna samverka om maskiner, personal
och logistik. Färgelanda kommun står för lokalen.

213 104 Varaktiga
tillgångar

Tillväxt i MR Väst

LB 2007 4608

Kampanj för att öka medlemsantalet i Maskinring Väst.

110 788

Hedenäset närvärme

LB 2007 4959

Fjärrvärmeutbyggnad i Hedenäset med investeringar i panna,
byggnader och kulvert. Uppvärmning med skogsflis och sedermera
rörflen.

Välkomst och Infoskylt

LB 2007 5389

Välkomstskylt och infoskylt med karta över Hasselaområdet, att
ersätta befintlig gammal skylt.

Östgötadagarna

LB 2007 5606

En aktivitet för att åskådliggöra landsbygdens företagande,
förlänga säsongen för dessa, samt öka deras intäkter.

364 789

Ekologiskt på mässan
det ”Goda köket”

LB 2007 5820

På matmässan ”Det goda köket” marknadsföra ekologiska livs
medel mot konsument genom att låta företagare i målgruppen
fungera som monterpersonal samt demonstrera webbplatsen
”Ekotorget”.

179 409 Marknadsföring
(M)

Vidareutveckling av
Bondens egen
marknad i Västerås

LB 2007 5917

Utbilda styrelsemedlemmar/producenter, förbättra
marknadsföringen

227 634

Breddat utbud av
service genom ett
socialt kooperativ

LB 2007 5931

Skapa socialt kooperativ av kvinnor med främst utomnordisk
bakgrund. Dessa får i kooperativet lära sig att producera varor och
tjänster riktade mot landsbygden och därigenom ska deras
möjligheter på arbetsmarknaden stärkas.

600 000 Verksamhets
skapande

200-årsjubileum till
minne av Lars Paul
Esbjörn och Erik
Jansson

LB 2007 6060

Samordning av de aktiviteter som plan. för 200-års jubileum.

213 258 Turist
evenemang

Historiska vandringar i LB 2007 6142
Slipstensgruvorna, Orsa

Främja och utveckla turismen genom historiska vandringar i och
kring de kulturhistoriskt intressanta slipstensgruvorna i Orsa.

213 400

”Smaklust i norra
Mälardalen”

LB 2007 6253

Arbete inför, i samband med, och även efter Smaklustmässan.
Kostnader för planeringsmöten, PR, marknadsföring, presentation,
administration och utsmyckning. Målsättning att uppmärksamma
allmänheten på regionens unika och speciella mat.

400 000 Marknadsföring
(M)

Gårdsrunda-Säters
landsbygd välkomnar

LB 2007 6274

Att lyfta fram lantbruket i Säters kommun genom en besöksdag, så
att den blir mera attraktiv och synlig

411 347

Nordansmak

LB 2007 6375

Bygga upp webbaserad marknadsplats.

336 228 Marknadsföring

Smaklustmässan

LB 2007 6588

Deltaga på Smaklustmässan för att marknadsföra Sörmland som
ett intressant Mat-län

299 527 Marknadsföring
(M)

Tävlingsanläggning för
islandshästar

LB 2007 6677

Anlägga en tävlingsanläggning för islandshästar.

600 000

Byggnation av ål-gös
bottengarn

LB 2007 6694

Byggnation av ål-gös bottengarn för att fiska ål och gös, 2-4
personer.

160 000 Verksamhets
skapande

61

Projekt typ

Marknadsföring

1 260 000 Verksamhets
skapande
22 500

Marknadsföring
Turist
evenemang

Marknadsföring

Turist
evenemang

Marknadsföring

Varaktiga
tillgångar
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Journalnummer

Beskrivning

Utbetalat
projektstöd

Bo på lantgård med
värde

LB 2007 6818

Utveckla ett prenumerationsmagasin med koppling till kundrabatt.
Producera 4 magasin årligen där nya värdar presenteras och där
fokus sätts på säsongsaktiviteter.

999 960

Marknadsföring

Passion för mat

LB 2007 6853

Delta på mässan ”Passion för mat” med en monter uppbyggd som
en gårdsbutik där krögare och producenter visar upp sig
tillsammans.

191 281

Marknadsföring
(M)

Smålands o Ölands
deltagande i
upplevelsemässan
Smaklust i Stockholm

LB 2007 6856

Förbereda och genomföra Smålands deltagande i Smaklustmässan.
Hitta intresserade utställare. marknadsföra Småland och Öland som
besöksmål där maten har en central roll

1 046 100

Marknadsföring
(M)

”En Näve Halland”

LB 2007 848

Arrangera den del av eventet ”En näve Halland” som inte avser
primärproduktion utan som avser småskalig produktion av mat,
energi, övriga varor och tjänster från den halländska landsbygden.

222 342

Marknadsföring
(M)

Ekologiskt på
restaurangmässor

LB 2008 1075

Att öka möjligheterna för små och medelstora producenter av
ekologiska livsmedel att nå ut till en större marknad genom att
delta med en ”ekologisk monter” på Interfood i Göteborg samt på
Restaurangexpo i Sollentuna september 2007.

272 358 Marknadsföring
(M)

Jordens mat - en
ekologisk marknad i
skördetid

LB 2008 1102

Anordna en ekologisk marknad tillsammans med KRAV, kallad
Jordens Mat på Gunnebo Slott.

277 926 Marknadsföring
(M)

Virtuellt stöd vid inköp
av lokalt producerade
livsmedel samt
institutionell
kostplanering

LB 2008 1200

Projektet ska utveckla en elektronisk mötesplats för inköp och som
erbjuder kvalitetskontrollerad produktinformation från regionala
matproducenter i sydostregionen.

216 000

naturlekplats i Öhr

LB 2008 1428

Att stärka Öhr som utflyktsmål och mötesplats för bygden, främja
företagandet

55 000

Smaklust- lokal
småskalig
livsmedelsförädling

LB 2008 1566

Samordning av insatser för småskaliga livsmedelsproducenter,
marknadsföring och kompetensutvecklingsinsatser.

Karsjö Marknad

LB 2008 1602

Utveckling av Karsjö Marknad till att omfatta ett större närområde
och satsning på lokalproducerat, ekologiskt och miljösmart.
Utveckling av landsbygden med sikte på företagsamhet, service,
gemenskap och kultur.

15 000 Marknadsföring
(M)

Fagernäs sommargård

LB 2008 1626

Bygga ett handikappanpassat naturlekområde genom att investera
i en vandringsled och ett skyddstaket mot ett mindre våt område.
Syftet är att förstärka Fagernäs aktivitetsutbud med en fortsatt
satsning på barnfamiljer, natur och handikapp.

22 500

Klosterträdgård på
Vårsta Diakonigård

LB 2008 1936

Vårsta diakonigård vill bygga upp en attraktiv tillgänglig miljö för
konferensgäster, studenter, hyresgäster och boende i regionen. Vill
stärka besöksnäringen i regionen med att utveckla ytterligare en
dragningskraft i form av en grön oas.

1 662 501

Varaktiga
tillgångar

boende för alla

LB 2008 2076

Nybyggnation av 5 st. handikappvänliga övernattningsstugor till
äventyrsanläggningen.

196 204

Varaktiga
tillgångar

Tillbyggnad restaurang LB 2008 2189
och cafédel

Bygga ut café och restaurangdel.

500 000

Varaktiga
tillgångar

”Auf den Spuren”
Tyskspråkig
skärgårdsguide

LB 2008 2305

Översättning och tryckning av tyskspråkig skärgårdsguide.

22 903 Marknadsföring

TäljeledenMåsnarenleden

LB 2008 2387

Skötselplan, restaurering, informationsmaterial, karta,
informationsskyltar och hemsida.

87 784

Marknadsföring

Tångprojekt i
Kristianopel

LB 2008 2518

Kristianopels samhällsförening ska i samarbete med Karlskrona
kommun rensa bort tång i Kristianopel.

69 569

Allmännyttiga
projekt

62

375 588

Projekt typ

Marknadsföring

Allmännyttiga
projekt
Marknadsföring
(M)

Allmännyttiga
projekt

FORTS.
Namn

Journalnummer

Beskrivning

Utbetalat
projektstöd

Farbar Holjeå

LB 2008 267

Genomföra en försiktig rensning av Holjeån.

Matrundan 2008

LB 2008 2762

Skapa kulinariska upplevelser på Ystad-Österlen under en vecka i
maj.

79 053

Projekt typ
Allmännyttiga
projekt

301 550

Marknadsföring
(M)

”Skärgårdskarta i
LB 2008 2838
Karlskrona kommun för
båtturism”

Projektet ska marknadsföra skärgården för båtturisterna. En
informativ skärgårdskarta ska inspirera båtturisterna att stanna
flera dagar.

22 329

Marknadsföring

Se o Smaka på...

LB 2008 2888

Framtagning och tryck av en ”matkarta” för marknadsföring av
lokala producenter och gårdsbutiker i Kalmar, Kronoberg och
Blekinge län. Projektet är ett samarbete med bl.a. KRAV och
Regional matkultur Blekinge.

72 238

Marknadsföring

Hästfest i Bollnäs

LB 2008 2927

Synliggöra hästens betydelse, skall bidra till nyföretagande och
nätverksbyggande.

45 205 Turist
evenemang

Kanotled genom
Hamrångebygden

LB 2008 3113

Skapa och marknadsföra en kanotled som skall gå igenom
Hamrångebygden.

99 699

Varaktiga
tillgångar

Järvsö i utveckling

LB 2008 3115

Samordning av organisationer som jobbar för att utveckla Järvsö
genom ett skyltfönster och en enhetlig skyltstrategi.

99 559

Marknadsföring

Lokalt odlat i Söderala

LB 2008 3127

skapa en arena för försäljning och demonstration av lokala
produkter

18 382

Marknadsföring

Ovalbana Timrå
Hästsportsförening

LB 2008 3222

Anlägga en internationellt godkänd islandshäst bana vid Timrå rid
stadion. En unik anläggning i Sverige där dressyr, hoppning, fältritt,
westernridning och islandshästar är samlade på gemensam plats.

392 501

Samverkan mellan små LB 2008 345
kulturella besöksmål på
Finnskogen

Projektet ska marknadsföra nytillkomna entreprenörer och
föreningars bussturer i Finnskogen. Den etablerade turen ”Livet på
Finnskogen” ska ligga som grund och fungera som draghjälp för
nytillkomna.

9 683

Båtturism - Ön
(Hedesunda)

Söker stöd för inköp och installation av 100 löpmeter flytbryggor
och 2 sjösättningsramper med intilliggande parkeringsplatser.

LB 2008 346

178 816
61 936

Varaktiga
tillgångar
Marknadsföring

Varaktiga
tillgångar

Historievandringar i
LB 2008 3648
Slipstensgruvorna 2008

Fortsätta arbete från 2007

Spår och skidskytte i
Edsåsdalen

LB 2008 3731

Vidareutveckling av skidskytteanläggning och elljusspåret genom
utbyggnad av elljusspåret mm. Målet är att förlänga säsongen för
anläggningarna i byn. Öka Edsåsdalens attraktionskraft genom att
stärka Edsåsdalens utbud av spår/anläggningar.

Marknadsföring
Folkmusikfest

LB 2008 3867

Etablera en organisation för marknadsföring av drygt 20 musik
arrangemang i 13 kommuner varav en Sala kommun i
Västmanland. Syftar till att garantera en stor publik för dessa
arrangemang.

BIKE Hemavan

LB 2008 3884

Satsa på cykelturismen i Hemavan genom att iordningsställa
cykelleder.

Kyrkbåtsroddens
framtida utveckling i
Leksand

LB 2008 3964

Utveckla kyrkbåtstraditionerna i Leksand och samtidigt skapa en
event för turister i Leksand

45 000

Turist
evenemang

Fågeltorn i Ramsjö

LB 2008 4099

Målet är att bygga ett fågeltorn vid Hennansjön så att fågel
intresserade kan se ut över öppet vatten både i Hennan och än
Enan. Syftet är att vidga naturintresset hos besökare för att berika
fritiden och utveckla bygden.

17 822

Allmännyttiga
projekt

Stochampionats
auktion

LB 2008 4272

Anordna auktion för ettåriga travhästar i samband med
Stochampionatet på Axevalla travbana. Vill få det till ett årligt
återkommande evenemang.

80 937

Marknadsföring

63

Turist
evenemang

274 500 Allmännyttiga
projekt

25 026

Turist
evenemang

787 500 Varaktiga
tillgångar

FORTS.
Namn

Journalnummer

Beskrivning

Utbetalat
projektstöd

Marknadstillväxt för
mathantverkare

LB 2008 4514

Länets mathantverkare vill delta i Upplevelsemässan Smaklust i
Stockholm. Fokus ligger på Sveriges mathantverkare och temat är
smak. Vill speciellt lyfta fram ungdomar som framtidens
mathantverkare och kunder. Leda till ökad försäljning

585 287

Marknadsföring
(M)

Rullskidbana i Åsarna

LB 2008 485

Anläggande av rullskidbana för träning under barmarksperioden.
Syftet är att öka Åsarnas attraktionskraft som besöksmål.

843 663

Allmännyttiga
projekt

Dragspelets Hus

LB 2008 496

Uppbyggnad av Dragspelets hus genomförd 2007. Söker nu
pengar för att kunna gå vidare med inredning och dokumentation
av dragspelets historia.

Falbygdens mat &
kulturtält

LB 2008 5224

Inköp av tält för försäljning av lokala matprodukter.

100 000

Ombyggnation av
servicebyggnad

LB 2008 5404

Ombyggnad och upprustning av båtklubbens lokal för att kunna
hålla utbildningar året runt, uthyrning och ökad trivsel och
information till båtgäster.

100 000 Varaktiga
tillgångar

S/S Warpens Utveckling LB 2008 5579

Bibehålla en kulturell turistprodukt och öka det turistiska utbudet i
Bollnäs kommun tillsammans med andra aktörer för att öka
turismomsättningen i Bollnäs kommun.

240 000 Turist
evenemang

Tidernas Hemsida

LB 2008 5582

Genom projektet hjälpa till att hålla landsbygden levande, genom
att via den moderna tekniken vända sig till genomresande och
besökande i vår region för att informera om Tidernas Väg.

22 500

ArveMuseets och
Arvesunds fortsatta
utveckling, Projekt
2008

LB 2008 5631

Frigöra ytor i Arvemuseet, tillgängliggöra Såghuset och förbättra
servicen för cafébesökarna.

600 001

Varaktiga
tillgångar

Arholma dansbana -om LB 2008 621
och tillbyggnad

Om- och tillbyggnad av Arholma dansbanas kök mm.

750 000

Varaktiga
tillgångar

Smaklust 2009

LB 2008 6393

Marknadsföra Gotland som upplevelse- och matö.

500 000 Marknadsföring
(M)

En vägvisare till
slöjdare/hantverkare
och ekologisk mat

LB 2008 6799

Genom en gemensam broschyr marknadsföra mindre företag på
landsbygden och skapa sysselsättning och tillväxt.

115 868 Marknadsföring

Lövstabruk - magnet
för turismen i
Vallonbygden

LB 2008 999

Stöd för utveckling, marknadsföring och förbättrad
kommunikation. Utveckling av Barnens Bruk och
konsertverksamheten. Ökad marknadsföring gm annonsering och
mässdeltagande. Försök med bussanslutning från Upptåget i Tierp
- Lövstabruk och åter

816 346

Turist
evenemang

Nystratgruppen Siljan
AirPark

LB 2009 1116

Genomföra infrastrukturinvesteringar för att färdigställa Siljan Air
Park som är Skandinaviens första Air Park för att utveckla turismen
och näringslivet där.

400 000

Varaktiga
tillgångar

Destination Dalarna/
Tur 09 och 10

LB 2009 1212

Presentera ett enat Dalarna under den årliga nat. och internat.
turistmässan i Gbg. TUR-mässan där alla branschföreträdare deltar,
skapa ett bredare samarbete inom Dalaturism

376 996

Marknadsföring
(M)

Turistbyrå

LB 2009 1262

Bygga upp Blidö turistbyrå

510 675 Verksamhetsskapande

Jordens mat – en
matmarknad i
skördetid

LB 2009 1351

Borås/Evelina Genomförande av ekologisk matmässa, Jordens mat.

60 900

Marknadsföring

Smaklust 2009 – inte
bara mat

LB 2009 1427

Skapa ett målinriktat samarbete mellan småskaliga matföretag och
turistföretag för att delta på Smaklustmässan. Genom branschöver
skridande samarbete effektivare marknadsföra Värmland som mat
och turist län och öka sysselsättning och tillväxt.

492 309

Marknadsföring

64

1 148 852

Projekt typ

Varaktiga
tillgångar
Marknadsföring

Marknadsföring

FORTS.
Namn

Journalnummer

Beskrivning

Utbetalat
projektstöd

Matmarknad
– småskalig livs
medelsproduktion

LB 2009 2228

En matmarknad för småskaliga livsmedelsproducenter.

125 368

Marknadsföring

Samverkan för
Smaklustmässan i
Mälardalen

LB 2009 3504

Nätverksbyggande och deltagande i Smaklustmässan 2009.
Marknadsföra regionens småskaliga mathantverk ur ett turistiskt
perspektiv.

146 461

Marknadsföring

ekoSKÅNE

LB 2009 3550

Ta fram en ekologisk guidebok kallad ”ekoSKÅNE” som inkluderar
regionala aktörer på den ekologiska scenen. Detta ska vara ett
verktyg för att skapa bättre underlag för ekoturism.

147 913

Marknadsföring

Go-cart uthyrning i
Svenstavik

LB 2009 3808

Bergs Motorklubb ska övertag verksamheten med go-kart
uthyrning från tidigare arrendator för att säkra en populär
turistattraktion.

124 992

Varaktiga
tillgångar

Sörängs IP

LB 2009 4099

Göra om idrottsplats så att den fungerar väl som parkering-idrott
samt andra evenemang under både sommar och vintertid.

22 500 Varaktiga
tillgångar

Uppgradering av
LB 2009 4107
kulturhistorisk byggnad

Byggnadsmaterial för ombyggnad av inköpt flyttbar
omklädningsbod utvändigt för bodens anpassning till
kulturhistoria samt handikappanpassning.

27 269

Lokal mat som
identitetsskapare för
Dalarna – Smaklust
2009

LB 2009 4520

Nätverksbyggande och kompetensutveckling för småskalig
livsmedelsförädling, entreprenörskap och marknader, marknads
föring och kundkontakter. Stärka den lokala identiteten och
kopplingen mellan besöksnäringen och de lokala matprodu
centerna.

Finngård vid locksjön

LB 2009 468

Finngård vid locksjön

48 441

Varaktiga
tillgångar

Spelstuga i Vrångtjärn

LB 2009 473

Spelstuga i Vrångtjärn

22 398

Varaktiga
tillgångar

Kajanläggning
Bönhamns gästhamn

LB 2009 5447

Upprustning renovering/utbyte av brygga. Insatser för att förbättra
byns vägnät.

144 427 Varaktiga
tillgångar

Uppförande av kaj vi
Husarö brygga

LB 2009 5791

Anlägga en brygga

591 728 Allmännyttiga
projekt

Smaklust 2009

LB 2009 648

Borås/Evelina Deltagande på matmässan Smaklust i Stockholm i
augusti 2009.

226 221

Marknadsföring

Smålands Marknad i
Kulturparken Småland

LB 2009 6600

Anordna en julmarknad med lokalproducerad mat i Kulturparken
Småland. Ökad efterfrågan på lokalproducerad mat. Skapa en ny
arena för försäljning med varumärket Smålands Marknad.

82 712

Marknadsföring

Hållö Kapell

LB 2009 672

Att skapa ett kapell i ett gammalt maskinhus till en fyr.

310 000

Skärgårdens knutpunkt LB 2009 803

Arbeta fram en lönsam affärsmodell, manual, för företagande inom
IP- telefonin på skärgårdens öar. Testa flera olika tjänster och
produkter för att se vad som kan utvecklas kommersiellt.

250 000 Verksamhets
skapande

Informationsbroschyr,
Sevärdheter i Kårböle.

LB 2010 969

Ansökan avser stöd till tryckkostnader för en infobroschyr om
sevärdheter i Kårböle. Informationen skall öka antalet besökande
till trakten och därigenom öka efterfrågan på det lokala
serviceutbudet.

Upplevelsekarta
Humleslingan

NMIL 2008 24

Omarbetning och nytryck av frilufts karta för Humleslingan.

(M) = projektet syftar till att arrangera/medverka i/på en mässa eller marknad.

65

508 891

Projekt typ

Varaktiga
tillgångar
Marknadsföring

Varaktiga
tillgångar

8 850

Marknadsföring

66 868

Marknadsföring
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