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Förord 

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera de resurser som regeringen och myndigheter 

har lagt på entreprenörskapspolitik och politik för små och medelstora företag (Reglerings-

brev för budgetår 2011, uppdrag 4). Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys genom-

fört en samlad utvärdering av de regionala företagsstöden.  

De stödformer som har utvärderats är i tur och ordning regionalt investeringsstöd, trans-

portbidrag, regionalt nedsatta socialavgifter samt de delar av regionalt bidrag till företags-

utveckling som utgår i form av konsultcheckar. Flera av de aktuella stöden har funnits med 

i den i den regionalpolitiska medelsarsenalen ända sedan detta politikområde formellt in-

troducerades för snart ett halvsekel sedan. Under det senaste decenniet uppgår de sam-

manlagda utbetalda stödbeloppen för stödformerna i fråga till i genomsnitt omkring 1,5 

miljarder kronor per år. 

I föreliggande rapport presenterar vi korta sammanfattningar av de olika utvärderingsstudi-

erna. Framställningen fokuserar i först hand på de erhållna resultaten och de slutsatser som 

kunnat dras med utgångspunkt från de enskilda studierna. Vi reflekterar också kring några 

av de lärdomar som vunnits inom ramen för uppdraget. Rapporten har författats av Kent 

Eliasson. Den baseras på underlagsstudier av Niklas Hanes och Johan Lundberg vid Umeå 

universitet, Jonas Månsson vid Linnéuniversitet samt Shahiduzzaman Quoreshi, Barbro 

Widerstedt och Kent Eliasson vid Tillväxtanalys. 

 

Östersund, december 2012 

 

Dan Hjalmarsson, generaldirektör 
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1 Inledning 

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera de resurser som regeringen och myndigheter 

har lagt på entreprenörskapspolitik och politik för små och medelstora företag (Reglerings-

brev för budgetår 2011, uppdrag 4). Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys genom-

fört en samlad utvärdering av de regionala företagsstöden. I föreliggande rapport samman-

ställs de huvudsakliga resultaten från dessa utvärderingar. 

De stödformer som har utvärderats är i tur och ordning regionalt investeringsstöd, trans-

portbidrag, regionalt nedsatta socialavgifter samt de delar av regionalt bidrag till företags-

utveckling som utgår i form av konsultcheckar. 

Flera av de aktuella stöden har funnits med i den i den regionalpolitiska medelsarsenalen 

ända sedan detta politikområde formellt introducerades för snart ett halvsekel sedan och då 

initialt under beteckningen aktiv lokaliseringspolitik. 

Det regionala investeringsstödets föregångare, lokaliseringsstödet, infördes redan 1965. 

Lokaliseringsstödet fick formen av ett investeringsstöd och syftet med stödet var att genom 

bidrag och lån främja industrins utveckling i vissa delar av Norrland. Enligt den nu aktu-

ella målformuleringen syftar det regionala investeringsstödet till att främja en hållbar till-

växt i stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt. 

Transportbidragets föregångare, fraktstödet, infördes på försök 1971. Det huvudsakliga 

målet med transportbidraget är att kompensera för kostnadsnackdelar till följd av långa 

transportavstånd samt att stimulera till ökad förädlingsgrad inom stödområdets näringsliv. 

Den regionala nedsättningen av socialavgifter är av något modernare datum. Stödformen 

introducerades för första gången 1984 och då som ett försök för företag i Norrbottens län. 

Åtgärden ingick som en del i det så kallade Norrbottenpaketet. Syftet med stödet är att 

stimulera småföretagandet samt att bidra till en god service i stödområdet. 

Det regionala bidraget till företagsutveckling infördes formellt först 1994 (och då under 

namnet landsbygdsstöd) men ersatte i praktiken redan existerande stödformer. Stödet har 

samma övergripande målformulering som det regionala investeringsstödet. 

Figur 1 redovisar omfattningen av de aktuella stödformerna under det senaste decenniet. I 

genomsnitt uppgår de sammanlagda utbetalningarna till i storleksordningen 1,5 miljarder 

kronor per år. När summan ställs i relation till tunga utgiftsposter i statsbudgeten – som till 

exempel arbetsmarknad, utbildning och infrastruktur – framstår beloppet som relativt blyg-

samt. Men mot bakgrund av att flera av stödinsatserna funnits med under mycket lång tid 

rör det sig trots allt om relativt betydande ackumulerade summor som satsats på de region-

ala företagsstöden. 

Fortsättningen av rapporten disponeras som följer. I avsnitt 2 redovisas korta samman-

fattningar av de olika utvärderingsstudierna. Redogörelsen fokuserar framför allt på de 

resultat som framkommit. I avsnitt 3 reflekterar vi lite kring de erfarenheter som vunnits 

inom ramen för uppdraget. 
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Figur 1: Utbetalt regionalt företagsstöd 2001-2010 (miljoner kronor). 

 
Anm: Uppgifter om regionalt nedsatta socialavgifter finns endast tillgängliga fr.o.m. 2006. 

Källa: Tillväxtanalys mikrodatabas över statligt stöd till näringslivet. 
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2 Sammanfattning av utvärderingsstudierna 

I detta avsnitt presenterar vi korta sammanfattningar av de olika utvärderingsstudierna. 

Framställningen fokuserar i först hand på de erhållna resultaten och de slutsatser och lär-

domar som kunnat dras med utgångspunkt från de enskilda utvärderingarna. Redogörelsen 

berör endast kortfattat de metoder och datamaterial som leget till grund för analyserna. För 

mer ingående detaljer och tekniska framställningar hänvisar vi till respektive studie. Vi 

kommenterar heller inte de erfarenheter som vunnits från tidigare utvärderingar och ana-

lyser inom området. I respektive rapport finns en redogörelse över det rådande kunskapslä-

get. 

2.1 Utvärdering av regionalt investeringsstöd 

I rapporten ”Regionalt investeringsstöd – En effektutvärdering i en värld med många före-

tagsstöd” (Tillväxtanalys WP 2012:16) utvärderas effekter av det regionala investerings-

stödet. 

Det regionala investeringsstödet har funnits med i den regionalpolitiska medelsarsenalen 

ända sedan detta politikområde formellt introducerades för snart femtio år sedan och då 

initialt under beteckningen aktiv lokaliseringspolitik. Investeringsstödets föregångare, 

lokaliseringsstödet, infördes 1965. Den regionala problembild som låg till grund för stödet 

dominerandes av två decennier med kraftig befolkningsminskning på landsbygden samti-

digt som tätortsbefolkningen ökade i mycket snabb takt. Det problem som skulle tacklas 

var landbygdens avfolkning och storstädernas ohämmade tillväxt. Lokaliseringsstödet fick 

formen av ett investeringsstöd och syftet med stödet var att genom bidrag och lån främja 

industrins utveckling i vissa delar av Norrland. 

Enligt nu gällande förordning (2007:61) är det övergripande målet med det regionala inve-

steringsstödet att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional 

tillväxt. Investeringsstödet är ett så kallat selektivt företagsstöd. Med selektivt avses att det 

är ett stöd som grundar sig på en individuell bedömning från fall till fall. Det innebär att 

även om ett företag som sökt stöd uppfyller vissa allmänna villkor är det ingen rättighet att 

få stödet. Stödet går främst till investeringar i byggnader och maskiner och kan lämnas till 

företag som bedriver verksamhet i stödområdena A och B. Regionalt investeringsstöd är 

det största av de selektiva regionala företagsstöden sett till utbetalda stödbelopp. Under de 

senaste femton åren har de utbetalda stödbeloppen uppgått till mellan 350 och 400 miljoner 

kronor per år. 

Rapporten syftar till att utvärdera det regionala investeringsstödets effekter på stödmotta-

garnas överlevnad, investeringar, sysselsättning, produktionsvärde, produktivitet och lön-

samhet.  

Den empiriska analysen fokuserar på stöd utbetalda under perioden 2000-2007 och baseras 

på en panel med drygt 30 000 arbetsställen. Det handlar om arbetsställen som bedriver 

verksamhet inom tillverkningsindustrin och som är lokaliserade i något av de nio nordlig-

aste länen. Stödmottagande arbetsställen jämförs med jämförbara icke-stödmottagande 

arbetsställen inom ramen för en så kallad conditional difference-in-differences-

matchningsansats. Förenklat går metoden ut på att vi för jämförbara stödmottagande och 

icke-stödmottagande arbetsställen jämför värdet på en viss utfallsvariabel före och efter 

tidpunkten för eventuellt investeringsstöd. Den eventuella skillnad i utvecklingen över tid 
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för utfallsvariabeln ifråga som observeras kan under vissa förutsättningar betraktas som en 

kausal effekt av investeringsstödet. 

Av resultaten att döma har det regionala investeringsstödet positiva effekter på de stöd-

mottagagande arbetsställenas överlevnad, investeringar, sysselsättning och produktion. En 

viss logik i utfallen kan skönjas. Initialt leder stödet till ökade investeringar bland stöd-

mottagarna. Inledningsvis ökar också antalet anställda något och med tiden tilltar effekten 

på sysselsättningen i de stödmottagande arbetsställena. Senare under uppföljningsperioden 

stiger produktionsvärdet och mot periodens slut kan en positiv effekt på de stödmottagande 

arbetsställenas arbetsproduktivitet skönjas. Av de olika utfallen är den jämförelsevis stora 

effekten på antalet anställda det mest påtagliga. En enkel överslagsberäkning indikerar en 

genomsnittlig kostnad per nytt arbetstillfälle på omkring 375 000 kronor. 

En styrka i denna rapport är att vi tack vare Tillväxtanalys mikrodatabas över statligt stöd 

till näringslivet (MISS) har förhållandevis god kännedom om omfattningen av andra 

stödinsatser. Av den deskriptiva statistik som presenteras i studien framgår tydligt att det 

regionala investeringsstödet ingår i ett komplext system med mängder av olika företagstöd. 

Rapporten väcker frågan om det i en sådan kontext överhuvudtaget är möjligt att utvärdera 

effekter av enskilda stödinsatser. I studien argumenteras för att inslaget av andra företags-

stöd inte nödvändigtvis kullkaster tolkningen av erhållna resultat som en kausal effekt av 

det regionala investeringsstödet. Bland annat framhålls att den utvärderingsmetod som 

används under vissa antaganden kan bidra till att renodla effekten av det regionala investe-

ringsstödet. För att testa argumentens giltighet upprepas analysen på arbetsställen lokali-

serade i ett antal län med mindre inslag av andra stödformer. Det visar sig att de positiva 

effekterna kvarstår. Det faktum att erhållna resultat framstår som tämligen robusta talar för 

att det regionala investeringsstödet har positiva effekter på de stödmottagagande arbets-

ställenas överlevnad, investeringar, sysselsättning och produktion. Effekter som är möjliga 

att urskilja även i en komplex värld med många företagsstöd. 

Avslutningsvis framhåller rapporten att för en regelrätt samhällsekonomisk bedömning av 

stödformen, och mer vittgående policyrekommendationer, fordras bredare analyser som 

inte endast fokuserar på de direkta effekterna för mottagarna av regionalt investeringsstöd. 

Stödets kostnader (inklusive administration), effekter av skatteuttag för att finansiera stöd-

formen och stödets påverkan på icke-stödmottagare är exempel på faktorer som bör ingå i 

en sådan utvidgad analys. 

2.2 Utvärdering av transportbidrag 

I studien ”Regionalt transportbidrag – En effektutvärdering med fokus på sågverksindu-

strin” (Tillväxtanalys WP 2012:17) analyseras effekter av transportbidraget. 

Transportbidraget har sedan en lång tid tillbaka utgjort en del av den regionalpolitiska 

medelsarsenalen. Stödet infördes i sin ursprungliga form 1971. Bidraget är ett så kallat 

generellt regionalt företagsstöd. Med generellt menas att det är ett stöd där det sökande 

företaget är berättigat till stöd givet att det uppfyller ett antal fastställda kriterier. Det hu-

vudsakliga målet med transportbidraget är att kompensera för kostnadsnackdelar till följd 

av långa transportavstånd samt att stimulera till ökad förädlingsgrad inom stödområdets 

näringsliv. Stödområdet omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorr-

lands län. Transportbidrag kan ges både för transporter ut ur och in till stödområdet. Ett 

villkor för uttransportbidrag är att det rör sig om gods som inom stödområdet har genom-

gått en betydande bearbetning. Analogt beviljas intransportbidrag endast för råvaror och 

halvfabrikat som inom stödområdet ska genomgå en betydande bearbetning. Under de 
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senaste femton åren har de utbetalda transportbidragen uppgått till mellan 300 och 400 

miljoner kronor per år. 

Rapporten syftar till att utvärdera transportbidragets effekter på stödmottagarnas omsätt-

ning, förädlingsvärde och vinst. 

Den empiriska analysen fokuserar på stöd utbetalda under perioden 1997-2009 och baseras 

på ett dataset med totalt drygt 60 000 arbetsställen. Huvuddelen av analysen avser dock en 

mindre andel av dessa arbetsställen som är verksamma inom en specifik bransch – såg-

verksindustrin. Förutom att sågverken dominerar kraftigt bland mottagarna av transportbi-

drag har avgränsningen till den aktuella branschen varit nödvändig med hänsyn till den 

valda metoden. Den empiriska analysen i rapporten baseras på en så kallad regression di-

scontinuity-ansats. Lite förenklat innebär metoden att vi jämför utfall för arbetsställen 

lokaliserade på vardera sidan stödområdesgränsen för transportbidraget. Jämförelsen utgår 

från ett antagande om att arbetsställen lokaliserade i nära anslutning till men på vardera 

sidan gränsen inte skiljer sig åt på något systematiskt sätt när det gäller vare sig observer-

bara eller icke-observerbara egenskaper. Begränsningen till arbetsställen verksamma inom 

en specifik bransch ökar trovärdigheten för att så verkligen är fallet. För att metoden ska 

generera robusta resultat fordras vidare tillgång till många observationer kring stödområ-

desgränsen. Sågverksindustrin är den enskilda bransch som bäst uppfyller detta villkor. 

Analyserna baserade på sågverk kompletteras med analyser av arbetsställen verksamma 

inom metallegotillverkning. Tyvärr är det statistiska underlaget för den senare branschen 

bristfälligt i den meningen att antalet stödmottagande arbetsställen kring stödområdesgrän-

sen är för få för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser av den kompletterande analysen. 

De initiala resultaten indikerar en positiv korrelation mellan transportbidrag och de stöd-

mottagande arbetsställenas omsättning och förädlingsvärden. Men när vi tar hänsyn till att 

arbetsställen på olika avstånd från bidragsgränsen skiljer sig åt i en icke-observerbar di-

mension – en dimension som till viss del kan fångas av avståndet till bidragsgränsen – 

finner vi inte några belägg för att transportbidraget påverkar stödmottagarnas förädlings-

värden eller omsättning. När det gäller transportbidragets effekter på de stödmottagande 

arbetsställenas vinst så visar resultatet inte på någon entydig positiv korrelation. 

Slutsatsen av analysen är att de positiva korrelationer som trots allt föreligger inte kan 

tolkas som en kausal effekt av transportbidraget. Men hänsyn till svårigheten att fullt ut 

hantera icke-observerbara skillnader mellan arbetsställen på vardera sidan stödområdes-

gränsen kan resultaten rimligtvis bara tolkas just som korrelationer. Med andra ord kan vi 

inte uttala oss om huruvida det är själva transportbidraget som leder till högre omsättning 

och förädlingsvärden bland stödmottagande arbetsställen, eller om det beror på andra för 

oss icke-observerbara förhållanden; förhållanden som inte påverkas av om stödmottagarna 

erhållit transportbidrag eller inte. 

Rapporten diskuterar också några av de metodologiska problem som föreligger vid utvär-

deringar av den typ av stödform som transportbidraget utgör. Ett sådant är att transportbi-

draget är en generell stödform som existerat i över fyrtio år. För stödinsatser som varit 

verksamma under så pass lång tid finns ingen användbar information om tillståndet före 

reformen. Information som i det här specifika fallet hade kunnat utnyttjas för att bättre 

kunna hantera problemet med icke-observerbara skillnader mellan arbetsställen på vardera 

sidan stödområdesgränsen. 

Rapporten berör också problemet med en svag koppling mellan mål och medel när det 

gäller transportbidraget. Det är inte uppenbart hur ett transportbidrag kan öka förädlings-
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graden i de stödmottagande arbetsställena. Bilden blir än mer komplicerad om förädlings-

graden inom stödområdets näringsliv beaktas. 

2.3 Utvärdering av regionalt sänkta socialavgifter 

I rapporten ”Regionalpolitiska effekter av sänkta socialavgifter” (Tillväxtanalys Rapport 

2012:01) utvärderas effekterna av systemet med regionalt sänkta socialavgifter.
1
 

Nedsättning av socialavgifter har använts i Sverige som regionalpolitiskt medel sedan 

1984. Stödets inriktning vad gäller branscher, geografi och storlek har varierat över tid. 

Ursprungligen infördes det på försök för företag i Norrbottens län. 2002 permanentades 

systemet och utvidgades geografiskt till att omfatta företag verksamma inom stödområde 

A. Föreliggande studie fokuserar på effekter av den senare reformen. 

Precis som transportbidraget utgör systemet med regionalt sänkta socialavgifter ett så kal-

lat generellt regionalt företagsstöd. Med andra ord är det ett stöd där det sökande företaget 

är berättigat till stöd givet att det uppfyller ett antal fastställda krav. Syftet med stödet är att 

stimulera småföretagandet samt att bidra till en god service i stödområdet. Nedsättningen 

av socialavgifterna innebär att stödberättigade företag får dra av 10 procent av underlaget 

för arbetsgivaravgifterna på lönesummor upp till 852 000 kronor per år. Det innebär att det 

maximala årliga stödbeloppet för ett företag uppgår till 85 200 kronor. Under de senaste 

åren har omfattningen på utbetalda stödbeloppet uppgått till omkring 500 miljoner kronor 

per år. 

En viktig utgångspunkt för studien är att den rabatt på socialavgifter som ges till ett företag 

kan användas till det som företaget finner mest lämpligt. Därför riskerar en utvärdering 

som begränsas till sysselsättningseffekter att inte fullständigt fånga stödets effekter. I rap-

porten utökas därför analysen till att omfatta effekter på förutom sysselsättning också net-

toomsättning, löneinkomster, bruttoinvesteringar, långfristiga skulder och rörelseresultat. 

Den empiriska analysen baseras på en datapanel bestående av alla företag lokaliserade i 

stödområdet A och i närliggande församlingar som ej tillhör stödområde A och som har 

minst en anställd och existerade över studieperioden 2001 till 2009. För att utvärdera ef-

fekterna av stödformen används en så kallad difference-in-differences-flernivåansats. Me-

toden innebär att jämförelse görs mellan det vi benämner försöksgrupp (företag i stödom-

råde A som erhållit sänkta socialavgifter) och jämförelsegrupp (valda företag i stödområde 

B som ej fått sänkta socialavgifter). Flernivåansatsen har den fördelen att effekter av kon-

textuella faktorer – till exempel att företag är så att säga inbäddade i kommuner eller 

branscher – beaktas på ett explicit sätt. 

Resultaten ger en relativt logisk bild över hur företagen anpassar sig. I början av perioden 

ökar omsättningen och företagets rörelseresultat. Detta används efterhand till investeringar 

i mer produktionsfaktorer i form av bruttoinvesteringar. Dessa finansieras till delar med 

lånade medel vilket gör att de långfristiga skulderna ökar något. En del av de ökade vins-

terna kommer dock de som är verksamma i företagen tillgodo och visas i form av ökade 

utbetalningar av löner och andra ersättningar. Detta sker efter cirka 3 år. Samtidigt som 

detta inträffar minskar effekterna på företagens positiva rörelseresultat. Precis som i tidi-

gare utvärderingar hittar vi inte några betydande effekter på sysselsättningen. 

Det finns ett antal olika lärdomar som kan dras från föreliggande utvärdering. Med ut-

gångspunkt från resultatet är en första slutsats att denna typ av åtgärder verkar ha relativt 

                                                 
1 Rapporten är skriven och avrapporterad inom ramen för uppdrag i 2010 års regleringsbrev. 
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kortsiktiga effekter. Det finns vissa indikationer på att tillväxten i företagen ökar men sett i 

ljuset av vinstutvecklingen är det troligt att denna avtar med tiden. Sänkning av socialav-

gifter ger således någon form av omedelbar stimulans, men de långsiktiga effekterna är 

osäkra En förklaring till denna utveckling kan eventuellt relateras till huruvida företagen 

uppfattar sänkningen som permanent eller tillfällig. 

En andra slutsats är att stöd till företag inte kan utvärderas på någon enskild variabel. Ett 

företag har full dispositionsrätt över sina medel och eventuella effekter bör mätas med 

utgångspunkt från en rad olika utfall. Om stöd ska ha annat än en allmän påverkan bör 

stöden konstrueras så att det blir klart vilka effekter som åsyftas. Ett exempel på ett sådant 

stöd är det regionala sysselsättningsbidraget som enbart kunde utnyttjas vid anställningar 

och sålunda inte kan användas för andra ändamål. 

Är då sänkta socialavgifter ett verkningsfullt regionalpolitiskt medel? Tillväxtanalys be-

dömning är att stödformen med hänsyn till de beloppsrestriktioner som finns ger få och 

svaga omedelbara effekter och osäkra långsiktiga effekter. Det finns en risk att eventuella 

effekter i många fall är så små att de med de metoder och de data som finns tillgängliga 

inte kan påvisas. En möjlig strategi för att undersöka effekterna av denna typ av stöd skulle 

kunna vara att höja takbeloppen för avdrag markant. Det skulle förbättra förutsättningarna 

för att identifiera potentiella effekter. Ett problem med en sådan reformering av stödformen 

är dock att inslaget av undanträngning riskerar att öka, något som ej studerats i denna ut-

värdering 

2.4 Utvärdering av företagsrådgivning inom ramen för 
regionalt bidrag till företagsutveckling 

Effekten av den del av regionalt bidrag till företagsutveckling som utgår i form av konsult-

checkar utvärderas i studien ”Företagsrådgivning i form av konsultcheckar – En effektut-

värdering av konsultcheckar inom ramen för regionalt bidrag för företagsrådgivning” 

(Tillväxtanalys WP 2012:02).
2
 

Regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB) är ett statligt investeringsstöd som erbjuds 

små och medelstora företag inom stödområde A och B, samt i glesbygd utanför stödområ-

det. Syftet med stödet är att stimulera investeringar som förbättrar företagens konkurrens-

kraft i förhållande till företag utanför stödområdet. FUB medges till investeringar i såväl 

materiella anläggningstillgångar (maskiner och byggnader) och immateriella. Investeringar 

i immateriella anläggningstillgångar inkluderar investeringar i produktutveckling, mark-

nadsföring och kompetensutveckling och kan ta formen av expertrådgivning eller annan 

konsultation. Stöden till immateriella tillgångar ges i form av konsultcheckar, där det 

stödtagande företaget själv får välja vem som skall vara utförare av den tjänst som utgör 

investeringen. Företag kan ansöka om bidrag som täcker upp till 50 procent av investe-

ringen, beroende på typ av investering och var investeringen lokaliseras. Det genomsnitt-

liga bidraget år 2009 var cirka 200 000 kronor, medan den genomsnittliga konsultchecken 

uppgick till drygt 60 000 kronor. 

Syftet med studien är att utvärdera om konsultchecken lett till högre tillväxt, bättre lön-

samhet och större chans till överlevnad för de företag som mottagit konsultchecken jämfört 

med liknande företag som inte mottagit konsultcheck.  

                                                 
2 Rapporten är skriven och avrapporterad inom ramen för uppdrag i 2011 års regleringsbrev. 
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Utvärderingen genomförs så att företag som fått konsultcheck jämförs med en jämförelse-

grupp av företag som inte fått konsultcheck, men som liknar de som fått konsultcheck i 

andra dimensioner. Företag som inte fått stöd, vilka används som jämförelsegrupp, antas 

utvecklas på det sätt som de företag som fått stöd skulle ha utvecklats om de inte fått stö-

det. Det är därför viktigt att företaget som fått stöd och de företag som fungerar som jämfö-

relseföretag är så lika som möjligt innan stödet delas ut; annars skiljer sig förutsättningarna 

för den observerade utvecklingen mellan de som fått stöd och de företag som fungerar som 

jämförelsegrupp. Företagen matchas därför så att jämförelseföretaget är verksamt i samma 

bransch, har ungefär lika många sysselsatta, liknande kapitalintensitet och produktivitet. 

Matchningen sker på förhållanden året före företaget får stöd, för att själva stödet inte ska 

påverka variabler i matchningen.  

I valet av jämförelsegrupp kan problem uppstå på grund av att (1) företag i jämförelse-

gruppen har fått ta del av liknande stöd, vilket utvärderaren är omedveten om, eller (2) 

företag som fått konsultcheck skiljer sig från övriga företag på sätt som inte går att obser-

vera i data. Detta behandlas i studien genom att använda tre jämförelsegrupper för att be-

döma hur dessa problem kan påverka slutsatserna. Den första jämförelsegruppen består av 

alla jämförbara företag. En andra jämförelsegrupp består av företag som inte sökt någon 

annan form av investeringsstöd, vilket innebär att vi minimerar kontamineringen av andra 

stöd. Den tredje jämförelsegruppen består enbart av företag som sökt investeringsstöd, 

vilket innebär att vi minimerar selektionen, men återinför kontaminering av andra stöd.  

De utfall som studeras är företagens överlevnad, tillväxt och lönsamhet. Överlevnad defi-

nieras som att företaget är aktivt två år efter att företaget fått stöd. Företaget räknas som 

aktivt om omsättningen och förädlingsvärdet är positivt och företaget betalar ut faktorin-

komster i form av lön eller inkomst av näringsverksamhet. Tillväxt mäts som tillväxt i 

förädlingsvärde, som vidare delas upp med avseende på om tillväxten beror på en ökad 

användning av arbete och kapital, eller en ökad teknisk effektivitet. En förbättrad lönsam-

het definieras som en förbättrad relativ effektivitet – dvs. om företaget förbättrat effektivi-

teten relativt de mest effektiva företagen mer än andra företag i branschen.  

Resultaten visar att företag som fått konsultcheck har knappt femton procent högre föräd-

lingsvärde än jämförbara företag som inte fått konsultcheck, när man jämför antingen med 

alla företag, eller företag som inte sökt andra investeringsstöd. Det ökade förädlingsvärdet 

bland de företag som fått konsultcheck beror snarare på en ökad insats av arbete och kapi-

tal, än ett teknologiskt skift eller en ökad effektivitet i företag som fått konsultcheck. Fö-

retag som fått konsultcheckar ökar såväl kapitalstock som sysselsättning mer än jämförel-

seföretagen. Företag som fått konsultcheck har också förbättrat sin effektivitet relativt 

övriga företag, vilket kan ses som en indikation på en bättre lönsamhet.  

Ovanstående resultat bygger dock på en jämförelsegrupp där vi inte beaktat potentiell se-

lektion till följd av att företag som söker stöd på något sätt skiljer sig från företag som inte 

sökt någon form av statligt företagsstöd. Resultaten från en analys av utvecklingen relativt 

en jämförelsegrupp av företag som sökt någon form av investeringsstöd (jämförelsegrupp 

3), men inte fått en konsultcheck visar på mindre, och inte statistiskt signifikanta, effekter. 

En jämförelse med företag som uttryckt en ambition att växa genom att söka investerings-

stöd ger alltså mindre effekter än en jämförelse med alla liknande företag. En tolkning av 

dessa resultat är att det inte är stödet i sig som ger de stora tillväxteffekterna, Det ligger 

nära till hands att det är ambitionen att växa, eller processen att söka, som är den viktiga 

för att få tillstånd en förändring, snarare än investeringsstödet i sig.  
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Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i sannolikheten att överleva mellan företag 

som fått konsultcheckar och företag som inte fått konsultcheckar.  

En viktig aspekt att beakta vid utvärdering av investeringsstöd till företag är att jämförel-

segruppen väljs på ett relevant sätt. Investeringsviljan och ambitionen att varierar inom 

företaget mellan olika tidsperioder och mellan företag i varje tidsperiod. Samtidigt är inve-

steringsbenägenheten inte observerbar i data, vilket resulterar i en relativt allvarlig urvals-

selektion, där det finns en systematisk skillnad mellan företag som söker och får investe-

ringsstöd och övriga företag. I utvärderingar av investeringsstöd till företag är det viktigt 

att finna metoder för att hantera denna typ av urvalsselektion, för att få bättre mått på stor-

leken på effekten. 
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3 Reflektioner och lärdomar  

Tillväxtanalys har fått i uppdrag att utvärdera de resurser som regeringen och myndigheter 

har lagt på entreprenörskapspolitik och politik för små och medelstora företag (Reglerings-

brev för budgetår 2011, uppdrag 4). Inom ramen för uppdraget har Tillväxtanalys genom-

fört en samlad utvärdering av de regionala företagsstöden. I föreliggande rapport har vi 

försökt sammanställa de huvudsakliga resultaten från dessa utvärderingar. Vi avslutar rap-

porten med att reflektera lite över de erfarenheter som vunnits inom ramen för uppdraget.  

En lärdom vi dragit under arbetet med uppdraget är att tillgången på mikrodatabaserade 

effektutvärderingar av regional- eller näringspolitiska stöd riktade till företag har varit 

förhållandevis blygsam. Detta står i skarp kontrast till insatser inom exempelvis det ar-

betsmarknads- eller utbildningspolitiska området. Inom dessa fält finns en mycket omfat-

tande kunskap om åtgärdernas effekter, baserad på såväl svensk som internationell forsk-

ning. Vi vågar nog påstå att kunskapsläget inte heller blivit bättre förrän de senaste åren då 

Tillväxtanalys utvecklat förutsättningarna att genomföra utvärderingar. Under regionalpo-

litikens gryningsår bedrevs dock omfattande offentliga utredningsarbeten. Det handlade 

dels om att producera gedigna analytiska underlag rörande de regionala problembilder som 

låg till grund för olika insatser, dels om att relativ skyndsamt utvärdera insatsernas effekter 

och verkningar.
3
 Man kan diskutera i vilken mån dessa tidiga kunskapsunderlag utnyttjades 

i det praktiska beslutsfattandet.
4
 Alldeles oavsett hur det ligger till med den saken har före-

komsten av offentligt initierade mikrodatabaserade analyser och utvärderingar av regionala 

företagsstöd minskat med åren. Denna brist har i ringa omfattning kompenserats av ökade 

insatser av akademiskt initierad forskning inom området. 

En förklaring kan vara att det rör sig om politikinsatser som i relativ mening väger förhål-

landevis lätt i statsbudgeten. I skuggan av stora utgiftsområden för arbetsmarknad, utbild-

ning, infrastruktur, etc. finns en risk för att utvärderingar av regional- och näringspolitiska 

insatser riktade till företag inte prioriteras. Möjligen kan den ringa tillgången till mikroda-

tabaserade effektutvärderingar också hänga samman med svårigheter att få tillgång till 

tillförlitliga och tillräckligt detaljerade dataunderlag. Situationen kompliceras av det finns 

ett stort antal stödgivande aktörer inom systemet. Jämför vi med till exempel arbetsmark-

nadspolitiken är skillnaden uppenbar. Inom detta politikområde är det en och samma myn-

dighet som ansvarar för huvuddelen av insatserna. I det här perspektivet utgör Tillväxta-

nalys arbete med att upprätta och utveckla en mikrodatabas över statligt stöd till näringsli-

vet ett värdefullt bidrag för att i möjligast mån samla information från olika aktörer inom 

systemet.
5
 

Under arbetets gång har vi också noterat att en betydande del av de kunskaper som finns 

att tillgå vad gäller effekter av regional- eller näringspolitiska insatser riktade till företag 

baseras på olika typer av självvärderingar. Ett typexempel på sådana är enkätundersök-

ningar som vänder sig till dem som tagit del av en viss insats.
6
 Slutsatsen blir ofta att stödet 

ifråga haft positiva effekter. Det finns många goda skäl till varför de stödgivande aktörerna 

själva bör granska och följa upp sin verksamhet. Tillväxtanalys menar dock att det är vik-

tigt att komplettera aktörernas egna analysaktiviteter med oberoende utvärderingar base-

                                                 
3 Se t.ex. SOU 1970:3, SOU 1978:47 och SOU 1978:62. 
4 Se diskussionen i Ohlsson (1983)och Tillväxtanalys WP 2012:18. 
5 Se Tillväxtanalys WP 2012:06. 
6 Denna form av utvärderingar har existerat allt sedan regionalpolitikens begynnelse. Se t.ex. Prop. 1973:95. 
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rade på objektiva data och vetenskapliga metoder. En central generell slutsats från Till-

växtanalys arbete är att den kvantitativa analysen ger ett nödvändigt komplement till själv-

värderingar och kvalitativa bedömningar. Utan en solid ekonometrisk analys är det svårt att 

bedöma stödens effekter. 

Vid sidan av dessa mer allmänna reflektioner har de utvärderingar som företagits inom 

ramen för uppdraget också lett fram till ett antal mer konkreta erfarenheter. Den första och 

avgjort viktigaste är behovet av data som möjliggör en jämförelse av jämförbara stödmot-

tagande och icke-stödmottagande företag. Här spelar den generella tillgången till rika da-

tamaterial en stor roll. Ju mer vi vet om företagen desto bättre. Men än mer viktig är den 

ursprungliga designen av en viss stödinsats. Sett i ett strikt utvärderingsperspektiv ger ran-

domisering av insatser bäst förutsättningar för att identifiera kausala effekter. Men det är 

inte praktiskt möjligt att slumpmässigt låta vissa företag få stöd och inte andra för att däri-

genom skapa jämförelsegrupper. Att införa stödinsatser ettappvis och med väl definierade 

försöksområden kan därför vara ett bra alternativ. När det gäller de selektiva stödformerna, 

där efter individuell prövning vissa erbjuds och andra nekas en viss insats, är det viktigt att 

så långt som möjligt samla och spara information om avslag. Sådan information förbättrar 

också förutsättningarna för att identifiera kausala effekter. 

En annan slutsats är att det ofta är värdefullt att utvärdera ett givet stöd mot flera alterna-

tiva utfallsvariabler. Till viss del hänger detta samman med att stöden sällan har tydliga 

och specifika målformuleringar. Men även om målet med en given insats tar sikte på en 

specifik utfallsvariabel är det, givet stödets utformning, fullt möjligt att andra utfall också 

kan påverkas av stödet. Det gäller särskilt de stöd där mottagaren fritt disponerar erhållna 

medel. 

En frågeställning som vi också berört i de olika utvärderingsstudierna är hur stora effekter 

det rimligen går att förvänta sig av olika typer av insatser? När det gäller regionalt sänkta 

socialavgifter rör det sig om ett varaktigt stöd men förhållandevis små stödbelopp i relation 

till omfattningen på de stödmottagande företagens verksamhet. För det regionala investe-

ringsstödet är situationen den omvända. Här rör det sig om ett relativt substantiellt bidrag 

men som är av tillfällig karaktär. Transportbidraget hör till kategorin varaktiga stöd. Men 

även om de genomsnittliga bidragsbeloppen är större här än i fallet med regionalt sänkta 

socialavgifter är de ändå relativt blygsamma i relation till storleken på de stödmottagande 

företagens verksamhet. Mot bakgrund av att de enskilda regionala företagsstöden i allmän-

het är förhållandevis blygsamma är det inte rimligt att förvänta sig tydligt identifierbara 

effekter (särskilt inte stora) av dessa insatser.  

En ideal situation ur utvärderingssynpunkt vore en värld med endast ett stöd utdelat vid en 

tidpunkt. Detta tillstånd existerar dock sällan i praktiken. Så heller inte i fallet med de reg-

ionala företagsstöden. De olika stödinsatserna ingår i ett komplext system med mängder av 

företagsstöd. Att utvärdera effekter av enskilda stöd i en sådan kontext innebär självfallet 

stora utmaningar. Även om svårigheterna är många är det en klar fördel att ha så god kän-

nedom som möjligt om omfattningen av andra stödinsatser. Kunskapen om förekomsten av 

andra stöd bidrar förhoppningsvis också till ökad insikt om vilka utvärderingsfrågor som 

egentligen är möjliga att besvara. 
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