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Förord 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har 
fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län att utvärdera Miljö- och 
landsbygdsutvecklingsprogrammet för perioden 2000-2006. Studien har 
genomförts av Leena Hagsmo och Svante Karlsson.  
 
Miljö- och landsbygdsutvecklingsprogrammet är en del av EU:s 
sammanhållningspolitik. Programmet genomfördes 2000-2006 med 
Jordbruksverket som administrativ samordnande myndighet. På regional nivå 
genomfördes programmet av länsstyrelsen. I uppdraget till Cerut har ingått att 
utvärdera programmet gentemot de nationella målen, redovisa svar enligt de frågor 
och indikatorer som EU föreskriver samt utvärdera det administrativa 
genomförandet. Utvärderingen inkluderar huvuddelen av jordbruksåtgärderna i 
EU:s Mål 1-program.  
 
Utvärderingar av regionalt utvecklingsarbete är ett viktigt inslag i ambitionerna att 
öka lärandet och göra återkopplingar inom utvecklingsarbetet för att påverka 
inriktningen av kommande programarbete. 
 
Vi vill tacka alla landsbygdsbor och handläggare på länsstyrelsen som välvilligt 
ställt upp med att svara på frågor och komma med idéer om utvärderingens 
genomförande.  
 
 
Karlstad i mars 2009 
 
Lars Aronsson Professor, föreståndare för Cerut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 i Värmlands län har avslutats. I 
föreliggande rapport presenteras resultaten från en enkätundersökning ställd till 
landsbygdsboende och företagare som erhållit stöd från programmet. 
Utvärderingen visar att programmet tjänat sitt syfte och att resultaten i allt 
väsentligt ligger i linje med de uppsatta målen. Anslutningen till de olika 
ersättningsformerna har överlag varit hög och prioriteringar har behövt göras i 
stödprocessen (alla som sökt medel har inte fått). Programmet har bidragit till 
uppfyllelsen av mål på samtliga nivåer, även om undantag finns. Flera av de 
operativa målen inom Insatsområde I har uppnåtts. Inom Insatsområde II är bilden 
något mer otydlig. Administrationen har i stort sett fungerat tillfredsställande, och 
man har genom informationsinsatser nått ut till många inom programmets 
målgrupp. Även i Mål 1 har jordbruksåtgärderna i princip fungerat väl. 
Måluppfyllelsen är hög. Målen förefaller dock vara för lågt satta och det finns risk 
för att resurser binds upp och kanske inte kommer till bästa användning.   
 
På ett övergripande plan handlade programmet om att öka landsbygdens bidrag till 
hela landets tillväxt inom ramen för hållbarhetsbegreppets innehåll. Således var 
ambitionen med programmet att tydligt stimulera en breddning av landsbygdens 
försörjningsmöjligheter. Något som programmet av allt att döma sannolikt bidragit 
till. När det gäller programmets bidrag till landsbygsutveckling på ett mer 
övergripande plan sett över längre tid är det emellertid svårare att peka på några 
effekter. Tiden för genomförande av programmet är för kort för att med säkerhet 
kunna fastställa måluppfyllelsen för de mer långsiktiga specifika och övergripande 
målen. Med utgångspunkt i tillgänglig information bedömer dock utredningen att 
åtgärderna har bidragit till uppfyllelsen av flera av målen. Djupare analyser är 
emellertid nödvändiga. Programmet kan emellertid förbättras på en rad punkter. 
Den framtida landsbygdens näringsliv kan därmed förväntas vara mer 
mångfacetterad än dagens, som domineras av landsbygdens traditionella näringar. 
 
Några viktiga iakttagelser, effekter  och slutsatser: 
 

• Den tätortsnära landsbygden spelar stor roll för länets samlade 
landsbygsutveckling 

• Deltagande i programmet domineras av västra Värmland och Karlstads- 
regionen 

• Ett mer mångfacetterat landsbygdsföretagande växer fram 
• Nya verksamheter växer fram 
• Gamla företag dominerar trots allt på landsbygden 
• Unga värmlänningar har vågat ta steget att bli jordbrukare 
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1. Inledning  
 

1.1 Värmländsk landsbygd med flera betydelser 
 
Jord- och skogsbruk intar inte någon särskilt framträdande roll för den 
värmländska sysselsättningen1, och inte heller ingår dessa näringar med 
självklarhet i framåtsyftande offentliga strategier för den regionala utvecklingen. I 
stället är det industri, servicenäringar, handel och inte minst den offentliga sektorn 
som skapar sysselsättning och visar vägen mot framtiden2. Emellertid bor en stor 
del av den värmländska befolkningen på landsbygden eller i mindre tätorter3 (även 
om de ofta arbetar i städerna), långt bort från regionens större orter och städer, och 
historiskt kan Värmland, i likhet med många andra regioner i Sverige, sägas ha 
varit ett jord- och skogsbrukslän4. En stor del av befolkningen har därmed 
relationer till landsbygden och flera av regionens industrier har tydliga kopplingar 
till de areella näringarna bakåt i tiden. Arvikaverken, Volvo Construction 
Equipment, har till exempel under en stor del av sin historia inriktat sin produktion 
på jordbruksmaskiner. Andra exempel på maskintillverkare med tydliga 
landsbygdsrelationer är de numera nedlagda skogsmaskins- respektive 
traktortillverkarna Timberjack i Filipstad och Swed-Trac i Arvika. Ser vi till 
värmländsk kultur i vid mening ser vi också tydligt kopplingarna till landsbygden. 
Folklustspelet Värmlänningarna och flera viktiga destinationer för den 
värmländska besöksnäringen äger rum eller är lokaliserade på landsbygden. 
Därmed kan vi anta att landsbygden generellt, och jord- och skogsbruket specifikt, 
spelar en viktig roll för många av värmlänningarna även om de inte bor där eller är 
verksamma inom det. Jordbrukets kulturlandskap spelar också en framträdande 
roll och ingår indirekt i den framväxande besöksnäringens infrastruktur, vilket 
ytterliggare förstärker den värmländska landsbygdens roll, bortom 
sysselsättningsutvecklingen. 
 
I jämförelse med Värmlands västra grannfylke Hedmark framträder jordbrukets, i 
jämförelse med andra näringar, svaga betydelse ytterligare. När det gäller 
betydelsen för sysselsättningen är den dubbelt så viktig på den norska sidan om 
gränsen. Det är betydligt fler sysselsatta inom jordbruk i Hedmark än i Värmland. 
Däremot är förhållandet omvänt när det gäller andelen sysselsatta inom 

                                                 
1 Berger, S., Forsberg, G., & Ørbeck, M. (2004) Atlas över Inre Skandinavien 
2 Ibid. 
3 Glesbygdsverket (2005) Sveriges gles- och landsbygder 2005. 
4 Flygare, I. A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Natur och Kultur/LTs 
Förlag. 
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skogsbruket.5 Skillnaderna mellan Värmland och Hedmark framträder vidare i det 
fysiska kulturlandskapet där den norska sidan uppvisar en hög andel välskötta 
gårdar och åkrar, medan den svenska sidan uppvisar många bygder med 
igenväxande åkermark, frånflyttade hus och ekonomibyggnader som lämnats åt 
sitt öde. Kanske är det dessa tomma hus och den gamla landsbygdens 
överloppsbyggnader som kan locka till inflyttning och nyföretagande? 
 
Även om jord- och skogsbruk i det regionala sammanhanget inte framstår som 
särskilt betydelsefullt ur sysselsättningssynpunkt är ändå näringens effekter på 
kulturlandskapet avgörande, något som framstår som viktigt för värmlänningarnas 
livsmiljö6. Jord- och skogsbruk, liksom landsbygden kan också förväntas få en 
ökad betydelse i framtiden när efterfrågan på närproducerad mat, biobränslen och 
miljötjänster förväntas öka. Således geografiska områden och näringar som kan 
komma att spela en viktig roll i det framtida Värmland. 
 

 
 
Ett av alla ödehus på den värmländska landsbygden. Fjäll, Eda, november -08. 
Foto: Svante Karlsson 

                                                 
5 Berger, Forsberg & Ørbeck (2004) Atlas över Inre Skandinavien 
6 Hagsmo, L. (m.fl.) (2006) Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö. 
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I föreliggande rapport kommer ett utvecklingsprogram, det så kallade Miljö- och 
landsbygdsprogrammet 2000-2006, som inriktat sig på landsbygdens utveckling 
att ägnas intresse. Rapporten har det utvärderande perspektivet och har avgränsats 
till att gälla den del av programmet som genomfördes i Värmlands län. Rapporten 
skall betraktas som ett komplement till den nationella slututvärdering av 
programmet som genomförts av Sveriges lantbruksuniversitet7. 
 

1.2 Bakgrund jord- och skogsbruk och relaterade näringar i Sverige och 
Värmland 
 
Jord- och skogsbruk utgjorde tillsammans länge den viktigaste sysselsättningen på 
den svenska landsbygden. Omkring 1950 var runt 35 procent av landets sysselsatta 
befolkning verksam inom de areella näringarna. Både jord- och skogsbruk var då 
starkt produktionsinriktat, något som kan relateras till de politikområden som 
påverkade näringarna, och därmed var rationalitet ett av näringarnas ledord. Under 
en stor del av efterkrigstiden var produktionen i nivå med, eller understeg 
efterfrågan som vanligen var regional. I dag ter sig situationen helt annorlunda. 
Jord- och skogsbruket svarar nu för endast omkring 1 respektive 3 procent av 
Sveriges bruttonationalprodukt och vardera för cirka 2 procent av sysselsättningen, 
samtidigt som en mycket liten del av befolkningen bor på landsbygden8. För 
Värmland är sysselsättningssiffrorna inom de areella näringarna i stort sett lika 
som rikets genomsnitt, även om en något högre andel av befolkningen bor på 
landsbygden än för riket som helhet.9 En stor del av den mat som serveras på såväl 
de svenska som de värmländska köksborden har dessutom sitt ursprung långt 
utanför regionens gränser10. Sannolikt kan man idag äta en måltid där inga 
ingående delar har sitt ursprung inom regionen och där alla har sitt ursprung 
utanför Sverige, eller till och med utanför Europa.  
 
Värmland kom i likhet med stora delar av Sverige att under efterkrigstiden 
omvandlas till ett industri- och tjänstesamhälle med en dominerande del av 
befolkningen boende i städer och tätorter11. Om de i jord- och skogsbruket indirekt 
sysselsatta personerna (livsmedelsindustri, skogsindustri och övrig indirekt 
sysselsättning (relaterade servicenäringar)) inräknas i ovanstående siffror blir de 

                                                 
7 Andersson, R. (m.fl.) (2009) Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006.  
8 Glesbygdsverket (2005) Sveriges gles- och landsbygder. 
9 Flygare, I. A. & Isacson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Natur och Kultur/LTs 
Förlag, och Glesbygdsverket (2005) Sveriges gles- och landsbygder. 
10 Berger, S. & Karlsson, S. (2007) Regional mat och livsmedelsproduktion – mellan trender och traditioner 
11 Se t.ex. Larsson, M. (1991) En svensk ekonomisk historia 1850-1985. SNS Förlag, och Arvidsson, B. 
(m.fl.) (red.) (2007) Bilder av Värmland. 
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betydligt högre. Detta förhållande gäller särskilt för Värmlands vidkommande som 
uppvisar flera företag som förädlar livsmedel. Berger och Karlsson skriver att: 
 

”Trots rationaliseringar och utflyttning av anläggningar från länet spelar den 
värmländska livsmedelsindustrin fortfarande en viktig roll ur 
sysselsättningssynpunkt. Medan en rad traditionella industribranscher 
minskat sin absoluta och relativa del av sysselsättningen har 
livsmedelsbranschen ökat sin andel även om sysselsättningen i absoluta tal 
gått ned.”12 

 
Den övervägande delen av de svenska jordbruksföretagen har husdjur där 
nötkreatur är dominerande med en genomsnittlig besättning på 37 mjölkkor. Även 
växtodlingen spelar en stor roll för sysselsättningen inom det svenska lantbruket 
där, förutom vall och grönfoderväxter, vete, korn och havre utgör andra viktiga 
grödor. Ett lantbruksföretag (jordbruksfastighet) omfattar i Sverige i genomsnitt 
36 hektar, men variationerna är stora mellan företag med olika driftsinriktningar. 
Den genomsnittliga jord- och skogsfastigheten i Värmlands län uppgår till ca 39 
ha. Djurhållning är en dominerande driftsinriktning i norrlandslänen liksom i 
skogs- och mellanbygderna. Växtodling å andra sidan är den dominerande 
driftsinriktningen i södra Sverige. Närmare 25 procent av landets lantbruksföretag 
är småbruk, det vill säga jordbruk med ett arbetsbehov på mindre än 400 timmar 
per år. Småbruken är flest i de fyra nordligaste länen och i Värmland, där de 
uppgår till omkring 45 procent. I sammanhanget spelar geografiska förhållanden 
roll, liksom närhet till alternativa arbetsmarknader. För de flesta av dessa 
lantbruksföretag spelar inkomsterna från jordbruket en förhållandevis liten roll för 
hushållsinkomsten (men kanske ändå en avgörande roll eftersom alternativa 
inkomstkällor är begränsade).  
 
Enskilda privata skogsägare utgör mer än 50 procent av landets samtliga 
skogsägare. I Värmland är siffran något lägre.13 Aktiebolag äger knappt 40 procent 
av arealen. År 2000 fanns det drygt 354 000 skogsägare i landet och nästan 239 
000 skogsbruksföretag. Andelen kvinnliga skogsägare var 38 procent och andelen 
företag som ägdes av utbor eller fjärrägare, det vill säga boende på annan ort än 
där skogen är belägen, var 34 procent. Denna siffra är i fallet Värmland något 
högre14. Skogsnäringen står för runt 14 procent av Sveriges totala export och 
skogen är också en viktig bas för nya näringar med inriktning mot turism och 
upplevelser. Andelen skogsägare som inte bor i närheten av den ägda skogsmarken  
påverkar till viss del de lokala utvecklingsmöjligheterna, eftersom viljan att (åter-) 
investera lokalt avtar med stigande avstånd mellan fastigheten och bostadsorten15. 
                                                 
12 Berger, S. & Karlsson, S. (2007) Regional mat och livsmedelsproduktion – mellan trender och 
traditioner. Sid. 220. 
13 Skogsstyrelsen (2004) Skogsstatistisk årsbok 2004. 
14 Karlsson, S. (2007) Att äga rum. 
15 Ibid. 
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Frågor om miljöhänsyn har på senare tid fått genomslag i politiken inom såväl 
jord- som skogsbruket. Det gäller att bevara och levandehålla ett varierat landskap 
och mångfalden av växt- och djurarter. Landskapet inrymmer också kulturvärden 
som äldre odlingsformer, bebyggelse, fornlämningar som ingår som del av 
förutsättningar för till exempel besöksnäringen. Ett öppet och varierat 
odlingslandskap upplevs dessutom ofta ha en vacker natur och har därigenom 
stora vistelse- och rekreationsvärden. Även skogen inrymmer sådana värden.  
 
Under 1990-talet har det öppna och varierade odlingslandskapet på allvar börjat 
diskuteras som en förutsättning för att bevara en levande landsbygd. Detta 
landskap och de värden det inrymmer är viktiga både för de människor som 
permanent bor där och för dem som tillfälligt vistas där16. Om detta vittnar den 
ökande inflyttningen till den tätortsnära landsbygden. Ett annat exempel på 
odlingslandskapets ökande betydelse är den växande lantgårdsturismen (bo på 
lantgård). Delar av Sveriges odlingslandskap hotas emellertid av nedläggning och 
igenväxning, en utveckling som pågått sedan andra världskriget. Av de 4,6 
miljoner hektar jordbruksmark som fanns 1945 har idag omkring en tredjedel lagts 
ned. Denna utveckling pågår fortfarande, även om den (tillfälligt) bröts i samband 
med EU-inträdet.17 Nedläggningen av jordbruksmark märks särskilt tydligt i 
landets norra delar och i skogsbygderna, liksom i de större städernas ytterområden 
där jordbruksmark ibland tas i anspråk för industri, handel och villabebyggelse, 
vilket i grunden medför en förändring av kulturlandskapets utseende och funktion. 
Därtill har ändrade brukningsmetoder medfört en storskalighet och ensidighet i 
odlingslandskapet. Det finns också ett samband mellan det kulturlandskap som 
omger oss och en regions energiproduktion och den mat vi har på borden. Således 
är landskapet runt oss ett resultat av vad vi använder det till och rimligen kan det 
konstateras att matkulturen sätter avtryck i landskapet såsom Herlin och Tellström 
skriver. 
 

”Det finns många likheter i hur vi ser på landskap och på mat. Landskapet 
är den miljö, på landsbygden eller i staden som vi upplever, vistas i eller 
reser igenom. Både landskapet och maten är något som vi upplever med 
våra sinnen. Landskap och mat är ofta en del av samma ”idépaket” när det 
marknadsförs för turism och upplevelser. Då används ord som ”karaktär” 
och ”identitet”. Man kan tala om traditionella landskap och traditionell 
mat, liksom om lokala och regionala landskap och lokal och regional mat. 
Och det moderna industriella landskapet har paralleller med den 
industriella maten.” 18 

                                                 
16 Flygare, I. A. (2008) Kan Sverige leva utan öppna landskap? 
17 SOU 2003:29 Mot en ny landsbygdspolitik. 
18 Herlin, I.S. & Tellström, R. (2008) Storstadsbornas matval formar landsbygdens landskap. Sid. 300. 
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Arbetskraftsintensiv produktion. Myre, Ny, juli -08. Foto: Svante Karlsson 
 
Enligt Statistiska centralbyrån har under de senaste fem åren antalet 
jordbruksföretag minskat med i genomsnitt 3 240 företag per år. Av de 56 000 
heltidsjordbrukarna 2000 var 55 procent över 50 år. Antalet jordbruksföretag med 
50–100 hektar och mer än 100 hektar åker har däremot ökat sedan 1980. Denna 
utveckling mot större jordbruk är emellertid inte tillräcklig för att förhindra en 
omfattande nedläggning av jordbruk och jordbruksmark, särskilt i landets norra 
och mellersta delar (inklusive Värmland).19 De små och arbetskraftintensiva 
jordbruken blir därmed allt sällsyntare. 
 
På senare år har också en betydande storleksrationalisering inom 
mjölkproduktionen ägt rum. Antalet företag med nötkreatur har minskat med drygt 
30 procent i landet mellan 1995 och 2002. Mjölkproduktionen har även 
koncentrerats till ett bälte genom Götaland och två isolerade områden i Jämtland 
och längs Norrlandskusten. Koncentrationen av mjölkkor till Götalands skogs- och 
mellanbygder kan vara positiv för natur- och kulturvården, eftersom 75 procent av 
landets värdefulla ängs- och betesmarksobjekt finns i detta område.20 
                                                 
19 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006) 
20 Ibid. 
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Modern vallproduktion. Vrängebol, Karlanda, juni -08. Foto: Lena Larsson 
 
I förlängningen kan en utveckling med nedläggning av jordbruksföretag och 
igenväxning av och ökad ensidighet i odlingslandskapet leda till ett minskat 
intresse för att vistas och bo på landsbygden, och . Detta har konsekvenser för 
landsbygdens utveckling.  
 
Trots den dystra nedläggningsstatistiken har emellertid (den svenska landsbygden 
och) det svenska jordbruket fortfarande en betydande roll för sysselsättningen 
såväl direkt som indirekt. Det svenska jordbruket är också i ett internationellt 
perspektiv både effektivt när det gäller produktionskapacitet och långt framme i 
miljöarbetet. Men faktum kvarstår; lantbruket har förlorat sin självklara roll som 
motor för landsbygdens utveckling, och således blir det rimligt att ställa sig frågan 
om statligt initierade åtgärder kan ändra på det?21  
 
  

                                                 
21 Björklund, J. & Milestad, R. (2008) Jordbruk med många funktioner får hela Sverige att leva. 
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1.3 Bakgrund Miljö- och landsbygdsprogrammet i Värmlands län 2000-
2006 
 
Miljö- och landsbygdsprogrammet antogs av riksdagen år 2000 för att omfatta 
perioden 2000–2006 och gällde i hela landets landsbygdsområden. Programmet 
omfattade två olika delar, nämligen insatsområde I med åtgärder inriktade på att 
främja en ekologiskt hållbar utveckling på landsbygden, och Insatsområde II som 
omfattade åtgärder för att stärka en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på 
landsbygden. Programmet är att betrakta som en del av EU:s 
sammanhållningspolitik. 
 
På ett övergripande plan handlade programmet om att öka landsbygdens bidrag till 
hela landets tillväxt inom ramen för hållbarhetsbegreppets innehåll. Till skillnad 
från många tidigare program, med syfte att utveckla landsbygden, riktade sig 
Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 till företagare och organisationer i 
vid mening som var lokaliserade på landsbygden. Således var ambitionen med 
programmet att tydligt stimulera en breddning av landsbygdens 
försörjningsmöjligheter.  Den framtida landsbygdens näringsliv kan därmed 
förväntas vara mer mångfacetterat än dagens, som domineras av landsbygdens 
traditionella näringar. 
 
Programmet inkluderade ersättningar till jordbrukare som utför tjänster med ett 
allmänintresse såsom hävd av betesmarker med rik biologisk mångfald och 
ersättningar för miljövänliga, men inte alltid lönsamma (i monetära termer) 
jordbruksmetoder. Programmet omfattade också ett så kallat kompensationsbidrag 
till jordbrukare inom mindre gynnade geografiska områden, det vill säga sådana 
områden som uppvisar ett strängare klimat än genomsnittligt i landet. För 
Värmlands vidkommande gällde detta vissa delar av Torsby kommun.  
 
Utöver ersättningar och bidrag omfattade programmet också struktur- och 
projektstöd, samt medel och insatser för kompetensutveckling. Strukturstöden var 
uppdelade på de tre kategorierna investerings-, start- och förädlingsstöd. Dessa 
syftade till att förbättra konkurrenskraften hos företag inom jordbruket eller 
trädgårdsnäringen, samt att stimulera unga personer att etablera sig som 
jordbrukare. Projektstöd utgick dels till restaurering av betesmarker och 
slåtterängar samt anläggning av våtmarker, och dels till åtgärder för att stödja 
andra insatser i programmet. Kompetensutveckling genomfördes för att stödja 
andra insatser i programmet och för att generellt höja kompetensnivån hos boende 
på landsbygden, jord- och skogsbrukare och andra med anknytning till dessa 
näringar.  
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Stöden i Landsbygdsprogrammet finansierades av både staten och EU, och 
handläggningen genomfördes av länsstyrelsen, medan utbetalning genomfördes i 
regi av Jordbruksverket. Programmet omfattade följande stödåtgärder: 
 

• Startstöd till unga jordbrukare 
• Stöd till investeringar i jordbruks- och  trädgårdsföretag 
• Kompetensutveckling 
• Kompensationsbidrag 
• Miljöersättningar 
• Stöd till förbättrad bearbetning av och saluföring av jordbruksprodukter 

(det så kallade förädlingsstödet) 
• Projektstöd för utveckling av landsbygden (det så kallade projektstödet) 

 
Programmet byggde på, och var en utveckling av tidigare program och stödformer 
med inriktning jord- och skogsbruk och landsbygdsutveckling22. 

 

1.4 Miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige år 2000-2006 
 
År 1995 godkände EG-kommissionen det första miljöprogrammet för Sverige med 
finansiering från EU och Sverige med 50 procent från vardera. Jordbrukare 
erbjöds genom programmet att genomföra miljöåtagande med kompensation för 
kostnader och inkomstbortfall. De övergripande målen gick ut på att jordbruket 
skall drivas på ett sådant sätt att krav på att skydda människors hälsa, att hushålla 
med naturresurserna, bevara den biologiska mångfalden och skydda natur- och 
kulturlandskap tillfredställs. Programmen handlade även om att minimera 
jordbrukets miljöbelastning till följd av växtnäringsläckage och användning av 
kemiska bekämpningsmedel. Det inkluderades totalt 14 skilda ersättningsformer.23  
 
Det har kontinuerligt genomförts utvärderingar av det svenska miljöprogrammet 
som visat positiva effekter. Dock har det varit svårt att se de långsiktiga följderna 
då tiden för utvärderingarna infallit under den pågående programperioden. 
Emellertid har de effekter som kunnat fastställas legat till grund för utformningen 
av det nu utvärderade Miljö- och landsbygdsprogrammen 2000-2006.24  
 
I planen för Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006 beskrivs 
programmet enligt följande:  
 

                                                 
22 Se t.ex. Iwarsson, M. (2005) Utvärdering av ett landsbygdstöd i Värmland. 
23 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
24 Ibid. 
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Ett samlat landsbygdsprogram införs för perioden 2000-2006. 
Landsbygdsprogrammet skall främja en ekologiskt, ekonomiskt och social 
hållbar utveckling av jordbruket, livsmedelsproduktionen, skogsbruket och 
landsbygden. Lika möjligheter till utveckling för kvinnor och män ska 
främjas. Åtgärder med syfte att ta till vara jordbrukets positiva och 
minimera dess negativa miljöeffekter får en framträdande roll i det samlade 
landsbygdsprogrammet. Andra viktiga åtgärder syftar till att förbättra 
landsbygdens konkurrenskraft genom att underlätta och påskynda en 
nödvändig anpassning av jordbrukssektorn till nya förutsättningar. 25 

 
Programmet är indelat i två insatsområden, Insatsområde I med inriktningen mot 
ett ekologiskt hållbart jordbruk samt Insatsområde II med fokus på en ekonomisk 
och social hållbar utveckling på landsbygden.26 I planen för Miljö- och 
landsbygdsprogrammet 2000-2006 presenteras de, för genomförandet av 
programmet, föreslagna åtgärderna27;  
 
Insatsområde I – ett ekologiskt hållbart jordbruk 
 
Ett ekologiskt hållbart jordbruk är bland annat miljöanpassat och bevarande när 
det gäller resurser. Det finns ett behov av att miljöarbetet inom jordbruket utvidgas 
i syfte att produktionen och användandet av natur- och kulturresurser utvecklas på 
en ekologisk hållbar grund.28   
 
Miljövänligt jordbruk 
Jordbrukets miljöprogram, som för första gången infördes 1995 och som nämns 
ovan, har fått en fortsättning i landsbygdsprogrammet på så vis att 
miljöersättningarna införs i tre delprogram Det första delprogrammet har som 
syfte att ersätta jordbruket när det gäller produktion av gemensamma nyttigheter 
som genetisk variation, mångfald och kulturmiljövärden. Delprogram nummer två 
fokuseras på att bevara ett öppet odlingslandskap. Den tredje delen inom 
stödåtgärden består av insatser som syftar till att stimulera en ökad användning av 
ekologiska produktionsmetoder samt åtgärder för att minska växtnäringsläckaget 
och erosionen från jordbruket.29 
 
Kompetensutveckling 
Kompetensutvecklingsåtgärder ska motivera till användandet av långsiktigt 
hållbara produktionsmetoder inom de landsbygdsorienterade näringarna. Tanken 
är att övriga åtgärder inom insatsområdet skall kompletteras med det här stödet. 
Det erbjuds individuell rådgivning och utbildning i miljöfrågor. Kompetensnivån 
                                                 
25 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006) Sid. 71 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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skall höjas och liksom effekten av andra jord- och skogsbruksåtgärder inom 
programmet.30  
 
Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden 
Denna stödform medverkar till att bevara det öppna odlingslandskapet och hindrar 
igenväxning av jordbruksmark i de skogsdominerade områdena i landet. Syftet 
med stödet är att behålla jordbruksmarken i produktion så att den biologiska 
mångfalden och kulturmiljön bevaras och att det skapas en livskraftig landsbygd.31  
 
Investeringsstöd 
Stöd till miljöinvesteringar driver på anpassningen till ett miljöanpassat jordbruk 
och en ekologisk hållbar produktion. Jordbrukarna kompenseras för kostnader som 
är sammankopplade med höga miljö- och djurskyddskrav, minskning av 
kväveinnehållet i vattendrag, samt en kontinuerlig förbättring av djurskyddet och 
även arbetsmiljön.32  
 
Skydd av miljön i samband med jordbruk, skogsbruk och bevarande av landskapet 
samt förbättring av djurskyddet 
Detta insatsområde handlar om att återskapa värdefulla kulturmiljöer och 
hävdberoende markslag, att skapa förutsättningar för att upprätthålla hävd av 
betesmarker, slåtterängar och kulturmiljöer, samt att minska olika  
växtnäringsförluster.33  
 
Ekologisk stabilitet i skogsbruket 
Syftet med stödet är att stimulera skogsägare att på ett effektivt sätt utveckla och 
bibehålla höga naturvärden och kulturmiljövärden på sin mark, och på så vis bidra 
till att utveckla den biologiska mångfalden i skogslandskapet.34  
 
Insatsområde II – En ekonomisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden 
 
Ett krav för en ekonomisk och social hållbar utveckling på landsbygden är att 
jordbruket producerar livsmedel med ett rimligt pris för konsumenterna, ger en 
rimlig ersättning för producenterna och som har en hög kvalitet. Arbetstillfällen 
måste skapas och möjligheter måste genereras för ett fortsatt boende på 
landsbygden. Åtgärder som förslås syftar till att understödja anpassningen till nya 
förutsättningar, stärka konkurrenskraften och skapa sysselsättning för både 
kvinnor och män. Det förekommer tillväxtmöjligheter inom andra branscher för 
många jord- och skogsbruksföretag och därför är åtgärder viktigt som underlättar 

                                                 
30 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
31 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006) sid. 81 
32 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
33 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
34 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  



 

 12

differentiering av dessa företag. Detta blir då en motverkan till att sysselsättningen 
minskat kraftigt inom jord- och skogsbruket under en längre tid.35   
 
Investeringsstöd 
Det huvudsakliga målet med denna stödform är att upphöja konkurrensförmågan 
hos landsbygdsföretag och behålla den sysselsättning som finns på landsbygden. 
Det gäller att få företagen att snabbare anpassa sig till nya förutsättningar, både 
marknadsmässiga och institutionella. Det handlar även om att ge en injektion för 
diversifiering av jordbruksverksamheten. En särskilt uppmärksamhet skall ägnas 
åt kvinnors utsikter till ett egenföretagande.36  
 
Startstöd tillunga jordbrukare 
En generationsväxling och föryngring av jordbrukare skall underlättas. Genom 
stödet skall det skapas möjligheter för yngre lantbruksutbildade personer även om 
det egna kapitalet inte är tillräckligt högt.37  I förlängningen skall stödet motverka 
att företag och befolkning minskar på landsbygden.38  
 
Förbättrad bearbetning och saluföring av kvalitetsprodukter från jordbruket 
Det här stödet riktas mot två huvudsakliga områden, dels innovativa investeringar 
i livsmedelsindustrin, dels småskalig livsmedelsförädling. Målet är att understödja 
en konkurrenskraftig förädlingsindustri samt att verka för nya förutsättningar när 
det gäller högförädlade produkter. Investeringarna i förädlingen av råvaror och 
trädgårdsnäringen ska bidra till nya och bibehållna arbetstillfällen.39 
 
Kompetensutveckling  
Stödet har som syfte att förstärka effekten av andra åtgärder.40  
 
Följande stödformer som återstår inom Insatsområde II syftar till att främja 
anpassning och utveckling av landsbygden.  Övergripande mål är att understödja 
sysselsättning, tillväxt och bosättning på landsbygden.41 Samtliga former ingår 
under benämningen projektstöd.  
 
Projektstöd - Förbättringar i marknadsföringen av kvalitetsprodukter 
Målet är att marknaden för kvalitetsprodukter från lantbruket växer. Det handlar 
även om att få en ökad efterfrågan vad gäller produkter med en regional och/eller 

                                                 
35 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
36 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
37 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
38 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
39 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
40 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
41 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
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lokal prägel och på så vis verka för sysselsättning, bosättning och tillväxt på 
landsbygden.42  
 
Projektstöd - Diversifiering och utveckling av nya ekonomiskt livskraftiga 
verksamheter (med anknytning till lantbruk och livsmedel) 
Dessa insatser koncentreras till landsbygdsområden där minskad sysselsättning 
och försörjningsunderlag förekommer. Det handlar om att identifiera, utveckla och 
främja introduktion av nya verksamheter som kan bli konkurrenskraftiga 
komplement till lantbruket. 43 
 
Projektstöd - Utveckling och förbättring av infrastruktur som är kopplad till 
jordbrukets utveckling 
En av förutsättningarna för en vidareutveckling av jord- och skogsbruk samt nya 
verksamheter på landsbygden är ett fungerande el- tele och IT-nät. I många 
områden fungerar inte vägnätet och vägunderhållet är inte fullgott nog ett av 
målen är att uppnå en förbättring av detta. 44 Ett mål är att uppnå ett fungerande 
väg 
 
Projektstöd - Främja landsbygdsturism 
Det finns en målsättning om att vidareutveckla landsbygdsturism med koppling till 
areella näringar som exempelvis matupplevelser och småskalig 
livsmedelsförädling. Turistprodukter som upplevelse-, kultur-, vildmarks- och 
ekoturism bör lyftas fram. Verksamheter i en region bör marknadsföra sig 
tillsammans och se varandra som ett komplement.45  
 
Projektstöd - Byutveckling samt skydd och bevarande av kulturarvet på 
landsbygden 
 
Stöd kan lämnas till olika initiativ inom lokal utveckling. Ett av villkoren är att det 
finns ett mål om att förbättra förutsättningarna för en ny ekonomisk verksamhet, 
ett annat är att det finns en inriktning mot att bevara kulturellt värdefulla miljöer 
som har samband med de areella näringarna. Stödformen har ett specifikt mål som 
handlar om att utveckla och arbeta för den sociala ekonomi som har anknytning 
till lantbruket och att dessutom bevara kulturarvet.46  
 
 
 
 

                                                 
42 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
43 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
44 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
45 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
46 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006)  
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2. Utvärderingen  
 
Utvärderingen av programmet omfattar de insatser som genomförts under hela 
programperioden år 2000 och 2006 i Värmlands län. I uppdraget från länsstyrelsen 
ingick att utvärdera programmet gentemot de nationella målen, redovisa svar 
enligt de frågor och indikatorer som EU föreskriver samt utvärdera det 
administrativa genomförandet. Utvärderingen inkluderar huvuddelen av 
jordbruksåtgärderna i Mål 1-programmen.  
 
En viktig del av utvärderingen är att söka svar på om de aktuella åtgärderna 
bidragit till landsbygdsutvecklingen på ett mer övergripande sätt. 
 
 

2.1 Val av angreppssätt 
 
Föreliggande arbetsrapport grundar sig i första hand på en kvantitativ 
undersökning genomförd som en enkät (se bilaga) ställd till ett urval av de 
personer och organisationer som beviljats stöd från landsbygdsprogrammet. I 
tillägg har intervjuer med handläggare och stödmottagare genomförts (intervjuer 
redovisas i en kommande rapport). Enkäter har under hösten 2008 skickats ut till 
totalt 253 personer som mottagit stöd inom ramen för Miljö- och 
landsbygdsprogrammet 2000-2006 i Värmlands län. Namnen på respondenterna 
har tillhandahållits av Länsstyrelsen i Värmlands län. Denna rapport presenterar 
resultaten från enkätundersökningen. 
 
Det första utskicket gjordes i slutet av september 2008 och följdes av två 
påminnelser under oktober och november 2008. Med enkäten följde ett portofritt 
svarskuvert och ett följebrev där undersökningens bakgrund och syfte framgick. 
Respondenterna garanterades anonymitet och de numreringar som fanns på 
svarskuvertet hade som syfte att skapa en möjlighet att kunna skicka ut 
påminnelser. Så snart enkäterna anlänt till Cerut skildes numret från adresserna.  
 
Förutom det material som samlats in genom enkäten har information om 
programmet i första hand hämtats ur Miljö- och landsbygdprogram för Sverige år 
2000-2006,  en programplan utarbetad av Jordbruksdepartementet.47 
 
 
 

                                                 
47 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006) 
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2.2 Enkäten och urval 
 
Enkäten består av ett trettiotal frågor varav två öppna frågor och därutöver 
kryssfrågor med fasta svarsalternativ (se bilaga). Enkäten är indelad i block där 
frågor ingår som behandlar samma ämne. De områden som förekommer är 
Bakgrundsuppgifter, Stöd genom Miljö- och landsbygdsprogrammet, Effekter av 
aktuellt stöd, Information om och handläggande av LBU-stödet, samt Framtid.  
 
Målgruppen för enkäten var personer som mottagit stöd genom Miljö- och 
landsbygdsprogrammet 2000-2006. Den namnlista vi fick ifrån länsstyrelsen 
innehöll totalt 371 namn. I några enstaka fall förkom samma namn flera gånger 
vilket förklaras av att det är möjligt att få flera former av stöd inom programmet.  
Vi tog bort alla dubbla namn samt även de namn som tillhörde hembygdsgårdar, 
samfälligheter, föreningar och liknande då vi i denna undersökning valt att 
fokusera på företagare. Slutligen gjordes ett utskick till 253 respondenter.  
 
I enkäten framkom att det fanns de som driver företag i mer än en kommun samt 
de som bor utanför Värmland. I de frågor (fråga 3a och 3b) som avsåg 
hemkommun och företagskommun fattades alternativ för det. 
 

2.3 Bortfallsanalys 
 
Vid en bortfallsanalys skiljs det externa bortfallet från det interna.48 Det externa 
och interna bortfallet bör analyseras för att ge information om svarsfrekvensen 
samt om eventuellt frågeformuläret haft några konstruktionsfel.49 Exempel på 
externa bortfall kan vara att respondenter flyttat, avlidit eller av andra orsaker inte 
haft möjlighet att besvara enkäten. Det är vanligt att ett externt bortfall 
förekommer vid kvantitativa undersökningar som postenkäter men kan även 
förekomma vid kvalitativa undersökningar.50 
 
Externt bortfall 
Bland de 253 utskickade enkäterna förekom ett så kallat giltigt bortfall. Dessa 
respondenter hörde av olika anledningar av sig och meddelade exempelvis att 
deras verksamhet hade upphört och de inte fann någon anledning till att svara, 
någon angav att hon/han fått avslag på sin stödansökan. Vi fick även tillbaka några 
tomma enkäter med förklaringen att de fått två enkäter och svarat på en av dem. 
Det var i de fallen både personnamn och företagsnamn förekommit med samma 
adress utan att vi kunde avgöra om det tillhörde samma stödmottagare. Ett antal 

                                                 
48 Svenning, C (1997) sid. 200 
49 Ejvegård, R (2000) sid. 5 
50 Svenning, C (1997) Sid. 200 



 

 17

enkäter räknades således bort från de 253 utskick som gjorts vilket lämnar kvar 
247 stycken. Av dessa svarade 130 personer på enkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens på 52,6 procent.  
 
Det faktum att enkäten var numrerad kan ha påverkat att en del inte svarade på 
den. Det var respondenter hade valt att riva bort kanten på enkäten där numret 
fanns, vilket kan tyda på en rädsla för att inte vara anonym.  
 
Internt bortfall 
När det gäller det interna bortfallet handlar det om exempelvis om att vissa frågor i 
enkäten förblivit obesvarade. Frågan kan ha missförståtts för att den varit otydligt 
formulerad eller svår att svara på. Det kan även vara så att respondenten valt att 
inte besvara frågan för att hon/han tycker att den är för privat.51 Vissa frågor kan 
vara känsliga att svara på och det är viktigt att de svarande känner sig trygga och 
säkra på att ingen kan härleda svaret.  
 
Det interna bortfallet var inte speciellt högt, de flesta hade svarat på samtliga 
frågor. Det finns dock vissa frågor som utmärker sig. Nedan ser vi andelen som 
valt att inte svara på respektive fråga. 
 
Bakgrundsuppgifter        Ej svar 
1. Kvinna eller man          0,8 % 
2. Ålder          0,8 % 
3a. I vilken kommun bor Du?       0,8 % 
3b. I vilken kommun bedrivs huvudsakligen lantbruks-/ 
landsbygdsverksamheten/företaget?      1,5 % 
4. Vilken inriktning har verksamheten?      1,5 % 
5. I vilken organisationsform drivs verksamheten?    0,0 %  
6a. Hur många anställda finns det i verksamheten?    0,0 % 
6b. Hur många heltidstjänster/år förekommer i verksamheten?   3,8 % 
7. Hur länge har verksamheten bedrivits?      3,1 % 
 
Stöd genom Miljö- och landsbygdsprogrammet? 
8. Beviljades några (EU-)stöd till verksamheten innan perioden 
 för Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006?      7,7 % 
9. Vilken eller vilka former av stöd har varit aktuella för verksamheten 
 inom ramen för Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006? 13,1 % 
10a. Har verksamheten mottagit ett ekonomiskt stöd genom 
  Miljö- och landsbygdsprogrammet?     10,0 % 

                                                 
51 Svenning, c (1997) Sid. 201 
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10b. Om ja, på fråga 10a; Hur stort var det ekonomiska stödet?52   3,7 % 
11. Har Du eller någon annan i Ditt företag deltagit i någon av 
följande aktiviteter inom ramen för Miljö- och landsbygdsprogrammet?53 
12. Ungefär hur stor del av Din inkomst/försörjning kommer från  
Lantbruks-/landsbygdsföretaget?      11,5 % 
13. Har andelen av Din inkomst/försörjning från lantbruks/ 
Landsbygdsföretaget ökat under programperioden 2000-2006,  
jämfört med perioden innan?       8,5 % 
 
Effekter av aktuellt stöd 
14. Vad har det erhållna stödet bidragit till?      9,2 %   
15. Har effekterna at stödet motsvarat Dina förväntningar?   9,2 % 
16. Har du några tankar eller tips på förbättringar av stödet?54  87,7 %  
17. Hur anser Du att lantbruks/landsbygdsföretaget har utvecklats 
under stödperioden?55       68,5 %  
 
Information om och handläggande av LBU-stödet 
18. Hur fick Du information om LBU-stödet?    6,9 %  
19. Hur upplevde Du informationen angående stödet?   6,9 % 
20. Hur upplevde Du att det var att fylla i ansökan angående 
LBU-stödet?         9,2 % 
21. Hur var/fungerade kontakten med stödbeviljande myndighet/ 
Länsstyrelsen?        6,9 % 
22. Anser du att stödansökan blev rättvist bedömd?   6,2 % 
 
Framtid 
Hur bedömer du att framtiden för den värmländska landsbygden 
Kommer att se ut om fem år när det gäller… 
23a. …attraktivt boende        4,5 % 
23b. …föreningsliv?        4,6 % 
23c. …tillgång till arbete och karriärmöjligheter?   4,6 % 
23d. …bedriva redan etablerade verksamheter?    6,9 % 
23e. …möjligheter till att starta nya verksamheter?   8,5 % 
23f. …kultur- och fritidsmöjligheter     6,7 % 
23g. …serviceinrättningar       6,2 % 
 

                                                 
52 Notera att här är inte bortfallet beräknat på den totala svarsfrekvensen utan utifrån dem som svarat Ja på 
fråga 10 a, det vill säga de som har tagit emot ett ekonomiskt stöd. 
53 Det interna bortfallet gällande fråga 11 är inte relevant att räkna med i detta fall då respondenterna fick 
tre alternativ att välja på, har de ej svarat får en generell slutsats dras om att de helt enkelt inte deltagit i 
någon aktivitet. Det fanns inget svarsalternativ för Nej. 
54 Öppen fråga 
55 Öppen fråga 
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I tabellen har de fem frågor markerats som har det högsta interna bortfallet.  
 
Tabellen ovan visar ett högt internt bortfall när det gäller frågorna 16 och 17 (Har 
du några tankar eller tips på förbättringar av stödet? samt Hur anser Du att 
lantbruks/landsbygdsföretaget har utvecklats under stödperioden?) Dessa är 
öppna frågor, det vill säga frågor där respondenten getts möjlighet att svara med 
egna ord. Detta förhållande kan ses som en förklaring till att så få ha svarat på just 
dessa frågor. Det kan vara svårt att formulera sig och/eller ta för mycket tid. Fråga 
16 är den fråga som det svarats allra minst på.  
 
Fråga 9 (Vilken eller vilka former av stöd har varit aktuella för verksamheten inom 
ramen för Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006?) visar också ett 
förhållandevis högt internt bortfall i jämförelse med de andra frågorna med fasta 
svarsalternativ. Då de namnlistor vi utgått ifrån gäller de som har mottagit stöd 
kan bortfallet bero på att respondenten inte kan härleda sitt stöd till en viss 
kategori eller inte vill delge detta. 
 
Fråga 10 (Har verksamheten mottagit ett ekonomiskt stöd genom Miljö- och 
landsbygdsprogrammet?) samt fråga 12 (Ungefär hur stor del av Din 
inkomst/försörjning kommer från Lantbruks-/landsbygdsföretaget?) är av privat 
ekonomisk art och kan vara förklaringen till det höga interna bortfallet.  
    
Studiens representativitet 
Nedan görs vissa jämförelser för att få en bild av om de svar vi har fått kan anses 
representativa utifrån det utskick vi har gjort. 
 
    Frekvens Andel
Kön Kvinnor 24 18,5%
 Män 105 80,8%
  Ej svar 1 0,8%

Ålder 
18-30 
år 6 4,6%

 
31-40 
år 27 20,8%

 
41-50 
år 37 28,5%

 51 - år 59 45,4%
  Ej svar 1 0,8%

Tabell 1: Beskrivning av undersökningsgrupperna 
 
Tabellen ovan visar att det är fler män än kvinnor som svarat på enkäten. Enligt 
den namnlista som legat till grund för utskicket var cirka tre fjärdedelar män, 
vilket betyder att könsfördelningen ser ungefär lika ut gällande det totala utskicket 
och de svarande. (Ett fåtal av adresserna bestod av ett företagsnamn, vilket innebar 
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att vi ej vet om det är en kvinna eller man som svarat) Den största andelen av 
respondenterna är 51 år eller äldre. Minst förekommande i studien är de unga 
mellan 18-30 år. Det gick dock inte att jämföra åldersfördelningen med det totala 
utskicket, då det inte fanns födelsedata i den lista som vi hade tillgång till. Nedan 
visas två diagram i syfte att jämföra den geografiska fördelningen av dem som 
svarat och av det totala utskicket.  
 

I vilken kommun bor Du?
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0,8%

1,5%

1,5%

2,3%
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3,1%

5,4%

5,4%
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8,5%

9,2%

9,2%

17,7%

23,1%
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Figur 1: Respondentens hemkommun 
 
Karlstad uppvisar den största andelen deltagare i programmet villket indikerar den 
tätortsnära landsbygdens roll för länets landsbygdsutveckling. I övrigt 
framkommer en tydlig skiljelinje mellan å ena sidan västra och östra Värmland, 
och å ena sidan norra och södra Värmland. 
 
Av figure ett framgår att det är de västra länsdelarna och karlstadsregionen som 
dragit störst nytta av programmet. På den mer lokala nivån kan det trots alt mycket 
väl vara så att programmet haft stor betydelse.  
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Figur 2: Hemkommun för det totala utskicket 
 
Det finns tydliga likheter mellan den geografiska fördelningen gällande det totala 
utskickets hemadresser och de som svarat, med en viss reservation för 
överrepresentation av respondenter från Karlstad. Sammantaget pekar figurerna på 
att den geografiska fördelningen av svaren kan anses vara representativ. Av 
figuren framgår att den tätortsnära landsbygden runt Karlstad spelar en stor roll för 
den samlade landsbygdsutvecklingen i Värmland. Figuren visar också att en stor 
del av landsbygdens företagare finns i Säffle kommun. I sammanhanget spelar 
lokala traditioner och geografiska förutsättningar en viktig roll. Både Karlstad och 
Säffle uppvisar goda jordar samtidigt som det lokalt finns en lång tradition av 
landsbygdsföretagande. Att det är få personer eller företag i östra Värmland som 
ingått i programmet är inte förvånande eftersom den östra länsdelen har helt andra 
förutsättningar för jordbruk än dalgångarna i västra Värmland och de bördiga 
slätterna runt Karlstad. Dessutom kom tidigt skog och mark i östra Värmland att 
ingå i framväxande bruksbolag varför någon lokal tradition av småföretagande 
med inriktning mot agrara näringar aldrig utvecklades annat än i undantagsfall56. I 
stället kom östra Värmland att präglas av storskalig industri. 
 
 
 

                                                 
56 Karlsson, S. (2007) Att äga rum. 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Bakgrundsuppgifter 
 
I följande avsnitt presenteras svaren från enkätundersökningen. Resultaten 
kommer att redovisas i text, figurer och tabeller. Inledningsvis presenteras de 
bakgrundsfaktorer som ingått i undersökningen.  
 
    Frekvens Andel
Kön Kvinnor 24 18,5%
 Män 105 80,8%
  Ej svar 1 0,8%

Ålder 
18-30 
år 6 4,6%

 
31-40 
år 27 20,8%

 
41-50 
år 37 28,5%

 51 - år 59 45,4%
  Ej svar 1 0,8%

Tabell 2: Beskrivning av undersökningsgrupperna 
 
Av de svarande var 18,5 procent kvinnor och 80,8 procent män. Tabellen ovan 
visar en dominans bland dem som är 51 år och äldre. Endast ett fåtal respondenter 
tillhör den yngsta gruppen mellan 18-30 år. Detta förhållande återspeglar i viss 
mån den värmländska landsbygdens demografiska profil som innebär en hög andel 
personer äldre än femtio år. Lokala och könsrelaterade traditioner med avseende 
på företagande spelar också roll eftersom landsbygdens företagande generellt 
dominerats av män. Den värmländska landsbygden har dessutom en något större 
andel män än kvinnor57.                                                                                                                          
 
För att få en bild av den geografiska fördelningen av stödmottagarna efterfrågades 
respondenternas hemkommun och den kommun där verksamheten var lokaliserad 
i. Detta är intressant att studera mot bakgrund av en möjlig koncentrationstendens 
med avseende på brukningsenheter och att företagen under senare år blivit allt 
större med avseende på areal. Således är det rimligt att anta att en del stora företag 
har arealer utanför den kommun där de har sin huvudsakliga verksamhet. Av figur 
3. nedan framgår att verksamheten i huvudsak bedrivs inom samma kommun som 
respondenten är bosatt i. Arvika framstår som ett undantag i sammanhanget. 
 

                                                 
57 Högman, A.-K. (2007) Flykten från landsbygden – en sanning med modifikation. 
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I vilken kommun bor Du?/I vilken kommun bedrivs huvudsakligen 
lantbruks-/landsbygdsverksamheten/företaget?
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0,8%
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9,2%
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0,8%

18,5%

1,5%

9,2%

1,5%
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Figur 3: Respondentens hemkommun samt Lantbruks-/landsbygdsverksamhetens/företagets lokalisering 
 
Diagrammet visar en dominans bland respondenterna i Karlstad och Säffle. Detta 
kan ses som en indikation på att den tätortsnära landsbygden inte bara utgör en 
god livsmiljö för boende utan också förmår att attrahera näringsverksamheter. 
Vidare framgår att västra Värmland dragit stor nytta av programmet.  
 
Förklaringen till den låga andelen av respondenter från Torsby, som framgår i 
diagrammet ovan, kan vara att Torsby kommun ingår som den enda av Värmlands 
kommuner i EU:s mål 1 område58, södra skogslänen.59 LBU-programmet avser ej 
Mål 1-området utom när det gäller miljöersättningar och kompensationsbidrag.60 
Således är det rimligt att anta att landsbygden i norra Värmland dragit nytta av 
andra program än Miljö- och landsbygdsprogrammet. I sammanhanget spelar 
lokala traditioner och geografiska förutsättningar en viktig roll eftersom jord- och 
skogsbruksföretag är i hög grad är vertikala till sin karaktär. Detta innebär att jord- 
och skogsbruksföretag till skillnad från en hel del företag i många andra branscher 
är platsbundna och således i hög grad påverkas av platsspecifika förhållanden. 

                                                 
58 Mål 1 är ett program som är en del av EU:s regionalpolitiska åtgärder. Det är inriktat på att stärka och 
utveckla tillväxten i näringslivet, stärka regionens dragningskraft så att nya företag etableras och 
utflyttning motverkas. Mål 1-programmet finansieras av EU:s strukturfonder. Det finns två mål 1-områden 
i Sverige, Södra Skogslänsregionen och Norra Norrland www.mal1.nu (081126) Citat 
59 www.torsby.se (081126) 
60 www.sjv.se (080819) 
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Både Karlstad och Säffle uppvisar till exempel goda jordar samtidigt som det 
lokalt finns en lång tradition av landsbygdsföretagande. Detta gäller också 
Glafsfjordens dalgång som förbinder Arvika och Säffle. Att det är få personer eller 
företag i östra Värmland som ingått i programmet är inte förvånande eftersom den 
östra länsdelen har helt andra förutsättningar för jordbruk än dalgångarna i västra 
Värmland och de bördiga slätterna runt Karlstad. Dessutom kom tidigt skog och 
mark i östra Värmland att ingå i framväxande bruksbolag varför någon lokal 
tradition av småföretagande med inriktning mot agrara näringar aldrig utvecklades 
annat än i undantagsfall61. I stället kom östra Värmland att präglas av storskalig 
industri, medan västra Värmland och då särskilt Årjäng kom att domineras av 
småjordbruk och ett diversifierat näringsliv baserat på småföretagare (med vissa 
lokala undantag). 
 
I några fall är hemkommun och företagskommun inte densamma. Det finns även 
ett par respondenter som anger att de driver företag i mer än en kommun. Några 
anger att de bor utanför Värmland. Detta förhållande kan ses som en indikation på 
att jord- och skogsbruk i vissa avseenden omvandlats från att vara en 
livsstilsorienterad näringsverksamhet som varit platsbunden. Många markägare 
har ärvt sin jord, men inte yrket utan väljer att bo i städer långt bort från den ärvda 
jorden. I stället kanske jorden arrenderas ut till bönder som drar nytta av olika 
ersättningar och på så vis bygger upp storskaliga enheter. 
 
Ytterligare en av frågorna tillhörande bakgrundsuppgifterna i enkäten handlade 
om inriktningen på den verksamhet som drivs av respondenten.  
 
Notera att respondenterna hade möjlighet att kryssa i flera alternativ, vilket gör att 
det totala antalet svar är fler än det totala antalet svarande. Diagrammet nedan 
visar en tydlig dominans inom köttproduktion, växtodling samt skogsbruk. Således 
en dominans av traditionella landsbygdsnäringar. Ett antal respondenter har 
emellertid angivit fler inriktningar på sin verksamhet. De kombinationer som är 
vanligast stämmer överens med de mest förekommande och är i första hand en 
kombination av köttproduktion och växtodling, och i många fall med skogsbruk 
därtill. Frekvent förekommande är även mjölkproduktion tillsammans med 
skogsbruk.  
 
Nedan presenteras en tabell över hur vanligt förekommande det är bland 
respondenterna med mer än en slags verksamhet.  
 
 
 
 

                                                 
61 Karlsson, S. (2007) Att äga rum. 
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Verksamhetens inrikning Antal Andel
Köttproduktion 54 41,5%
Växtodling 51 39,2%
Skogsbruk 49 37,7%
Mjölkproduktion 29 22,3%
Annat62 20 15,4%
Hästhållning 19 14,6%
Turism 15 11,5%
Landskapsvård 15 11,5%
Småskalig 
livsmedelsproduktion 5 3,8%
Trädgård 5 3,8%
Lokalt utvecklingsarbete 2 1,5%

Tabell 3: Fördelningen av verksamhetens inriktning 
 
 
Antal 
verksamhetsinriktningar Frekvens Andel 
1 50 38,5%
2 39 30,0%
3 25 19,2%
4 10 7,7%
5 4 3,1%
Ej svar 2 1,5%

Tabell 4: Antal inriktningar på verksamheterna/respondent 
 
Diagrammet ovan visar att det är vanligast med en inriktning men upp till fem 
variationer förekommer. Rimligen kan det antas att storskaliga verksamheter 
vanligen har en inriktning, medan mer småskaliga enheter uppvisar flera 
verksamheter. Att de traditionella verksamheterna dominerar kan ha att göra med 
att representanter för dessa har vana av att söka medel ur program och åtgärder av 
det aktuella slaget. Möjligen kan resultatet tas för intäkt att nya framväxande 
näringar inte ingår i de nätverk som inkluderar kännedom om stödformer riktade 
till landsbygden.  
 
Nedan presenteras fördelningen av olika organisationsformer. 
 
                                                 
62 Inriktning på verksamheterna som angavs utanför de fasta alternativen var snöröjning, ekologisk odling 
av grönsaker och potatis, entreprenad, avelsarbete, energi närvärme, handelsträdgård, träindustri, 
skogsentreprenad, skogsvård, skogsplantskola, veteproduktion, maskintjänst, musik, byggproduktion, 
småindustri samt biobränsle 
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I vilken organisationsform drivs verksamheten?
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Figur 4 Verksamhetens organisationsform 
 
Bland de svar som inkommit är enskild firma den vanligaste organisationsformen 
därefter kommer aktiebolag. Detta förhållande kan tyda på att verksamheterna är 
småskaliga och inte särskilt kapitalintensiva. Det kan också tyda på att man inte 
skiljer på den näringsverksamhet som bedrivs och den gård eller de personer som 
är involverade i verksamheten. Att få av de verksamheter som erhållit stöd inom 
ramen för programmet varit organiserade som aktiebolag kan också ses som ett 
uttryck på att man är traditionell i sin roll som näringsdrivande. Det är rimligt att 
anta att organisationsformen enskild firma generellt är överrepresenterad när det 
gäller landsbygdens näringar och att aktiebolag är överrepresenterat i urbana 
områden och inom branscher med tydliga tillväxtambitioner. 
 
Att det är relativt sett få aktiebolag (och i det närmaste inga ekonomiska 
föreningar) reser en del frågor om landsbygdsföretagens tillväxtambitioner. Det 
kan vara så att många fortfarande ser landsbygdsföretagande som en livsstil och 
därför inte behöver skilja på företag och person i särskilt hög utsträckning. 
Möjligen kan detta förhållande peka på ett möjligt område för framtida insatser 
inom landsbygdsföretagande. 
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Nedan visas antalet anställda respektive heltidstjänster i verksamheten.  
 
 

Hur många anställda finns det i verksamheten?
/Hur många heltidstjänster/år förekommer i verksamheten?
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0 37,7% 23,8%

1 27,7% 26,2%

2 9,2% 23,8%

3 9,2% 8,5%

4 2,3% 6,2%

5 eller fler 13,8% 7,7%

Ej svar 0,0% 3,8%

Hur många anställda finns det i verksamheten? Hur många heltidstjänster/år förekommer i verksamheten?

 
 
Figur 5 Antal anställda/heltidstjänster per år i verksamheten 
 
När det gäller formen enskild firma är det, bland de svarande, vanligast med högst 
en anställd.  När det gäller aktiebolag är det vanligast att ha fem eller fler 
anställda. Handelsbolag och ideell förening är i föreliggande undersökning så lågt 
representerade att fördelningen av antal anställda inte är relevant att redovisa.  
 
Det är inte oväntat att det är aktiebolagen som uppvisar det högsta antalet 
anställda, eftersom att det är rimligt att anta att dessa företag är de största också 
vad gäller omsättning. Att förhållandevis få personer är anställda inom 
landsbygdsföretagen återspeglar att företagandet i dessa geografiska områden kan 
vara livsstilsorienterade, småskaliga och har låga tillväxtambitioner. Möjligen kan 
detta förhållande peka på ett möjligt område för framtida insatser inom 
landsbygdsföretagande. 
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Nedan visas i hur många år hur den stödmottagande verksamheten har bedrivits.  
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Figur 6 Verksamhetens längd 
 
Tabellen ovan visar en tydlig dominans bland de verksamheter som funnits i mer 
än 20 år, det vill säga väl etablerade lantbruksföretag. Bland de lägre staplarna ser 
vi att de nya verksamheterna är mest förekommande. Således kan man ana att en 
förändring är på gång som pekar i riktning mot ett mer differentierat 
landsbygdsföretagande. Studien visar att till de äldre verksamheterna hör 
mjölkproduktion, skogsbruk, växtodling samt köttproduktion och till de yngre 
turism och hästhållning. Att det fortfarande är de äldre och väletablerade 
verksamheterna som erhållit stöd kan återspegla att landsbygdens nyföretagare 
ingår i bristande nätverk eller att programmet av olika orsaker inte lockat dessa, 
eller varit anpassat till företagare utanför de traditionella näringarna på 
landsbygden. Möjligen kan detta förhållande peka på ett möjligt område för 
framtida insatser inom landsbygdsföretagande. 
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4. Stöd genom Miljö- och landsbygdsprogrammet 
 
År 1995 infördes det första miljöprogrammet i Sverige som finansierades till 
hälften av EU och till hälften av Sverige.63 I enkätundersökningen efterfrågades 
om verksamheten beviljats några (EU-) stöd innan tiden för Miljö- och 
landsbygdsprogrammet år 2000, och närmare hälften av respondenterna (48,5 
procent) svarade Ja på denna fråga. Således finns bland en stor del av 
respondenterna (och därmed de värmländska landsbygdsföretagarna) en vana att 
på olika sätt ingå i program med inriktning mot näringsverksamhet och lokal 
utveckling på landsbygden64. 
 
Miljö och landsbygdsprogrammet är som nämnts indelat i två insatsområden, 
Insatsområde I, som har en inriktning mot ett ekologiskt jordbruk och 
insatsområde II, som fokuserar på en ekonomisk och social hållbar utveckling på 
landsbygden.65 Intressant är att se fördelningen av olika stödåtgärder bland 
respondenterna. Redovisningen sker nedan inom respektive insatsområde. 
 
Tabellen nedan visar, om vi ser till Insatsområde I, att den största andelen har 
mottagit stöd inom kategorin Miljövänligt jordbruk och därefter 
Kompetensutveckling. När det gäller Insatsområde II dominerar Investeringsstöd 
samt Startstöd till unga jordbrukare.  
 
Av de som besvarat enkäten är det 13,1 procent (=17 respondenter) som ej angivet 
typ av stödform). Orsaken kan härvidlag vara att respondenterna inte känner till 
vilken kategori deras erhållna stöd tillhör, inte känner till att de erhållit stöd, eller 
inte vill ange vilken stödform de fått ta del av. 
 
Att så pass många beviljats stöd inom insatsen miljövänligt jordbruk kan ses som 
ett led i samhällets strävan efter ekologiskt hållbara verksamheter. Emellertid kan 
det resas frågetecken över insatsen värde eftersom de flesta jordbruksverksamheter 
fortfarande kännetecknas av stor tillförsel av energi i form av diesel och 
konstgödsel. Det kan i sammanhanget resas frågetecken vilket som är effektivast i 
fråga om påverkan mot ett ekologiskt jordbruk? Marknaden genom att allt mer 
krävande konsumenter ställer krav, eller statliga åtgärdsprogram liknande detta 
eller rent utav media genom olika ”avslöjande” reportage? 
 
 
 

                                                 
63 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige år 2000-2006) Sid.  56-57 
64 Utvärderingar av olika stöd till värmländsk landsbygd har genomförts, se t.ex. Iwarsson, M. (2005) 
Utvärdering av ett landsbygdstöd i Värmland. 
65 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige år 2000-2006) sid. 78-79 
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Insatsområde I - Ett ekologiskt hållbart lantbruk 
  Frekvens Andel
Miljövänligt jordbruk; Delprogram 1; Bevarande av biologisk 
mångfald och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 49 37,7%
Miljövänligt jordbruk; Delprogram 2; Öppet och varierat 
odlingslandskap 48 36,9%
Miljövänligt jordbruk; Delprogram 3; Miljöanpassat jordbruk 30 23,1%
Kompetensutveckling 27 20,8%
Kompensationsbidrag i mindre gynnande områden 11 8,5%
Investeringsskydd (Miljö- och djurskydd) 10 7,7%
Skydd av miljön i samband med mark- och skogsvård för bevarande 
av landskapet samt förbättring av djurskyddet 1 0,8%
Ekologisk stabilitet i skogsbruket 1 0,8%
   
Insatsområde II - Ett ekonomisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden 
  Frekvens Andel 
Investeringsstöd (Öka konkurrenskraft, skapa eller bibehålla 
arbetskraft) 41 31,5%
Startstöd till unga jordbrukare 26 20,0%
Förbättrad bearbetning och saluföring av kvalitetsprodukter från 
jordbruket 18 13,8%
Kompetensutveckling 6 4,6%
Projektstöd; Diversifiering av verksamhet inom och med 
anknytning till jordbruket, i syfte att skapa alternativa verksamheter 
eller kompletterande inkomster 2 1,5%
Projektstöd; Marknadsföring av kvalitetsprodukter från jordbruket 1 0,8%
Projektstöd; Främja landsbygdsturism och hantverk 1 0,8%
Projektstöd; Utveckling och förbättring av infrastruktur som är 
kopplad till jordbrukets utveckling 1 0,8%
Projektstöd; Byutveckling samt skydd och bevarande av kulturarvet 
på landsbygden 0 0,0%

Tabell 5: Stödformer 
  
Notera att flera svarsalternativ är tillåtna, således är svaren fler än antal svarande.  
 
Tabellen ovan visar, om vi ser till Insatsområde I, att den största andelen 
respondenter har mottagit stöd inom kategorin Miljövänligt jordbruk, och därefter 
Kompetensutveckling. Gällande Insatsområde II dominerar Investeringsstöd samt 
Startstöd till unga jordbrukare. Att stöden till Unga jordbrukare är så pass högt 
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indikerar generationsskifte, något som i sin tur kan leda till nytänkande och 
innovation inom de landsbygdsorienterade näringarna. 
 
Av de som besvarat enkäten är det 13,1 procent (=17 respondenter) som ej angivet 
typ av stödform). Orsaken kan härvidlag vara att respondenterna inte känner till 
vilken kategori deras erhållna stöd tillhör, inte känner till att de erhållit stöd, eller 
inte vill ange vilken stödform de fått ta del av. 
 
Det är mycket få av respondenterna som angivit att de fått (och sökt) projektstöd. 
Detta förhållande kan representera en snäv syn på landsbygdsutveckling både sett 
ur företagarnas och länsstyrelsens synpunkt. 
 
Det är ett antal respondenter som angivit att de mottagit stöd från mer än en 
stödform.  
 
 
Antal 
stödformer/respondent Frekvens Andel 
1 40 30,8%
2 32 24,6%
3 18 13,8%
4 17 13,1%
5 3 2,3%
6 1 0,8%
7 1 0,8%
8 0 0,0%
9 1 0,8%
Ej svar 17 13,1%

Tabell 6: Antal stödformer/respondent 
 
Tabellen ovan visar är det mest förekommande att ta emot en eller två former av 
stöd. Men vi ser även att det kan förekomma upp till nio stödformer i ett fall. 
 
Nedan visas hur stor andel av de svarande som tagit emot ett ekonomiskt stöd 
inom Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006. 
 
Figuren nedan visar att 62,3 procent svarar att de mottagit ett ekonomiskt stöd, 
medan 27,2 svarar nej och 10 procent har ej svarat på frågan. De som svarat nej 
har troligen mottagit stöd genom Kompetensutveckling i form av kurs eller 
rådgivning.  
 
Av de som angett att de fått ett ekonomiskt stöd ser fördelningen av stödsumman 
ut enligt nedan;  
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Har verksamheten mottagit ett ekonomiskt stöd genom 

Miljö- och landsbygdsprogrammet?
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Figur 7 Om mottagit ekonomiskt stöd 
 

Om mottagit ekonomiskt stöd; Hur stort var det?
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Figur 8 Stödsumma 
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Figuren visar att det förekommer en dominans bland dem som mottagit de lägre 
stödsummorna i förhållande till de större. En del respondenter kan emellertid ha 
angett att de fått ekonomiskt stöd när det egentligen varit fråga om 
kompetensutveckling, varför viss reservation krävs när resultatet tolkas. 
 
 

Har Du eller någon annan i Ditt företag deltagit i någon av följande aktiviteter 
inom ramen för Miljö- och landsbygdsprogrammet?

Kompetensutveckling; 
28 svar

Rådgivning; 39 svar

Kurs; 29 svar

 
Figur 9:  
 
Figuren visar nästan 30 svar vardera gällande kurs och kompetensutveckling, och 
nära 40 svar gällande rådgivning. Bland de svarande finns ett femtontal personer 
som deltagit i fler än en aktivitet. Observera även att resultatet redovisas i antal 
svar och inte i procent.  
 
Av de totalt 130 svarande har (55 personer) 42,3 procent mottagit både 
ekonomiskt stöd samt deltagit i någon form av aktivitet. Detta förhållande 
förefaller rimligt eftersom kompetensutveckling i programmet uppfattades som ett 
komplement till övriga stödåtgärder 
 
Nedan åskådliggörs i vilken omfattning respondenterna helt försörjer sig på sin 
verksamhet.  
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Ungefär hur stor del av Din inkomst/försörjning kommer från 
lantbruks-/landsbygdsföretaget?
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Figur 11: Inkomst/försörjning från lantbruks-/landsbygdsföretaget 
 
Figuren visar att 66 procent av de svarande livnär sig helt på sin verksamhet. 11,5 
procent har valt att inte svara på frågan. Mot denna bakgrund kan det noteras att 
många av landsbygdens företagare också har inkomst av tjänst eller får inkomster 
på annat sätt än genom sin näringsverksamhet. Detta pekar i sin tur på en rad 
förhållanden där geografisk närhet till andra intäktskällor bland annat kan antas 
spela roll. Detta eftersom en stor andel av de som tagit del av programmet bor på 
den tätortsnära landsbygden och således har goda inkomstmöjligheter av till 
exempel inkomst av tjänst. Närhet till alternativa, och möjligen mer ”lättförtjänta” 
inkomster, kan därmed ses som ett slags ”hot” mot näringslivsutveckling på 
landsbygden. Detta förhållande är intressant att studera vidare66. Att endast 66% 
av de tillfråga försörjer sig helt på sin näringsverksamhet kan återspegla att 
tillväxtambitionerna är låga och att det handlar om någon sorts 
livsstilsföretagande. Förhållandet kan också peka på att det är svårt att bedriva 
näringsverksamhet på den värmländska landsbygden i sådan omfattning att man 
helt kan leva på den. 
 
 
                                                 
66 Ett försök till teoriutveckling inom detta område görs av t.ex. Teigen. Se Teigen, H. (1999) Regional 
ökonomi og politikk. Universuitetsförlaget. 
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Det efterfrågades i enkäten även om försörjningen från verksamheten ökat under 
den aktuella programperioden.  
 

Har andelen av Din inkomst/försörjning från lantbruks-/landsbygdsföretaget 
ökat under programperioden 2000-2006, jämfört med perioden innnan?
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Figur 12: Förändring av inkomst/försörjning under programperioden 
 
Figuren visar att nära hälften av respondenterna ökat sin andel av försörjningen 
från näringsverksamheten under programperioden, men en lika stor andel har inte 
gjort det.  
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4.1 Effekter av aktuellt stöd 
 
En stor del av inriktningen på Miljö- och landsbygdsprogrammet handlar om ett 
ekologiskt hållbart jordbruk. Exempel på andra övergripande mål handlar om att 
gynna sysselsättning, tillväxt och även boende.67 Nedan visas de effekter stödet 
har haft för undersökningens respondenter.  
 
Effekter av aktuellt stöd Antal Andel 
Start av ny/kompletterande verksamhet 60 46,2%
Ökade arbetstillfällen 52 40,0%
Bibehållna arbetstillfällen 51 39,2%
Minskat arbetsbehov  47 36,2%
Investeringar 47 36,2%
Effektivisering av produktion 41 31,5%
Utökning av produktion 41 31,5%
Förbättrad arbetsmiljö 32 24,6%
Förbättrad djurmiljö 27 20,8%
Minskat miljöpåverkan  24 18,5%
Bättre lönsamhet 23 17,7%
Bättre produktkvalitet 22 16,9%
Ökad kunskap 14 10,8%
Annat68 8 6,2%

Tabell 7: Effekter av aktuellt stöd 
 
Notera att även här är fler svarsalternativ är tillåtna, således är svaren fler än antal 
svarande. De tydligaste effekterna är Start av ny/kompletterande verksamhet, 
Ökade arbetstillfällen samt Bibehållna arbetstillfällen. Av svaren att döma har 
programmet bidragit till etablerandet av nya verksamheter. Emellertid föreligger i 
utvärderingssammanhang alltid en svårighet att påvisa om detta hänt även utan 
insatser från det aktuella stödet. Kanske hade de använt egna pengar, lånat pengar 
på banken eller erhållit stöd från något annat möjligt program? 
 
Resultat så som de presenteras här bör tas med en nypa salt eftersom det alltid är 
svårt att förhålla sig till en viss utvecklings egentliga orsaker och sammanhang. 
Emellertid kan det fastslås att programmet inte varit verkningslöst. 
 
 
                                                 
67 Jordbruksdepartementet (Miljö- och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006) se ex. sid. 78, 86 och 
88-89 
68 De effekter som under alternativet Annat är; Ett öppnare odlingslandskap – vilket angavs av ett flertal 
respondenter, att kunna gå över till ekologiskt och krav, att få möjlighet att göra en marknadsundersökning 
för att starta en verksamhet, extra inkomster till lantbrukare och till skogsägare samt restaurering av 
slåtteräng 
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En fråga i anslutning till effekterna av stödet var om respondenten tyckte att stödet 
motsvarat förväntningarna.  
 

Har effekterna av stödet motsvarat Dina förväntningar?
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Figur 13: Om effekterna motsvarade respondentens förväntningar 
 
Figuren visar att den dominerade andelen av de svarande, 66,9 procent, anser att 
stödet motsvarade deras förväntningar.  Endast en liten andel 3,8 procent har 
angett alternativet Nej, och 20 procent valde alternativet Varken ja eller nej/till 
viss del.  

4.2 Information om och handläggande av LBU-stödet 
 
I utvärderingens uppdrag låg bland annat att fånga upp erfarenheter och 
upplevelser av hur ärenden handlagts och hur informationsspridningen beträffande 
programmets innehåll och möjligheter skett. Detta är viktigt eftersom det alltid 
föreligger risker med att program uppfattas som svåra, byråkratiska och onödigt 
tillkrånglade. 
 
De flesta som tagit del av programmets insatser har fått information om stödet 
genom Internet och Länsstyrelsen. Observera att även denna fråga gav möjligheter 
att ange flera alternativ och således är antalet svar flera än antalet respondenter. Se 
tabell 8. nedan. Resultaten pekar på att informationsspridningen fungerat väl. 
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Information om stödet Antal Andel 
Internet 68 52,3%
Länsstyrelsen 53 40,8%
Bekant/Kollega 35 26,9%
Annonser i dagstidningar 17 13,1%
Landsbygdsrådgivare/Hushållningssällskapet 14 10,8%
LRF 8 6,2%
Länsbygderådet 3 2,3%
Annan källa69 3 2,3%

Tabell 8: Information om stödet 
 
 

Hur upplevde Du informationen angående stödet?
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Figur 14: Upplevelse av informationen angående stödet 
 
 
Respondenterna fick även frågan om hur de upplevde informationen angående 
stödet. Av figuren ovan framgår att den största andelen av respondenterna 
upplevde att informationen var tydlig. Däremot visar figuren nedan att det fanns 
vissa svårigheter när det gällde att fylla i ansökan gällande stöden.  
 
 
 
                                                 
69 De som val alternativet Annat källa har angivit: Selander IBT-maskin, Jordbruksverket, kommunens 
Näringslivsrådgivning samt Revisor/Areal 
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Hur upplevde Du att det var att fylla i ansökan angående LBU-stödet?
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Figur 15: Upplevelse av att fylla i ansökan angående stödet.  
 
Noteras bör att drygt 40 procent tyckte att det var svårt att fylla i ansökan.  
 
En av de öppna frågorna i enkäten löd; Har Du några tankar eller tips på 
förbättringar av stödet? Ett par av svaren handlade om information och ansökan, 
ned ges ett par typiska exempel: 
 
Tydligare info angående stödet, Tydligare ansökningsblanketter 
 
Mindre byråkrati, enklare, snabbare pengar ... 
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Hur var/fungerade kontakten med stödbeviljande 
myndighet/länsstyrelsen? 
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Figur 16: Kontakten med stödbeviljande myndighet/länsstyrelsen 
 
Drygt tre fjärdedelar anser att kontakten med stödbeviljande 
myndighet/länsstyrelsen fungerade Bra (Mycket bra eller ganska bra).   
 
Ytterligare en av frågorna i sammanhanget var om stödansökan blev rättvist 
bedömd och 73,8 procent tycker att bedömningen var rättvis (5,4 procent svarade 
Nej och 14,6 procent valde alternativet Ingen uppfattning) Det fanns även 
möjlighet att ge kommentarer i samband med denna fråga, nedan följer ett par 
exempel på dessa;  
 
Mitt stöd är så litet och ändå har det i två år varit kontroll får indraget för de  
märkligaste saker … 
 
Skulle önska större samarbetsanda i kontrollarbetet.  
 
Länsstyrelsens personal var hjälpsam hade mycket bra koll. Både angående 
kontroll och att jag fick pengarna. 
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5. Framtid  
 
I enkäten ställdes några frågor om synen på framtiden. Dessa frågor kan jämföras 
med liknande frågor som tidigare presenterats i studien Enkätundersökning om 
värmlänningars syn på sin livsmiljö (några av resultaten/diagram från den 
undersökningen presenteras som bilaga i föreliggande studie). 
 
Nedan presenteras den andel av de svarande som anser att framtiden är Bra 
(Mycket bra och Ganska bra) gällande de faktorer som efterfrågas. För mer 
detaljerade diagram gällande varje framtidsfaktor för sig se bilaga 4.  
 

Andel som bedömer framtiden som Bra 
(Mycket bra eller ganska bra)
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Figur 17: Förkortningarna i figuren betyder följande A: (Attraktivt boende), B: (Föreningsliv), C: (Arbete - 
och karriärmöjligheter), D: (Bedriva redan etablerade verksamheter), E: (Möjligheter till att starta nya 
företag), F: (Kultur- och fritidsmöjligheter), G: Serviceinrättningar 
 
Det område som bedöms mest positivt inför framtiden är attraktivt boende (A). 
Det finns även förhoppningar om att bedriva redan etablerade verksamheter (D), 
andelen som tror på att starta nya företag (E) är dock lägre liksom när det gäller 
arbete- och karriärmöjligheter (C). Det förekommer en relativ positiv syn när det 
gäller kultur- och fritidsmöjligheter (F).  Minst förhoppning finns när det gäller 
serviceinrättningar (G). 
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Jämförelse med Enkätundersökning om värmlänningars syn på sin livsmiljö 
 
År 2006 genomfördes en kartläggning över hur värmlänningen upplever sin 
livsmiljö. Uppdraget kom från Länsstyrelsen i Värmland och studien utfördes av 
Cerut vid Karlstads universitet i samarbete med Attityd i Karlstad AB. Enkäter 
skickades ut till 1000 slumpmässigt utvalda respondenter, mellan 18-80 år, 
folkbokförda i Värmland. Den grupp som valts ut genom urvalsprocessen ämnades 
representera Värmlands befolkning.70  
 
Bland frågorna i livsmiljöenkäten fanns det antal frågor gällande framtiden som vi 
använt oss av i föreliggande undersökning. Vi har dock inte ställt frågan gällande 
utbildningsmöjligheter i vår undersökning men har istället lagt till frågan om att 
bedriva redan etablerade verksamheter.  
 
 
 

Andel som bedömer framtiden för Värmland Bra (Mycket bra eller ganska bra), 
jämförelse mellan två studier
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Figur 18: Jämförelse mellan Livsmiljöstudien och LBU- studien bedömning av framtiden för Värmland 
Förkortningarna i figuren betyder följande: A: (Attraktivt boende), B: (Utbildningsmöjligheter); C: 
Föreningsliv, D: (Tillgång till arbete och karriärmöjligheter, E: (Bedriva redan etablerade verksamheter), F: 
(Möjligheter till att starta nya företag), G: (Kultur- och fritidsmöjligheter), H: (Serviceinrättningar) 

                                                 
70 Hagsmo, L Hofer, A &  Westlindh, S (2006)   
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(De avrundade resultaten i just denna tabell beror på att det var vad som fanns att tillgå i Livsmiljöstudien) 
 
Figuren ovan syftar till att göra en jämförelse mellan båda studierna. Till skillnad 
från denna undersökning som vänder sig till boende på landsbygd vänder sig 
Livsmiljöstudien till personer som bor på både på landsbygd, i tätort eller i stad. 
Diagrammet visar att, förutom när det gäller möjligheterna till att starta nya 
företag (F), så är andelen högre i Livsmiljöstudien när det gäller samtliga 
jämförbara framtidsfaktorer. Noteras bör att de som svarat på LBU-enkäten är 
egna företagare. Skillnaden är störst när det gäller serviceinrättningar.  
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6. Utvärderingens resultat och rekommendationer 
 

6.1 Måluppfyllelse för programmet  
 
Miljö- och landsbygdsprogrammet i Värmlands län har i huvudsak fungerat väl 
och tjänat sitt syfte. Anslutningen till de olika ersättningsformerna har överlag 
varit hög och prioriteringar har behövt göras i stödprocessen (alla som sökt medel 
har inte fått). Programmet har bidragit till uppfyllelsen av mål på samtliga nivåer, 
även om undantag finns. Flera av de operativa målen inom Insatsområde I har 
uppnåtts. Inom Insatsområde II är bilden något mer otydlig.  
 
Administrationen har i stort sett fungerat tillfredsställande, och man har genom 
informationsinsatser nått ut till många inom programmets målgrupp. 
 
Även i Mål 1 har jordbruksåtgärderna i princip fungerat väl. Måluppfyllelsen är 
hög. Målen förefaller dock vara för lågt satta och det finns risk för att resurser 
binds upp och kanske inte kommer till bästa användning.   
 
På ett övergripande plan handlade programmet om att öka landsbygdens bidrag till 
hela landets tillväxt inom ramen för hållbarhetsbegreppets innehåll. Således var 
ambitionen med programmet att tydligt stimulera en breddning av landsbygdens 
försörjningsmöjligheter. Något som programmet av allt att döma sannolikt bidragit 
till. 
 
När det gäller programmets bidrag till landsbygsutveckling på ett mer 
övergripande plan sett över längre tid är det emellertid svårare att peka på några 
effekter. Tiden för genomförande av programmet är för kort för att med säkerhet 
kunna fastställa måluppfyllelsen för de mer långsiktiga specifika och övergripande 
målen. Med utgångspunkt i tillgänglig information bedömer dock utredningen att 
åtgärderna har bidragit till uppfyllelsen av flera av målen. Djupare analyser är 
emellertid nödvändiga. Programmet kan emellertid förbättras på en rad punkter. 
Den framtida landsbygdens näringsliv kan därmed förväntas vara mer 
mångfacetterad än dagens, som domineras av landsbygdens traditionella näringar. 
 
Några viktiga iakttagelser, effekter  och slutsatser: 
 

• Den tätortsnära landsbygden spelar stor roll för länets samlade 
landsbygsutveckling 

• Deltagande i programmet domineras av västra Värmland och Karlstads- 
regionen 

• Ett mer mångfacetterat landsbygdsföretagande växer fram 
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• Nya verksamheter växer fram 
• Gamla företag dominerar trots allt på landsbygden 
• Unga värmlänningar har vågat ta steget att bli jordbrukare 

 
Avslutningsvis kan det framhållas att samtidigt som program av det aktuella slaget 
pågår med avsikten att stimulera landsbygsutvecklingen äger centraliserande 
krafter rum inom befolknings- och näringslivsutveckling. Det är fortfarande de 
stora företagen i städerna som står för den högsta andelen av 
sysselsättningsutvecklingen och fortfarande tycks det vara städerna som svarar för 
den största attraktionskraften i fråga om människors val av boendemiljö.  
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Bilaga 1: Följebrev 
 
 
 
Till landsbygdsföretagare som erhållit stöd ur landsbygdsprogrammet 2000-2006 
 
Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet har 
fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län att göra en utvärdering av 
Landsbygdsprogrammet 2000-2006. Arbetet med utvärderingen påbörjades under 
våren 2008 och skall vara färdigt i december 2008. Syftet med utvärderingen är att 
skapa underlag för länsstyrelsens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling. 
 
Du som fått detta brev och bifogad enkät har fått stöd av länsstyrelsen inom ramen 
för landsbygdsprogrammet. Det vore därför bra om just Du kunde sätta av några 
minuter och svara på frågorna och sedan skicka svaret med det bifogade och 
frankerade svarskuvertet. Skicka svaret senast den 3 oktober. 
 
De numreringar som finns på svarskuverten har som syfte att ge oss möjligheter 
att skicka ut eventuella påminnelser. När numret är borttaget kommer det inte 
längre att vara möjligt att spåra svaren tillbaka till Dig. Så snart Ditt enkätsvar 
kommit oss tillhanda avidentifieras enkäten och dina svar behandlas anonymt. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Svante Karlsson   Leena Hagsmo 
Projektledare    Projektassistent 
054 700 17 40   054 700 23 24 
 
Svante.karlsson@kau.se   leena.hagsmo@kau.se 



 

 

Bilaga 2: Enkät 
 
Bakgrundsuppgifter 
 
1. Är Du… 
 

 Kvinna  Man 
 
2. Din ålder… 
 

 18-30 år 
 31-40 år 
 41-50 år 
 51 – år  

 
3a. I vilken kommun bor Du? 
 

 Arvika 
 Eda 
 Filipstad 
 Forshaga 
 Grums 
 Hagfors 
 Hammarö 
 Karlstad  
 Kil 
 Kristinehamn 
 Munkfors 
 Storfors 
 Sunne 
 Säffle 
 Torsby 
 Årjäng 

 
3b. I vilken kommun bedrivs 
huvudsakligen lantbruks-
/landsbygdsverksamheten/företaget? 
 

 Arvika 
 Eda 
 Filipstad 
 Forshaga 

 Grums 
 Hagfors 
 Hammarö 
 Karlstad  
 Kil 
 Kristinehamn 
 Munkfors 
 Storfors 
 Sunne 
 Säffle 
 Torsby 
 Årjäng 

 
4. Vilken inriktning har 
verksamheten? (Du kan kryssa för 
flera alternativ.) 
 

 Mjölkproduktion 
 Köttproduktion (ex. nöt, svin,      

fjäderfä, lamm) 
 Växtodling 
 Turism ( ex. Bo på lantgård, bed 

& breakfast ) 
 Landskapvård (verksamhet som 

endast syftar till att hålla landskapet 
öppet) 

 Småskalig livsmedelsproduktion 
 Lokalt utvecklingsarbete 
 Hästhållning 
 Skogsbruk 
 Trädgård (ex. frukt, bär) 
  

 
Annat……………………………….. 
………………………………………
…. 
………………………………………
… 
 



 

 

5. I vilken organisationsform drivs 
verksamheten? 
 

 Enskild firma 
 Handelsbolag 
 Aktiebolag 
 Ekonomisk förening 
 Ideell förening 
 Annat 

 
6a. Hur många anställda finns det i 
verksamheten? (personer som det 
utbetalas lön till) 
 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 eller fler 

 
6b. Hur många heltidstjänster/år 
förekommer i verksamheten? 
 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 eller fler 

 
7. Hur länge har verksamheten 
bedrivits? 
 

   1-  5 år 
   6-10 år 
 11-15 år 
 16-20 år 
   > 20 år 

 
 
 

Stöd genom Miljö- och 
landsbygdsprogrammet 
 
8. Beviljades några (EU-) stöd till 
verksamheten innan perioden för 
Miljö- och landsbygdsprogrammet 
2000 -2006? (det vill säga före år 
2000) 
 

 Ja 
 Nej 

 
9. Vilken eller vilka former av stöd 
har varit aktuella för verksamheten 
inom ramen för Miljö- och 
landsbygdsprogrammet 2000-2006?  
 
Insatsområde I – Ett ekologiskt 
hållbart lantbruk 
 

 Miljövänligt jordbruk; 
Delprogram1; Bevarande av 
biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet  

 Miljövänligt jordbruk; 
Delprogram 2; Öppet och varierat 
odlingsprogram  

 Miljövänligt jordbruk; 
Delprogram 3; Miljöanpassat 
jordbruk 

 Kompetensutveckling 
 Kompensationsbidrag i mindre 

gynnade områden 
 Investeringsstöd (Miljö- och 

djurskydd) 
 Skydd av miljön i samband med 

mark- och skogsvård för bevarande 
av landskapet samt förbättring av 
djurskyddet 

 Ekologisk stabilitet i skogsbruket 
 
 
 



 

 

Insatsområde II - En ekonomisk och 
socialt hållbar utveckling på 
landsbygden 
 

 Investeringsstöd (Öka 
konkurrenskraft, skapa eller bibehålla 
arbetskraft) 

 Startstöd till unga jordbrukare 
 Förbättrad bearbetning och 

saluföring av kvalitetsprodukter från 
jordbruket 

 Kompetensutveckling 
 Projektstöd; Diversifiering av 

verksamhet inom och med 
anknytning till jordbruket, i syfte att 
skapa alternativa verksamheter eller 
kompletterande inkomster 

 Projektstöd; Marknadsföring av 
kvalitetsprodukter från jordbruket 

 Projektstöd; Främja 
landsbygdsturism och hantverk 

 Projektstöd; Utveckling och 
förbättring av infrastruktur som är 
kopplad till jordbrukets utveckling 

 Projektstöd; Byutveckling samt 
skydd och bevarande av kulturarvet 
på landsbygden 
 
10a. Har verksamheten mottagit ett 
ekonomiskt stöd genom Miljö- och 
landsbygdsprogrammet? 
 

 Ja 
 Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 

10b. Om ja, på fråga 10a; Hur stort 
var det ekonomiska stödet?  
 

  <100 000 kr 
   100 000 –   300 000 kr 
   300 001 –   500 000 kr 
   500 001 –   800 000 kr 
   800 001 – 1000 000 kr 
 1000 001 – 2000 000 kr 
 > 2000 000 kr 

 
11. Har Du eller någon annan i Ditt 
företag deltagit i någon av följande 
aktiviteter inom ramen för Miljö- och 
landsbygdsprogrammet? 
 

 Rådgivning 
 Kompetensutveckling 
 Kurs 

 
Annat………………………………
………………………………………
……….……………………………
……………. 
………………………………………
….. 
 
12. Ungefär hur stor del av Din 
inkomst/försörjning kommer från 
lantbruks-/landsbygdsföretaget? 
 

  25 procent 
  50 procent 
  75 procent 
 100 procent 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Har andelen av Din 
inkomst/försörjning från lantbruks-
/landsbygdsföretaget ökat under 
programperioden 2000-2006, jämfört 
med perioden innan? 
 

 Ja 
 Nej 

 
Effekter av aktuellt stöd  
 
14. Vad har det erhållna stödet 
bidragit till? (Du kan kryssa för fler 
alternativ) 
 

 Start av ny/ kompletterande 
verksamhet 

 Ökade arbetstillfällen 
 Bibehållna arbetstillfällen 
 Minskat arbetsbehov (Genom 

ökad maskineffektivitet) 
 Investeringar  
 Effektivisering av produktion 
 Utökning av produktion 
 Förbättrad arbetsmiljö 
 Förbättrad djurmiljö 
 Minskad miljöpåverkan (ex. 

minskat kväveläckage)  
 Bättre lönsamhet 
 Bättre produktkvalitet 
 Ökad kunskap 
 Annat 

.……………………………………
………………………………………
.. 
15. Har effekterna av stödet 
motsvarat Dina förväntningar?  
 

 Ja 
 Nej 
 Varken ja eller nej/till viss del 

 

16. Har Du några tankar eller tips på 
förbättringar av stödet? 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………… 
 
17. Hur anser Du att lantbruks-
/landsbygdsföretaget har utvecklats 
under stödperioden?  
 
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Information om och handläggande av 
LBU-stödet 
 
18. Hur fick Du information om 
LBU-stödet? (Du kan kryssa för flera 
alternativ) 
 

 Internet 
 Länsstyrelsen 
 Bekant/Kollega 
 Annonser i dagstidningar 
 Landsbygdsrådgivare 

/Hushållningssällskapet 
 LRF 
 Länsbygderådet 
Annan källa 

………………………………………
…………………………………... 
 
19. Hur upplevde Du informationen 
angående stödet? 
 

 Mycket tydlig  
 Ganska tydlig 
 Varken tydlig eller otydlig 
 Ganska otydlig 
 Mycket otydlig 

 
20. Hur upplevde Du att det var att 
fylla i ansökan angående LBU-
stödet? 
 

 Mycket lätt 
 Lätt 
 Varken lätt eller svårt 
 Svårt 
 Mycket svårt 

 
 
 
 

21. Hur var/fungerande kontakten 
med stödbeviljande 
myndighet/länsstyrelsen?  
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
22. Anser Du att stödansökan blev 
rättvist bedömd?  
 

 Ja 
 Nej 
 Ingen uppfattning 

 
Kommentar 
………………………………………
…………………………… 
 
Framtid 
23. Hur bedömer Du att framtiden för 
den värmländska landsbygden 
kommer att se ut om fem år när det 
gäller… 
 
23a. …attraktivt boende? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
23b. …föreningsliv? 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 



 

 

23c. …tillgång till arbete och 
karriärmöjligheter? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
 
23d. …bedriva redan etablerade 
verksamheter? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
23e. …möjligheter till att starta nya 
företag? 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 

 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
23f. …kultur och fritidsmöjligheter 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dåligt 

 
23g. …serviceinrättningar 
 

 Mycket bra 
 Ganska bra 
 Varken bra eller dåligt 
 Ganska dåligt 
 Mycket dålig 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tack för Er medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3:   
Diagram över framtidsfaktorer 
 
 

Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller attraktivt boende?
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Figur 1. Framtiden gällande attraktivt boende 
 
 
 



 

 

 
Figur 2: Framtiden gällande föreningsliv 
 

Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller tillgång till arbete och karriärmöjligheter?
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Figur 3. Framtiden gällande tillgång till arbete och karriärmöjligheter 

Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller föreningsliv?
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Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller att bedriva redan etablerade verksamheter?
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Figur 4: Framtiden gällande att bedriva redan etablerade verksamheter 

Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller möjligheter till att starta nya företag?
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Figur 5: Framtiden gällande möjligheter till att starta nya företag 



 

 

 

Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller kultur och fritidsmöjligheter?
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Figur 6: Framtiden gällande kultur- och fritidsmöjligheter 
 

Hur bedömer Du att framtiden för den värmländska landsbygden kommer att se 
ut om fem år när det gäller serviceinrättningar?
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