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Beslut 
Tillväxtverket beviljar Nifa - branschfören för värmländska matföretag Ek för, org nr 769624–
2796, stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ovan angivet projekt. 
  
Beslutet har fattats med stöd av Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder, 
Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det 
nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 
(TVFS 2015:1) och, i förekommande fall, Förordning (2015: 211**) om statligt stöd till regionala 
investeringar, Förordning (2015: 212**) om statligt stöd inom strukturfonderna och Förordning 
(2015:210**) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. 
  
Strukturfondspartnerskapet i programområde Norra Mellansverige har i sitt yttrande 2017-12-07 
prioriterat projektet. 
  
Stödet tas ur det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområdet Att öka små och 
medelstora företags konkurrenskraft och avser projektperioden 2018-01-01-2020-12-31. Stödet 
uppgår 50,77% av projektets faktiska kostnader och 49,61% av den sammanlagda 
stödgrundande finansieringen, dock högst 3 790 000 kronor. 
  
Beslutet kan inte överklagas. 
   

Tillväxtverkets motivering 
Strukturfondspartnerskapet i programområde Norra Mellansverige har prioriterat 
projektet av följande skäl: Projektet överensstämmer med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 2014–2020 i Norra Mellansverige samt bidrar väl till Värmlandsstrategin.  
Projektets övergripande mål är att bidra till hållbar expansion i livsmedelsnäringen i Värmland, 
vilket på sikt gynnar hela regionens utveckling. 
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Tillväxtverket har bedömt att projektet ska beviljas stöd av följande skäl: Projektet 
uppfyller många av investeringsprioriteringens principer för urval av projekt och bedöms ligga i 
linje med de verksamhetsområden som nämns i det regionala strukturfondsprogrammet. 
Projektet har inte någon koppling till handlingsplanen för EU:s strategi för Östersjöregionen. En 
stor del av urvalskriterierna är starka bl a att projektet bidrar till insatsområdets mål och att 
projektet bidrar till de regionala utvecklingsstrategiernas mål. En av projektets styrkor är att de 
aktivt kommer att arbeta med jämställdhet vid genomförande av aktiviteterna. En annan styrka 
med projektet är ett utvecklat samarbete med Visit Värmland som förväntas bidra till att 
utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination. Projektets övergripande mål att bidra till 
hållbar expansion i livsmedelsnäringen i Värmland samt projektets mål om att stärka 
konkurrens-förmågan och öka tillväxten hos SMF utifrån ett ökande intresse för 
lokalproducerad mat och dryck bedöms vara realistiska att uppnå. Nifa som organisation 
bedöms ha god genomförandekapacitet vilket de påvisat i genomförandet av tidigare projekt. 
 

 Allmänna villkor 

1. En förutsättning för stöd är att stödmottagaren följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar 
och förordningar, Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala 
strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning (TVFS 2015:1) (nedan kallad Tillväxtverkets 
föreskrifter) och Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2014–2020. Texter i 
handboken som rubriceras som ”krav” är rättsligt bindande, övriga texter är endast 
vägledande. För detta projekt är det version 4.2 av handboken som ska tillämpas (nedan 
kallad Tillväxtverkets handbok). 
 
Tillväxtverkets föreskrifter och handbok finns på eu.tillvaxtverket.se. 
 

2. Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande 
görs i samband med Tillväxtverkets granskning av ansökan om utbetalning. 
Stödmottagaren ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är 
stödberättigande. 
 

3. Det är inte tillåtet att ta emot annat stöd än det som ingår i projektet för en kostnad som 
tas upp i en ansökan om utbetalning. Stöd som ingår i projektet framgår av detta beslut.   
 

4. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör 
projektet. 
 

5. Stödmottagare har ett särskilt informationsansvar som bl a innefattar krav på att 
informera om projektets innehåll samt om att projektet delfinansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
 

http://eu.tillvaxtverket.se/
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6. Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, 
vilseledande eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om stödmottagaren brutit 
mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. 
Om stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp som betalats ut ska detta 
återbetalas. Felaktigt utbetalt stöd kan återkrävas inom 10 år från det att beloppet 
betalades ut. 
 

 Särskilda villkor  
 

1. LOU 
Stödmottagaren ska följa lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) i projektet då 
stödmottagaren är en upphandlande enhet. De olika stegen i upphandlingen ska 
dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlaget ska på begäran kunna uppvisas. 

 
2. Förenklade redovisningsalternativ 

För kostnadsslaget Schablonkostnader tillämpas 15 § p 1.b Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för indirekta utgifter) varvid en schablonsats på 15 % ska tillämpas. 
För kostnadsslaget Schablonkostnader tillämpas 15 § p 2 Tillväxtverkets föreskrifter 
(schablonsats för sociala avgifter mm) varvid en schablonsats på 42,68 % ska tillämpas. 

 
3. Statsstöd 

I enlighet med 13 § förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små 
och medelstora företag så utgör bidraget, med avseende på de företag som deltar i 
projektet, aktiviteterna Ökad affärsutveckling hos företagen, Marknadsutveckling - 
Företagen bearbetar bredare marknad, Öka företagens synlighet via digitala verktyg samt 
Utveckla Värmland som mat- och dryckesdestinationsdestination, ett så kallat försumbart 
stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av 
mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.203, s. 1-8). 

 
Ett villkor för att Tillväxtverket ska kunna betala ut medel är att de företag som deltar får 
information om att stödet är hänförligt till nämnda EU-förordning och att en kontroll 
sker av att företagen kan anses vara stödberättigade. Tillväxtverkets beslut förutsätter 
därför att stödmottagaren delger varje företag blankett, Intyg om försumbart stöd. Innan 
projektets aktivitet(er) inleds i ett företag ska begärda uppgifter ha fyllts i och 
stödmottagaren ha återsänt blanketterna till Tillväxtverket för kontroll. 

 
4. Utvärdering 

Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen. Stödmottagare ska redovisa 
resultatet från den externa utvärderingen i rapporteringen till Tillväxtverket. 
Stödmottagaren ska beskriva hur de använt sig av utvärderingsresultaten när det gäller 
lärande och utveckling av projektet samt extern kommunikation. Vid projektets slut ska 
stödmottagaren beskriva utvärderingsarbetet mer ingående i projektets slutrapport. 

 
Den aktör som gör utvärderingen ska inte bara rapportera till projektet, utan också vara 
med och sprida utvärderingsresultaten. Aktören ska dessutom delta i aktiviteter som 
gynnar lärandet mellan andra projekt som också är finansierade av Regionala 
utvecklingsfonden. Lärandet ska ske på programnivå eller programövergripande nivå. 

 
5. Förskott 
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Detta projekt har beviljats förskott med 400 000 kr och handläggs i enlighet med de krav 
som framgår av Tillväxtverkets handbok. 

 
 

6. Krav på dokumentation 
Stödmottagare och medfinansiärer ska, i enlighet med Tillväxtverkets handbok, hålla 
handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive 
räkenskapsinformation, tillgängliga för Tillväxtverket, nationella revisions- och 
kontrollorgan, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ 
utsedd person fram till den 31 december 10 år efter att stödmottagaren erhållit 
beslut om utbetalning. 

 
7. Plan för rapportering och begäran om utbetalning 

Första ansökan om utbetalning ska inkomma senast 2018-04-30. Ansökan om 
utbetalning kan omfatta högst 6 månaders stödberättigade kostnader och minst 1 
månads stödberättigande kostnader. Slutrapport ska lämnas in i samband med sista 
ansökan om utbetalning av stöd. Krav på rapportering anges i Tillväxtverkets handbok. 

 
8. Sista datum för slutrapport 

2020-12-31 
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Projektbeskrivning 
 

Bakgrund 
Små och medelstora mat- och dryckesföretag i Värmland behöver utvecklas för att kunna 
tillvarata den enorma tillväxtmöjlighet som finns kopplat till det snabbt ökande 
marknadsintresset för lokalproducerad mat och dryck som finns hos medborgare, 
restaurangnäring, offentlig sektor och besökande turister. Både i ett nationellt och ett regionalt 
perspektiv uppmärksammas att matupplevelser får en allt större betydelse inom 
besöksnäringen. Bilden av Sverige i utländska medier beskrivs nu som en ny, spännande 
matdestination. I den regionala livsmedelsstrategin konstateras dock att SMF måste klara att 
förflytta sitt fokus på "process- och produktionslogik" (möda) till att inrikta sig på ett 
konsument- och marknadsperspektiv (värde), med hela världen som marknad. Kopplat till 
strategin kommer Nifa att ha en viktig roll för att främja affärsutveckling i de 
livsmedelsförädlande företagen.  
 
Nifa är fortfarande att anse som en klusterverksamhet i uppbyggnadsfas. Små och medelstora 
mat- och dryckesföretag har ännu inte tillgång till tillräckliga stödfunktioner för 
omvärldsbevakning och omvärldskunskap, affärsutvecklings- och innovationsprocesser, stöd för 
ökad digitalisering, eller tillgång till offentliga och internationella marknader. Värmland behöver 
vidareutveckla det regionala ledarskapet för mat- och dryckesföretagens utveckling, genom en 
fortsatt satsning på klusterinitiativet Nifa och de stödverksamheter som håller på att byggas upp 
runt företagen. Värmländska mat- och dryckesföretag riskerar annars att få en försämrad 
konkurrenssituation jämfört med SMF i andra regioner, där man har varit tidigare ute med att 
utveckla en tydlig regional matidentitet med nya produkter och marknadskanaler.  
 
Nifas ordinarie verksamhet som ung branschförening i uppbyggnadsskede (start 2012) består 
av styrelsens och till viss del övriga medlemmars arbete med information och nätverkande om 
föreningen samt medlemsrekrytering. Föreningen har sedan starten med 18 medlemsföretag 
stadigt växt och består nu av 64 medlemmar.  
 
Under perioden 2015–2017 bedriver Nifa regionalfondsprojektet Matregionen Värmland, där 
det arbetas aktivt med att öka lönsamheten och innovationsgraden i livsmedelsbranschens SMF. 
Under denna period har Nifa stärkt och förtydligat sin roll som klusterinitiativ. Projektet har 
hittills engagerat över 625 deltagare i aktiviteter, vilket är långt över förväntade 150 deltagare. 
Antalet unika företag som deltagit är hittills uppe i 125 mot målet om 60. Mat- och 
dryckesföretagens visar ett stort intresse för en fortsatt utvecklingssatsning genom Nifa. 
Deltagarnas kvalitativa utvärderingar visar också på höga betyg. Nifas styrelse har varit 
representerade i projektet Matregionen Värmland under hela projekttiden. Styrelsen ser behov 
av att fortsätta utveckla klusterverksamheten och bygga vidare på den grund som har lagts. 
Projektet har en bred förankring i de värmländska kommunerna. Totalt bidrar 10 av Värmlands 
16 kommuner med finansiering i tid och pengar. Länsstyrelsen går in med totalt 900 000 kr.  
 
Värmland har en tydligt könssegregerad arbetsmarknad, med traditionellt kvinno- och 
mansdominerade branscher. Länet behöver stärka branscher som ökar diversifieringen i 
arbetslivet och en uppluckring av könssegregeringen. I mat- och dryckesföretagen finns många 
företag representerade av kvinnor. Branschen har en i huvudsak jämställd könsfördelning, enligt 
nollbasmätningen i projektet Matregionen Värmland 2015. Dock kan man i de lite större 
företagen se den traditionella bilden med mer män i högre chefspositioner och i bolagsstyrelser. 
Branschen visar en öppenhet mot nya svenskar och är ofta en bra ingång till arbetsmarknaden. 
Lokalproducerad mat och dryck ligger i linje med samhällets förväntningar om minskad 
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miljöpåverkan från näringslivet. Genom att bidra till en hållbar expansion i livsmedelsnäringen 
främjar projektet omställningen mot ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
värmländskt näringsliv. 
 
Omvärld och samverkan 
I Sverige finns ett antal regionala resurscentra som har motsvarande uppdrag/målsättning för 
livsmedelsföretagen som Nifa; att öka lönsamheten, samverka, öka produktutbudet och 
mängden lokal mat i det offentliga. Allt ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom finns mål om att 
öka produktionsvolymer, öka regionexport och att sätta regionen på en besöksnäringskarta tack 
var den kulinariska identiteten. 
 
Inom ramen för projektet skall besöks- och livsmedelsföretagen söka samverkan med och hämta 
"best practice" från andra starka regionala matdestinationer. Projektet kommer t ex att etablera 
ett informationsutbyte med Föreningen MatVärden och Lokalproducerat i Väst. 
 
Projektet samverkar med den nationella kunskapsplattformen "SAMla". SAMla är ett 
regionalfondsfinansierat nationellt samverkansprojekt som ägs av RISE med Nifa, Skånes 
Livsmedelsakademi och NetPort Science Park i Blekinge som samverkansparter. Syftet med 
projektet är att "kraftsamla mellan regioner och innovationsstödjande (regionala och nationella) 
aktörer för att ge företag i hela landet enklare tillgång till den kunskap, kompetens och 
infrastruktur de behöver för att skapa innovativa, hållbara och konkurrenskraftiga produkter, 
tjänster och företag". Det finns således ett antal mycket framgångsrika matregioner, både i 
Sverige och i Europa som är intressanta att studera vid utvecklingen av Värmland som 
matregion. Projektet kommer därför att arrangera studieresor till ett par nationella mål och ett 
europeiskt mål under projekttidens gång.  
 
Arbetet med delmålet Att "utveckla Värmland som matdestination" bedrivs i samarbete med 
Visit Värmland, som är den regionala länsturismorganisationen med uppdrag att stärka och 
marknadsföra Värmland som besöksdestination. Avsikten är att öka samverkan med de 
värmländska mat- och dryckesföretagen och besöksnäringsföretagen för att öka besökares 
konsumtion av lokal mat och dryck. Visit Värmland ansöker om att bedriva ett eget 
regionalfondsprojekt under samma period, som på motsvarande sätt syftar till att bidra till en 
hållbar expansion av besöksnäringen i Värmland. De båda projekten fungerar som 
"systerprojekt", med det gemensamma delmålet att stärka Värmland som matdestination. 
Parterna har delat upp aktiviteterna mellan sig (ansvar för genomförande, upphandling och 
kostnader) på ett tydligt sätt. Nifas delprojekt organiserar och ansvarar för aktiviteter som går 
"inåt mot målgruppen", såsom affärsutvecklingsinsatser där båda målgrupperna deltar i 
gemensam produkt- och tjänsteutveckling kopplat till värmländsk matidentitet. Visit Värmlands 
arbete mot det gemensamma delmålet går "utåt mot marknaden".  
 
Inom Värmland kommer projektet också att ha utbyte med Hushållningssällskapet, främst 
kopplat till den reg. livsmedelsstrategin och i det här projektet vill Nifa fördjupa samarbetet med 
LRF och dess medlemmar för att säkerställa tillgången på råvaror, som kan förädlas för att 
stärka den värmländska matidentiteten.  
 
Nedan exempel på aktörer som bidrar till livsmedelsbranschens utveckling i Sverige. Flera har 
Nifa antingen samarbete, kontakt eller informationsutbyte med:  
-Livsmedelsakademin i Skåne driver frågor som är för stora för en enskild aktör.  
-Livsmedelsacceleratorn, företagsutveckling inom RISE mot matföretag (SMF) i V. Götaland  
-Lokalproducerat i Väst, resurscentra i V Götaland för företagsutveckling.  
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-CLUK-Centrum för Livsmedelsutveckling i Karlshamn, pilotanläggning för produkt- och     
processutveckling. 
 -MeNY drivs från SLU  
-Business Sweden exportstödjare  
-Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)  
-Matverk -Gastronomiska samtal nationell produktutvecklingstävling  
-MatVärden Resurscentra i Gävleborg/Hälsingland  
-Eldrimner- Nationellt resurscentrum för Mathantverk. 
-RISE Research Institute of Sweden  
 
EU:s medverkan i projektet kommer att synliggöras med logo och information vid samtliga 
informationsmöten, i informationsmaterial, på hemsida och i alla övriga sammanhang där 
projektarbetet bedrivs. 
 

Koppling till det regionala näringslivet 
Bakgrundsarbetet för den regionala livsmedelsstrategin visar att branschen har för svag 
lönsamhet. "Primärproducenter och förädlare inom livsmedelssektorn har ett mycket starkt 
produktionsperspektiv, där mödan står i fokus..."Företagen är inte tillräckligt medvetna om 
konsumentens påverkan på vad som produceras och saknar kunskap om de behov och önskemål 
som styr konsumentens sätt att agera. Därför fokuserar man på at kommunicera/sälja mödan i 
arbetet istället för att presentera produkternas kundvärde. Alltför många företag saknar sälj- 
och kommunikationskanaler samt har dåliga kopplingar till konsumenterna. I den regionala 
livsmedelsstrategin konstateras att SMF måste klara att förflytta sitt fokus på "process- och 
produktionslogik (möda) till att inrikta sig på ett konsument- och marknadsperspektiv (värde), 
med hela världen som marknad".  
 
En s.k. nollbasmätning hos målgruppen utfördes genom den externa utvärderingen i Nifas 
regionalfondsprojekt Matregionen Värmland (2015–2017). Mätningen visar att målgruppens 
utvecklingsbehov i första hand handlar om att försöka utveckla nya produkter och tjänster, hitta 
nya försäljningskanaler och nya samarbeten.  
 
Företagen har medverkat till projektets utformning bland annat genom att lämna synpunkter på 
aktiviteter och utmaningar de står inför. Detta genom enkäter, personliga möten samt en 
särskild workshop, "Nifa, branschen och framtiden". Dessa aktiviteter ger en bild av deras behov. 
För att säkerställa att projektet hela tiden arbetar utifrån företagens behov kommer ett aktivt 
deltagande ske från företagen i såväl styr- som referensgruppen för projektet, utöver deltagande 
i projektets aktiviteter. 
 

EU:s strategi för Östersjöregionen 
Projektet är inte ett föregångsprojekt som anges i Östersjöstrategins handlingsplan och 
genomförs heller inte i samverkan med parter utanför Sverige. Projektet förväntas inte ha 
transnationell påverkan eller bidra till strategins mål och tillhörande indikatorer. Enligt 
Östersjöstrategin så är alla regioner som ingår starkt beroende av varandra och kan användas 
för att stärka regionens globala konkurrenskraft genom att bland annat satsa på inre marknaden 
och utveckla en hållbar produktion. 
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Mål och resultat 

Mål 
Projektets övergripande syfte är att "Bidra till hållbar expansion i livsmedelsnäringen i 
Värmland". Projektets mål är att stärka konkurrensförmågan och öka tillväxten hos värmländska 
SMF, utifrån ett ökande marknadsintresse för lokalproducerad mat och dryck.  
 
Projektets delmål är: 
- Ökad omvärldskunskap hos företagen  
- Ökad affärsutveckling hos företagen  
- Marknadsutveckling- Företagen bearbetar bredare marknad 
- Öka företagens synlighet via digitala verktyg  
- Utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination (ökad måltidsturism) 
 

Målgrupp(er) 
Projektets målgrupp är små och medelstora företag som tillverkar, förädlar eller på annat sätt 
arbetar med livsmedel i Värmland. I första hand företag med SNI 10 (livsmedelsframställning) 
och SNI 11 (tillverkning av drycker), men även sekundärintressenter såsom råvaruproducenter, 
andra stödjande organisationer och andra företag som ingår i värdekedjan.  
 
Det finns ca 250 företag i Värmland som omfattas av SNI 10 och 11. Främst vänder sig projektet 
till företag, som har viljan och potentialen att växa. I det med Visit Värmland gemensamma 
delmålet "Att utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination" är projektets målgrupp även 
besöksnäringsföretag i Värmland.  
 
Andra intressenter för projektets aktiviteter är organisationer och myndigheter såväl i 
Värmland som nationellt som arbetar inom livsmedelsområdet samt i Värmlands 
innovationssystem. 
 

Förväntat resultat vid projektavslut 
Nifa förväntas genom detta projekt ytterligare ha stärkt och förtydligat sin roll i det regionala 
ledarskapet som nav och klusterinitiativ för livsmedelsföretagen i Värmland. Projektet förväntas 
ha resulterat i en ökad tillväxt i de värmländska mat- och dryckesföretagen. Livsmedelsnäringen 
är en växande bransch, inte bara i regionen utan även nationellt och internationellt och projektet 
förväntas ha ökat de värmländska företagens konkurrenskraft, pga. ökad förmåga att fånga in ny 
kunskap från marknad, omvärld och digital utveckling och omsätta detta i nya produkter och 
affärsmodeller.  
 
Projektets långtgående samarbete med besöksnäringen, kommer att ha utvecklat Värmland som 
mat- och dryckesdestination (ökad måltidsturism). Fler besöksnäringsföretag kommer 
regelmässigt att använda lokalproducerad mat som en aktiv del av erbjudandet. Besöksnäringen 
och dess branschorganisation Visit Värmland har en längre vana och etablerade kanaler för att 
profilera Värmland på en internationell marknad. Denna korspaketering mellan besöksmål och 
lokalproducerad mat förväntas resultera i att små och medelstora livsmedelsföretag har kunnat 
växa på internationella marknader på ett sätt som inte skulle ha varit möjligt utan projektet.  
 
Projektet förväntas generellt sett kunna bidra till att synliggöra kvinnor och utlandsfödda och 
därigenom påverka företagen att bli bättre på att tillvarata kompetensutbudet och 
innovationsförmågan från hela befolkningen. Projektet kommer att ha bidragit till att öka 
företagens kunskap om hur företagen kan arbeta med jämlikhetsperspektivet och ökad 
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mångfald för att stärka sin konkurrenskraft. På samma sätt kommer projektet ha stärkt 
företagens förmåga att arbeta aktivt med att hållbarhets- och miljöaspekter som 
innovationsdrivande faktorer i innovationsprocesser etc. 
 

Förväntade effekter på lång sikt 
Användning av resultat/projektverksamhet: Projektet bidrar till att säkerställa en långsiktigt 
livskraftig klusterorganisation, med god förankring i livsmedelsföretagens behov, som kopplar 
mot de strategier och målsättningar som finns uppställda för Värmland som region. Projektet 
kommer att bidra till att varaktiga samverkansstrukturer har etablerats mellan 
besöksnäringsföretagen och matföretagen. Resultatet av projektet är ett sammanhållet system 
(både metodik, nätverk och samverkansprocesser) för att främja innovation och tillväxt i små 
och medelstora mat- och dryckesföretag. Klusterorganisationen Nifa kommer att fortsätta att 
driva verksamheten utifrån de lärdomar som görs i projektet, med en fortsatt nära samverkan 
med besöksnäringen utifrån etablerade processer.  
 
Långsiktig påverkan på de horisontella kriterierna: Värmland har en tydligt könssegregerad 
arbetsmarknad, som är uppdelad i traditionellt kvinno- och mansdominerade branscher. I 
livsmedelsbranschen finns många företag representerade av kvinnor och branschen och är 
därmed mer jämställd än många andra branscher i regionen. En växande livsmedelsnäring i 
Värmland bidrar tydligt till en jämställd, inkluderande och hållbar tillväxt i Värmland på lång 
sikt.  
 
På motsvarande sätt förväntas intresset och förmågan att använda hållbarhets- och 
miljöaspekter strategiskt att öka. Nya idéer, produkter och innovationer inom 
livsmedelsframställning kommer att skapa nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. 
 
Projektets bidrag till målen i den aktuella investeringsprioriteringen: Projektet bidrar till ökad 
tillväxt i regionens små och medelstora företag, det särskilda målet i investeringsprioritering 3d.  
 
Projektets bidrag till hållbar regional tillväxt: Projektets verksamhet bidrar till tillväxt i växande 
näringar i Värmland i linje med den regionala utvecklingsstrategin Värmlandsstrategin och dess 
prioriterade område Fler och starkare företag. Värmlandsstrategin pekar ut den småskaliga 
livsmedelsproduktionen som en av Värmlands nya näringar med stor potential till utveckling 
och tillväxt.  
 
Strategin lägger vikt vid att "skapa samarbetsforum för aktivt informations- och 
marknadsföringsarbete" och vara en "aktiv region som syns och profilerar sig". För att skapa fler 
och växande företag prioriterar Värmlandsstrategin "utvecklingen av stabila och långsiktiga 
klusterorganisationer med tydliga visioner, mål och strategier". Projektet bidrar till att befästa 
Nifa (som är relativt nystartat) som branschförening för värmländska matföretag. 
 
Både i ett nationellt och ett regionalt perspektiv uppmärksammas att matupplevelser får en allt 
större betydelse inom besöksnäringen, som en del av det totala erbjudandet. Projektet bidrar 
aktivt till att förstärka synergin mellan besöks- och livsmedelsföretagen, för att utveckla 
Värmland som konkurrenskraftig matdestination. 
 
Projektet bidrar även till Värmlandsstrategins prioriterade område Livskvalitet för alla, som 
handlar om att få hela Värmland att utvecklas och vara en attraktiv region. Projektet bidrar till 
att skapa tydligare profilering och marknadsföring av Värmland om våra unika tillgångar och 
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utbud av upplevelser. Här kan berättelser om närproducerad mat och om regionens kulinariska 
matupplevelser öka möjligheterna för utvecklat entreprenörskap och turism. 
 
Projektets bidrag till målen i Europa 2020: Projektet bidrar till EU:s strategi, Europa 2020 om en 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt och det första av de fem målen, ökad sysselsättning, 
genom att främja tillväxten i Värmlands växande näringar. 
 

Organisation och genomförande 

Projektorganisation 
Projektet ägs och leds av Nifa ek. för. som ansvarar för att projektet får de resurser och 
förutsättningar som krävs. Nifas styrelse följer projektet genom representant/er i styrgruppen, 
med mandat från styrelsen att fatta beslut kring projektets budget, inriktning etc.  
 
Nifa som organisation ansvarar för att förankra projektet hos externa intressenter och för att 
säkerställa ett effektivt och tydligt gränssnitt mot den ordinarie verksamhetens aktiviteter. Nifa 
som organisation är aktiv mottagare av projektets resultat och information löpande under 
projekttiden och ansvarar även för att nyttiggöra resultaten efter projekttidens slut.  
 
Projektet har en anställd projektledare (som finns anställd i Nifas organisation idag). 
Projektledaren leder projektet och rapporterar till styrgruppen, som tar alla eventuella beslut 
om förändringar i inriktning och/eller budget. Projektmedarbetare kommer att anställas efter 
beslut om finansiering från Tillväxtverket. Annonser hos externa media och Nifas stora nätverk 
nationellt kommer användas för spridning. Ekonomi- och projektredovisningstjänster 
upphandlas som extern tjänst.  
 
Projektets inköp styrs av LOU och Nifas inköpspolicy (som harmonierar med LOU) och hanteras 
av projektpersonalen. All upphandling bedöms ligga under direktupphandlingsgränsen.  
 
Styrgruppen består av representanter från Nifas styrelse. Styrgruppen stöttar projektledaren 
med projektet och är rådgivande till projektledaren och gör förslag till Nifas styrelse om större 
förändringar behöver göras i projektet. Styrgruppens uppgift är att fatta beslut som rör 
projektet, följa projektet, ansvara för ekonomi och se till att projektet styr mot målen. 
Styrgruppen arbetar strategiskt och proaktivt och i nära dialog med projektledaren. Upp-
delningen, mellan det strategiska arbetet som styrgruppen gör och det operativa arbetet som 
projektledning och projektmedarbetare utför, ska vara tydlig.  
 
Styrgruppens strategiska roll innebär bland annat att: 
 
- följa det som står i beslutet om stöd  
- följa lagar och regler  
- se till att de horisontella kriterierna integreras i projektet  
- planera för hur och vilka som ska ta till vara och nyttiggöra resultatet av projektet när det             
avslutas  
- sprida och förankra projektets resultat i den egna organisationen och externt  
- kontinuerligt följa och aktivt ta del och lära av de utvärderingar som genomförs i projektet  
 
Projektet kommer att ha en referensgrupp. Den består av företag från branschen samt 
företrädare från finansiärer och andra intressenter, t.ex. representanter från 
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innovationssystemet såsom Visit Värmland. Referensgruppen är projektledarens förlängda arm. 
De som deltar i referensgruppen bidrar till att projektets insatser blir lyckade. De bidrar med sitt 
kunnande och får också tillgång till information och kunskaper som de själva har nytta av. 
Referensgruppen kan ge ytterligare en dimension till projektet. Referensgruppens uppgift är att 
ge råd och stödja projektet med sin kunskap. De medverkar också till att förankra projektet. 
 

Arbetssätt 
Projektet skall vidareutveckla ett klusterorienterat arbetssätt i Nifa. Arbetet med mat- och 
dryckesföretagen sker enligt avsikten i den nya regionala strategin för livsmedelsnäringen. Den 
betonar att livsmedelssektorn ska gå från att fokusera på process- och produktionslogik, till att 
inrikta sig på konsument- och marknadsperspektiv med hela världen som marknad. Projektets 
arbetsmodell utgår från den s.k. värdestjärnan, som skall ses som en modell som bryter från det 
traditionella "raka" värdekedjeparadigmet. Värdestjärnan betonar istället värdeskapande i ett 
nätverk av aktörer. Begreppet myntades av prof. R. Normann som var en av Sveriges främsta 
forskare i service management. Projektets arbetssätt genomsyras av en tydlig värdegrund som 
präglas av självorganisering, öppna källor, transparens och samskaparkultur.  
 
Projektet drivs som ett "syskonprojekt" till Visit Värmlands samtidiga planerade 
regionalfondsprojekt. Parterna har ett gemensamt delmål (5) och har ett tydligt fördelat ansvar 
för aktiviteter som utförs av respektive part. Genom den aktiva kopplingen mellan 
livsmedelsföretagen och besöksnäringsföretagen (som har en längre erfarenhet av att adressera 
internationella marknader) öppnar sig en förstärkt möjlighet för mat- och dryckesföretagen att 
nå en världsmarknad, och att utvecklas som besöksmål. På motsvarande sätt skapar kopplingen 
mellan de två branscherna en ökad möjlighet för besöksnäringsföretagen att använda 
lokalproducerad mat som en aktiv del av erbjudandet till sina besökare.  
 
Projektet skall ha ett jämställdhets- och mångfaldsintegrerat arbetssätt igenom hela projektet 
(och fokuserar därigenom mindre på separata jämställdhets-/mångfaldsaktiviteter). Projektet 
kommer eftersträva jämn balans mellan könen i allt från styrgrupp till olika arbetsgrupper i 
projektet och målet är att projektets aktiviteter ska komma män och kvinnor tillgodo i lika stor 
utsträckning. I livsmedelsbranschen finns många företag representerade av kvinnor och hela 
projektets satsning skapar därmed fler möjligheter för kvinnor att verka som entreprenörer. 
Kvinnor är dock underrepresenterade när det gäller högre chefspositioner och bolagsstyrelser, 
vilket enligt undersökningar och forskning samverkar med sämre lönsamhet. Projektet skall 
sprida kunskap om hur jämställdhet och mångfald i företagen och dess styrelser kan bidra till 
ökad lönsamhet.  
 
Projektet kommer att arbeta aktivt med jämställdhet i de enskilda delaktiviteterna. Allt 
informations- och marknadsmaterial som produceras i projektet skall vara tydligt inkluderande 
och skall därför genomlysas ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, utifrån 
kunskap från Region Värmlands koncept Schyst! Detsamma gäller vid urval av företag som skall 
delta i testbädds- och innovationsprocesser.  
 
De insatser som beskrivits ovan avseende jämställdhet har också relevans inom området 
mångfald och likabehandling. Projektet arbetar med begreppet jämställdhet ur ett 
intersektionellt perspektiv, vilket innebär att fästa uppmärksamhet vid flera av de s.k. 
diskrimineringsgrunderna, t ex kön, ursprung, landsbygd-stad etc. för att säkerställa en 
inkluderande utformning av aktiviteter, processer och kommunikation, samt deltagande i 
aktiviteter. Den ökande mångfalden i Värmland skapar nya möjligheter för de regionala 
livsmedelsföretagen. Med invandring följer nya matkulturer och efterfrågan på nya livsmedel. 
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Projektet skall arbeta med att identifiera nya värmländska produkter som ett led i att utveckla 
en kulinarisk region. I det arbetet innefattas även en dialog om hur Värmland skall profileras 
utifrån tradition i förhållande till dagens mångfald.  
 
Projektet skall genomgående arbeta aktivt med miljöperspektivet som drivkraft för produkt- och 
marknadsutveckling. Projektet kommer även att ha direkta målgruppsaktiviteter med tydligt 
miljö-/hållbarhetsperspektiv. Se även aktivitet Utvärdering och lärande, respektive extern 
kommunikation och resultatspridning. 
 
 

Tid och aktivitetsplan 
 
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Extern 
kommunikation och 
resultatspridning 

Projektet arbetar aktivt med löpande 
resultatspridning, kunskapsutbyte 
och information inom ramen för 
samtliga aktiviteter, bl a via Nifas 
nyhetsbrev, projektwebb, press, 
deltagande i andra aktörers 
evenemang och konferenser. 
Aktiviteter och resultat som rör det 
gemensamma arbetet tillsammans 
med Visit Värmland, som handlar om 
att utveckla Värmland som 
matdestination kommer även att 
kommuniceras via motsvarande 
kommunikationskanaler i Visit 
Värmland och i nationella nätverk för 
måltidsturism. Det marknadsmaterial 
som produceras om Värmland som 
matdestination kommer att få bred 
internationell spridning. I all 
kommunikation om projektet kommer 
det tydligt att framgå att EU är 
finansiär t.ex. genom att 
kontorslokaler skyltas med EU-logga, 
hemsidan och nyhetsbrevet märks 
upp osv. 

2018-01-01 - 
2020-12-31 

412 415 

 
Avslutsarbete Projektadministrativt avslut. Ingen 

projektverksamhet bedrivs under den 
avslutande perioden. Avslutsarbetet 
påbörjas 2020-09-01. Aktiviteten 
handlar om att sammanställa och 
arkivera projektet. Projektet kommer 
att lämna relevanta resultat, 
aktiviteter och metoder till det 
nationella projektet SAMla för att ingå 
i kunskapsbanken nationellt. 

2020-09-01 - 
2020-12-31 

448 021 
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Projektledaren och styrgruppen 
säkerställer att projektets resultat 
tillvaratas inom ramen för ordinarie 
verksamhet och ev. nya satsningar. 

 
Utvärdering och 
lärande 

Projektet arbetar med lärande 
utvärdering, där det görs en 
återkoppling av lärande och 
erfarenheter från arbete med företag 
och genomförda innovationsprocesser 
etc., i syfte att förbättra metod-
utvecklingen. Löpande erfarenheter 
tas tillvara ("loopas") i nya processer 
under projektets gång. Projektet skall 
kontinuerligt följa upp verksamhetens 
aktiviteter och mäta företagens 
upplevda affärsnytta. Projektet 
kommer även att anlita en fristående 
utvärdering i enlighet med 
Tillväxtverkets riktlinjer. Projektet 
eftersträvar ett effektivt gränssnitt 
mellan egen uppföljning och den 
externa utvärderingen, för att 
maximera nyttan och lärandet. Den 
externa utvärderingen ska bidra till 
lärande om vilka mötesplatser, 
nätverk, kompetensutveckling eller 
andra insatsområden som Nifa som 
projektägare skall arbeta vidare med. 

2018-03-01 - 
2020-12-31 

546 123 

 
1 Ökad 
omvärldskunskap 

Projektet skall hjälpa företagen att 
orientera sig om vilka trender som 
finns i omvärlden, samt att bevaka 
såväl kollegors som konkurrenters 
produkt- och tjänsteutveckling inom 
livsmedelsbranschen. Projektet skall 
även följa lagändringar, forskning o 
politiska strömningar, 
framgångskoncept mm. 

2018-01-01 - 
2020-08-31 

1 294 190 

 
1:1 
Omvärldsbevakning 

Projektet skall hjälpa företagen att 
orientera sig om vilka trender som 
finns i omvärlden, samt att bevaka 
såväl kollegors som konkurrenters 
produkt- och tjänsteutveckling inom 
livsmedelsbranschen. Projektet skall 
även följa lagändringar, forskning o 
politiska strömningar, 
framgångskoncept mm. 
Omvärldsbevakningen sker genom att 

2018-01-01 - 
2020-08-31 

818 067 
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följa fackpress och övriga relevanta 
tidningar, bloggar och influencers och 
trendsetters på sociala medier. 
Projektet tar del av relevanta 
arrangemang på regional och 
nationell nivå inom områden som bl a 
kopplar till nationell livsmedels-
strategi och regional livsmedels-
strategi och handlingsplan samt deltar 
på konferenser och mässor inom 
övriga relevanta områden. Ett sådant 
kan vara jämställdhet, hållbarhet, 
fackmässor osv. En viktig källa till ny 
kunskap är kopplingen till det 
nationella kunskapsnätverket SAMla, 
samt erfa-utbyten med andra 
regionala aktiviteter med mots-
varande uppdrag, t ex Matvärden i 
Gävle, Lokalproducerat i Väst, 
Livsmedelsakademin i Skåne m fl. 
Omvärldsbevakningen fäster särskild 
uppmärksamhet vid hållbarhetsfrågor 
(social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet) eftersom det är frågor 
som är av avgörande betydelse för 
livsmedelsnäringens utveckling och 
överlevnad. Projektets samlade 
aktiviteter för omvärldsbevakning 
skall ge företagen ett inflöde av 
kunskap inom t ex marknad, trender, 
regler och hållbarhetsfrågor i avsikt 
att bidra till mer långsiktiga strategier 
för affärsutveckling i företagen. 
Kunskapen används därför aktivt som 
inflöde av kunskap i testbädds-
verksamheten, innovations-
processerna, tematiserade nätverk 
(akt 2:1–3). Projektet sprider även 
kunskapen till företag i bredare 
kanaler, såsom webb och digitala 
nyhetsbrev (akt 4:3) och via årliga 
branschdagar för SMF (akt 1:2). På 
motsvarande sätt sker en omvärlds-
bevakning inom området måltids-
turism, som bidrar till kunskaps-
inflöde till innovationsprocesser (5:1) 
och sprids via kontaktarenor (5:2) och 
bredare till företag via webb och 
digitala nyhetsbrev (4:3). En viktig del 
av omvärldsbevakningen är också att 
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hålla samman ett regionalt ledarskap 
för branschens och klustrets 
utveckling i Värmland. Projektet följer 
därför de värmländska företagens 
statistik och utveckling specifikt och 
hjälper till att synliggöra den 
regionala branschens behov, 
utmaningar och möjligheter. 
Jämförelser görs med den nationella 
utvecklingen, t ex via SAMla-nätverket 
och den nationella livsmedels-
strategins utveckling enligt handlings-
plan. Identifierade skillnader mellan 
nationell och regional nivå (både 
möjligheter och problem) omsätts till 
actions i form av aktiviteter för 
regionens SMF. Projektet arbetar 
under hela projekttiden med den 
regionala livsmedelsstrategins 
handlingsplan i samverkan med 
övriga aktörer. Projektet kommer 
även ha en matchningstjänst eller 
funktion som "spindeln i nätet" för att 
underlätta för SMF att vända sig till 
andra aktörer i det innovations-
stödjande systemet med sina specifika 
behov. 

 
1:2 Årlig branschdag Projektet kommer att arrangera 

sammanlagt tre branschdagar för SMF 
under projekttiden. Branschdagarna 
har karaktär av årlig mötesplats med 
trendspaning och kunskaps-
föreläsningar, inspiration och best 
practice. Det är en dag där det sprids 
relevant kunskap från omvärlds-
bevakningen (akt 1:1) och erbjuder 
ett brett innehåll som syftar till 
hållbar utveckling i företagen och 
branschen. Branschdagen innehåller 
också moment som öppnar för nya 
affärsmöjligheter mellan deltagande 
företag i branschen, samt mellan olika 
aktörer i intressentkedjan, men även 
mellan företag från olika branscher, 
främst mellan matbranschen och 
besöksnäringen och restaurang-
branschen. Sådana moment är t.ex. 
speeddating/minimässa/ 
provsmakningar osv. Inbjudan att 

2018-06-30 - 
2020-08-31 

476 123 
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delta riktas därför brett både till SMF 
inom mat och dryck och besöksnäring, 
men även till handel/grossister, 
restauranger, primärproducenter, 
sekundärintressenter/stödjare m.fl. 
Inbjudan och informationsmaterial 
skall vara tydligt inkluderande och 
skall därför genomlysas ur ett 
jämställdhets- och likabehandlings-
perspektiv, utifrån kunskap från 
Region Värmlands koncept Schyst! 

 
2 Ökad 
affärsutveckling hos 
företagen 

Projektet kommer erbjuda 
affärsutvecklande metoder och 
processer för att öka de värmländska 
mat- och dryckesföretagens 
konkurrenskraft. Värdestjärnans logik 
kommer att vara ett arbetssätt likväl 
öppna innovationsprocesser. 
Projektet kommer också skapa och 
driva tematiserade nätverk som blir 
ett varaktigt resultat efter projektslut. 

2018-01-01 - 
2020-08-31 

1 722 492 

 
2:1 
Testbäddsverksamhet 

Projektet bereder regionens SMF 
möjlighet att göra regionala tester av 
nya tekniker eller särskilt framgångs-
rika metoder som har identifierats i 
omvärldsbevakning, nationella 
kunskapsnätverket SAMla eller andra 
externa källor, såsom affärs-
utvecklingsmetoder, produkt-
utvecklingsprocesser, ny lagstiftning 
etc. Testbäddsverksamheten kan 
också utgå från idéer hos företag, 
kunders behov eller i gränssnitt 
mellan olika företag (inom värde-
kedjan eller mellan branscher) som 
behöver testas för att sedan kunna 
utvecklas vidare. Specifika testbädds-
aktiviteter kan röra sig om övningar/ 
tester/metodik inom produkt-
utveckling, affärsutveckling och 
sensorik (sensoriska kunskaper 
bidrar till kvalitetssäkring vid 
produktutveckling). Testbädds-
verksamheten ger SMF ökad 
metodikkunskap, högre kvalité och 
säkerhet i genomförandet, liksom 
ökad effektivitet. Projektet kommer 
även att bereda regionens SMF 

2018-03-15 - 
2020-08-31 

1 003 246 
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möjlighet att nyttja befintliga 
nationella testbäddar (fysiska och 
processer). I dag finns en rad fysiska 
anläggningar med spetsutrustning och 
kunskapsresurser i olika regioner i 
Sverige som inte nyttjas fullt ut av 
ägaren. Det nationella kunskaps-
nätverket SAMla har för avsikt att 
inventera befintliga nationella 
testbäddar och tillgängliggöra dem på 
ett ömsesidigt sätt även för andra 
regionala aktörer. SAMlas avsikt är att 
på maximalt sätt kunna nyttja de 
offentliga medlen på befintliga 
resurser hellre än att skapa nya, 
överlappande fysiska anläggningar i 
flera regioner. Nifa har redan nu 
identifierat ett antal fysiska 
testbäddar (såsom Centrum för 
Innovativa drycker, RISE, CLUK osv) 
och processer som ägs av annan 
specialist/aktör som visat sig fram-
gångsrika och som kan vara intressant 
för projektets målgrupp. En ökad 
samverkan på nationell nivå kommer 
att ge våra regionala SMF nya 
nationella nätverk och affärs-
kontakter. Inbjudan och urval av case 
för regional och nationell testbädds-
verksamhet skall ha ett hållbarhets-
perspektiv och vara tydligt 
inkluderande och skall därför 
genomlysas ur ett jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv, utifrån 
kunskap från Region Värmlands 
koncept Schyst! 

 
2:2 Öppna 
innovationsprocesser 

Projektet kommer att erbjuda SMF att 
delta i processer för öppen 
innovation. Det kommer att vara ett 
systematiskt innovationsarbete under 
processledning av flera samtidiga 
aktörer kring en specifik utmaning. 
Utmaningen kan t ex vara kopplad till 
den regionala handlingsplanen eller 
företags- eller samhällsutmaningar, 
som kan resultera i nya produkter, 
metoder, processer och som leder till 
ökad konkurrenskraft. Innovations-
processerna genomförs utifrån den s k 

2018-03-01 - 
2020-08-31 

540 164 
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värdestjärnans logik. Värdestjärna 
skall ses som modell som bryter från 
det traditionella "raka" värdekedje-
paradigmet. Värdestjärnan betonar 
istället värdeskapande nätverk av 
aktörer. Begreppet myntades av 
professor Richard Normann som var 
en av Sveriges främsta forskare i 
service management och "den nya 
ekonomin". En planerad aktivitet 
handlar om "Skogen som råvara" 
tillsammans med Paper Province och 
andra aktörer. Ytterligare en viktig 
planerad öppen innovationsprocess är 
konceptet "Matverkstaden", där 
primärproducenter (råvaror), SMF, 
kockar/förädlare och sensoriker 
deltar under gemensam process-
ledning, för att tillsammans skapa nya 
värmländska produkter, som bidrar 
till utveckling av en värmländsk 
matidentitet. Ytterligare ett sätt att 
lyfta värmländska nya produkter är 
genom produktutvecklingstävlingar, 
såsom Matverk. 

 
2:3 Tematiserade 
nätverk 

Aktiviteten syftar till att skapa ett 
flertal nätverk för ökad samverkan 
mellan SMF. Projektet skapar nätverk 
utifrån olika teman eller utmaningar 
som delas av många företag i mål-
gruppen. Avsikten är att möjliggöra 
för SMF att lättare lösa gemensamma 
utmaningar och utvecklas 
tillsammans, t ex bryggerier, bagare, 
rekoringsaktörer m.fl. (En Rekoring är 
en försäljningskanal mellan producent 
och kund via en sluten Facebook-
grupp och utan mellanhänder. Man 
möts för gemensam utlämning av 
varorna ca 14:e dag). Allt är beställt 
på förhand vilket reducerar matsvinn 
och sparar tid för producenten 
jämfört med att stå på en marknad. 
(http://www.ekonu.fi/reko-2/).) 

2018-01-01 - 
2020-08-31 

179 082 

 
3 
Marknadsutveckling-
Företagen bearbetar 
bredare marknad 

Projektet kommer arrangera 
aktiviteter för att bredda 
kundunderlaget och hitta fler 
marknadssegment. Detta kommer ske 

2018-02-01 - 
2020-08-31 

578 144 
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genom gemensam marknads-
bearbetning på mässor och kunskaps-
dagar för att öka affärerna med det 
offentliga som kund. 

 
3:1 Synliggörande via 
mässor etc. 

Projektet har för avsikt att arrangera 
samlingsmontrar för SMF på 3–4 
utvalda nationella mässor under 
projekttiden, t ex Passion för Mat, Vårt 
kök/Sthlm Food & Wine, Smaka på 
Stockholm osv. Avsikten är att 
synliggöra de värmländska mat- och 
dryckesföretagen utanför regionen, 
för att bidra till deras marknads-
utveckling. Aktiviteten kommer att 
vara profilskapande för Värmland och 
synliggörande av värmländsk 
matidentitet blir ett resultat. Projektet 
arbetar därför med noggrant utvalda 
utställare/SMF som medverkar till att 
stärka varumärket Värmland. 
Aktiviteten skall också ha ett 
hållbarhetsperspektiv och vara tydligt 
inkluderande och urvalet av företag 
skall därför genomlysas ur ett 
jämställdhets- och likabehandlings-
perspektiv, utifrån kunskap från 
Region Värmlands koncept Schyst! 

2018-02-01 - 
2020-08-31 

379 082 

 
3:2 Offentlig mat De små och medelstora regionala 

livsmedelsföretagen upplever stora 
problem med att nå den offentliga 
marknaden. Dels kan det vara svårt 
att förstå förfrågningsunderlagen i 
upphandlingar som den offentliga 
sektorn annonserar om, dels kan det 
vara svårt att veta hur ett anbud skall 
skrivas. Företagen har ofta inte 
möjlighet att komma upp i den volym 
som krävs. Offentlig sektor upplevs 
därför som en stängd marknad. 
Aktiviteten 3:2 består i en årlig 
konferens/mötesplats/workshop för 
kunskaps- och erfa-utbyte kring 
kundsegmentet offentlig sektor. 
Eventet skall bidra till ömsesidig 
förståelse för varandras (SMF och det 
offentligas) förutsättningar och villkor 
för att kunna öka lokal mat på den 
offentliga tallriken. Eventet skall även 

2018-03-01 - 
2020-06-30 

199 062 
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inspirera och lyfta best practice från 
den egna och andra regioner. Eventet 
samlar SMF, kostchefer, politiker, 
upphandlare m fl. intressenter. En 
planerad aktivitet är tillsammans med 
Upphandlingsmyndigheten nationellt 
som har ett 
kunskapsspridningsuppdrag kopplat 
till den nya nationella 
livsmedelsstrategin. 

 
4 Öka företagens 
synlighet via digitala 
verktyg 

Projektet kommer arrangera 
workshops som syftar till att öka 
företagens digitala närvaro och 
synlighet för att stärka det egna 
varumärket och hitta nya kunder. 
Projektet kommer också ta fram ett 
kommunikationsmaterial med 
resultatet kring Värmlands 
kulinariska identitet - processen riktat 
mot tex offentliga kunder, grossister 
och restauranger (dvs ej 
besöksnäring). Genom hög 
digitalisering av projektet med 
hemsida för administration kommer 
vi kunna jobba såväl kostnadseffektivt 
som hållbart. Det handlar om 
automatiserade deltagarlistor, mallar 
för projektkommunikationen i 
nyhetsbrevet o dyl. 

2018-03-01 - 
2020-08-31 

737 246 

 
4:1 Workshops om 
web & sociala medier 

Projektet har för avsikt att arrangera 
work shops under projektet med start 
HT 2018. Det är praktiska hands-on-
aktiviteter kring hantering av digitala 
verktyg som ökar företagens förmåga 
att använda digitala verktyg för att 
hitta nya kunder och stärka det egna 
varumärket. En tydlig målnivå är att 
SMF ska hålla tillräckligt god nivå på 
sin digitala profil och dess funktioner 
för att kunna exponeras via Visit 
Värmlands webb (B2C). Ett ökat antal 
exponerade mat- och dryckesföretag i 
besöksnäringens kanaler bidrar till att 
stärka Värmland som matdestination 
och det tydliggör den regionala 
matidentiteten, vilket även bidrar till 
delmål 5 Att utveckla Värmland som 
mat- och dryckesdestination. 

2018-03-01 - 
2020-06-30 

319 082 
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4:2 Utveckling av 
digitalt material kring 
Värmlands kulinariska 
identitet 

Projektet kommer att producera ett 
sammanfattande digitalt material som 
visar resultatet från 
utvecklingsprocessen kring den nya 
matidentiteten i Värmland. Det 
digitala materialet riktas mot andra 
målgrupper (än besöksnäringen) 
såsom handel/grossister, kockar och 
det offentliga m fl. 

2018-03-01 - 
2020-06-30 

214 082 

 
4:3 Utveckling 
projektweb & digitalt 
nyhetsbrev 

Projektet skall vidareutveckla den 
digitala plattformen/projektwebben 
för effektiv och ändamålsenlig 
kommunikation med projektets 
intressenter utifrån projektmålen. Till 
detta skall utformas en samman-
hängande formatmall för digitala 
nyhetsbrev. Projektet kommer att 
anlita extern expertis för utveckling 
av plattform och formatmallar. 
Projektets nyhetsbrev produceras 
därefter av projektets egen personal. 
En effektiv projektwebb bidrar till 
kostnadseffektiv projekt-
administration vad gäller krav på PUL 
(ny lag 2018), de Minimis, 
deltagarlistor, projektkalendarium 
osv. Det är även en viktig plattform 
för resultatspridning och information 
om projektets aktiviteter. Efter 
utvecklingsfasen sköts all drift (utom 
kod/ändring) samt innehålls-
produktion av projektets egen 
personal. Plattformen ger ökad 
räckvidd till intressenter och bidrar 
till ett större intresse/inflöde till 
projektets aktiviteter. Det är en viktig 
plattform för att synliggöra projektet 
och dess finansiärer. Det fyller en 
viktig funktion för att fortsatta stärka 
och synliggöra Nifas roll som 
klusterinitiativ för SMF samt Nifas roll 
i relation till regionala och nationella 
aktörer i övriga Sverige. All digital 
kommunikation (text och bild) 
kommer vara tydligt inkluderande 
och urvalet av företag skall därför 
genomlysas ur ett jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv, utifrån 

2018-03-01 - 
2020-08-31 

204 082 
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kunskap från Region Värmlands 
koncept Schyst! Det innebär att 
projektet ibland kommer att leta 
aktivt efter nyheter och resultat (t.ex. 
forskning) som stödjer såväl 
hållbarhet som horisontella kriterier 
och ett modernt sätt att beskriva 
landsbygd och landsbygds-
entreprenörskap. 

 
5 Utveckla Värmland 
som mat- och 
dryckesdestination 

Delmålet "Att utveckla Värmland som 
mat- och dryckesdestination" är 
gemensamt med Visit Värmland, som 
har som målsättning att driva ett eget 
regionalfondsprojekt under mot-
svarande period. Visit Värmlands 
projekt syftar på motsvarande sätt till 
att öka konkurrensförmåga och 
tillväxt i besöksnäringsföretagen. 
Projekten fungerar som "syskon-
projekt" med varsin målgrupp, men 
med ett gemensamt femte delmål 
kring ökad måltidsturism i Värmland. 
Samarbetet underlättas av att de båda 
verksamheterna och projekten finns i 
samma lokaler och delar viss 
administrativ personal. Parterna har 
delat upp aktiviteterna i det femte 
delmålet mellan sig (ansvar för 
genomförande, upphandling och 
kostnader) på ett tydligt sätt. Syftet 
med denna uppdelning är att tydlig-
göra ansvarsroller och undvika 
duplicering av arbete och medföljande 
kostnader. Nifas projekt organiserar 
och ansvarar för aktiviteter som går 
"inåt mot målgrupperna", såsom 
affärsutvecklingsinsatser där både 
mat-/dryckesföretag och 
besöksnäringsföretag deltar i 
gemensamma produkt- och tjänste-
utvecklingsprocesser kopplat till 
värmländsk matidentitet. Nifa 
arrangerar och ansvarar även för 
kontaktarenor mellan besöksnärings-
företag och matentreprenörer, t ex 
mässor. Nifas delaktivitet arrangerar 
och ansvarar också för studieresor för 
SMF till andra matdestinationer och 
bidrar med deltagande i nationella 

2018-03-01 - 
2020-08-31 

1 451 369 
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kunskapsnätverk för måltidsturism. 
Visit Värmlands arbete mot det 
gemensamma delmålet går "utåt mot 
marknaden". Visit Värmland ansvarar 
för framtagande av marknadsmaterial 
och paketering på temat Värmland 
som mat- och dryckesdestination, 
samt ansvarar för aktiv marknads-
bearbetning i nätverk och kanaler för 
besöksnäringen- både egna (såsom 
visitvarmland.se och externa 
(researrangörer m fl.). Det gemen-
samma marknadsmaterialet används 
som input till Visit Swedens program 
för internationell marknadsföring och 
export av måltidsupplevelser i 
Sverige. Den nationella satsningen ska 
få fler internationella turister att välja 
Sverige och spendera mer på 
restauranger och livsmedel. Det är 
Visit Värmland som har ansvaret för 
kopplingen mot Visit Sweden. Alla 
aktiviteter i delmål 5 vänder sig till 
mat- och dryckesföretag samt 
besöksnäringsföretag. 

 
5:1 
Innovationsprocess 
måltidsturism 

Projektet skall leda och driva en 
samskapandeprocess enligt 
värdestjärnans logik (motsvarande 
aktiviteten i 2:2) kring hur vi 
gemensamt kan skapa en attraktiv 
destination med hjälp av vår 
mat/dryck i framtiden. 
Utgångspunkten är resultaten från det 
förra regionalfondsprojektets 
(Matregionen Värmland) utredning av 
den nuvarande identiteten, som 
behöver utvecklas och förankras. 
Resultaten från innovationsprocesser 
för måltidsturism kommer att bli 
underlag för det marknadsmaterial 
som Visit Värmland därefter tar fram 
och kommunicerar i nationella och 
internationella kanaler. 

2018-03-01 - 
2020-06-30 

478 164 

 
5:2 Mötesarenor 
måltidsturism 

Aktiviteten består i att årligen 
organisera kontaktarenor mellan 
besöksnäringsföretag och 
matentreprenörer. Det blir tillfällen 
som innehåller trendspaningar, best 

2018-03-01 - 
2020-08-31 

409 123 
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practise och aktiviteter som stärker 
matentreprenörer i sin utveckling 
som besöksmål vid produktionen el 
dy (t.ex. gårdsbutik/provningar osv). 
Kontaktskapande moment kan ta sig 
formen av t ex mässa, workshops 
och/eller speeddating. Här kan också 
arrangörer av evenemang i Värmland 
inkluderas såsom festivaler, Svenska 
Rallyt, KCCC, och idrottsevenemang. 
Mötesarenor för måltidsturism kan 
genomföras som delaktivitet (t ex 
halvdag) i samband med andra 
aktiviteter, till exempel Visit 
Värmlands Branschdag och Nifas 
Branschdag. Måltidsturism blir även 
ett av de tematiserade nätverken (se 
akt 2:2) och samlar mat- och besöks-
näringsföretag för ökat affärsutbyte 
och det gemensamma byggandet av 
erbjudandet kring Värmlands 
matidentitet. Här möts kockar, 
restaurangägare, besöksnärings-
företagare med mat- och dryckes-
entreprenörer m fl. för att 
tillsammans utveckla Värmland som 
matdestination. Projektet kommer att 
medverka och delta i konferenser/ 
mässor och motsvarande för att ta del 
av ledande utveckling och kunskap 
inom måltidsturism. Avsikten är att 
lära mer och för att få in ny extern 
kunskap till projektets innovations-
arbete. 

 
5:3 Studieresor/ 
Studiebesök 
måltidsdestinationer 

Den omvärldsbevakning som 
genomförs av Visit Värmland 
angående måltidsturism i sin del av 
det gemensamma delmålet "ökad 
måltidsturism" kommer att ge inspel 
till intressanta studieresor för 
målgruppen. Projektet kommer att 
arrangera enklare studiebesök i 
närområdet eller nationellt löpande 
under projektet utifrån behov, tips 
och omvärldsbevakning. Projektet 
kommer även genomföra en mer 
omfattande resa till en annan 
matdestination inom Europa. Det ska 
vara en region som utvecklat sin 

2018-03-01 - 
2020-06-30 

564 082 
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besöksnäring framgångsrikt tack vare 
sin kulinariska identitet. Besöksmålen 
väljs med perspektiv på hållbarhet. 
Deltagande företag betalar själva en 
deltagaravgift. Denna aktivitet ska 
genomföras tillsammans med Visit 
Värmlands målgrupp för att främja 
erfarenhetsutbyte med 
besöksnäringsföretagen. Delar av 
detta kommer vara statsstöds-
grundande aktiviteter (tex Europa-
resan). 

 
  
 
 

Insatser som är riktade till enskilda företag 
Ja 
 
Kostnad: 2 700 000 kr 
 
Delmål: 
2. Ökad affärsutveckling hos företagen 
- Regional testbädd: 15 företag x 30 000= 450 000 
- Regional testbädd light: 10 företag x 20 000= 200 000 
- Nationell testbädd. 10 företag x 45 000 kr/ företag=450 000  
3. Marknadsutveckling - Företagen bearbetar bredare marknad 
- Mässmedverkan samlingsmonter: 15 företag x 30 000= 450 000 
4. Öka företagens synlighet via digitala verktyg 
- Workshops/process: 15 företag x 30 000= 450 000 
5. Utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination (ökad måltidsturism) 
- Studieresor: 20 företag x 35 000 = 700 000 
 

 
Aktiviteter av socialfondskaraktär 
Nej 
 

 
Aktiviteter som genomförs utanför programområdet 
Nej 
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Indikatorer 

Aktivitetsindikatorer för investeringsprioriteringen 
Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Antal företag som får stöd 75 Företag  
Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt stöd 

75 Företag  

Antal nya företag som får stöd 5 Företag  
Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 

10 Heltidstjänster  

 
 

Resultatindikatorer i linje med specifika mål 
Namn Värde Måttenhet Kommentar 
Sysselsättning i små- och 
medelstora företag. 

Ja Enhet inte 
tillämplig 

 

Förädlingsvärde i små- och 
medelstora företag. 

Ja Enhet inte 
tillämplig 
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Budget 
Projektperiod: 2018-01-01 - 2020-12-31 
  

Kostnader 
 
 

Kostnadsslag 2018 2019 2020       Totalt 

Personal 938 400 938 400 821 400       2 698 200 

Extern sakkunskap 
och externa 
tjänster 880 000 1 318 000 734 739       2 932 739 

Resor och logi 60 000 75 000 60 000       195 000 

Schablonkostnader 601 345 601 345 526 371       1 729 061 

Summa kostnader 2 479 745 2 932 745 2 142 510       7 555 000 

Projektintäkter         

Avgår 
projektintäkter 
(negativ kostnad) 30 000 30 000 30 000       90 000 

Summa avgår 
projektintäkter 30 000 30 000 30 000       90 000 

Summa faktiska 
kostnader 2 449 745 2 902 745 2 112 510       7 465 000 

Bidrag annat än pengar          

Offentligt bidrag i 
annat än pengar 58 334 58 333 58 333       175 000 

           

Summa bidrag i 
annat än pengar 58 334 58 333 58 333       175 000 

Summa totala 
kostnader 2 508 079 2 961 078 2 170 843       7 640 000 

 
 

 

Medfinansiering 
 
Finansiär 2018 2019 2020       Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar          

Hagfors kommun 3 334 3 333 3 333       10 000 

Sunne kommun 5 000 5 000 5 000       15 000 

Säffle kommun 10 000 10 000 10 000       30 000 

Torsby utvecklings AB 10 000 10 000 10 000       30 000 

Årjängs kommun 10 000 10 000 10 000       30 000 

Kristinehamns 
kommun 20 000 20 000 20 000       60 000 

Total offentligt bidrag 
annat än pengar 58 334 58 333 58 333       175 000 

Offentlig kontantfinansiering          

Region Värmland 675 000 850 000 575 000       2 100 000 

Karlstads kommun 100 000 100 000 100 000       300 000 

Arvika kommun 20 000 20 000 20 000       60 000 

Filipstads kommun 10 000 10 000 10 000       30 000 

Hagfors kommun 10 000 10 000 10 000       30 000 
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Finansiär 2018 2019 2020       Totalt 

Kils kommun 20 000 20 000 20 000       60 000 

Sunne kommun 10 000 10 000 10 000       30 000 

Säffle kommun 10 000 10 000 10 000       30 000 

Torsby utvecklings AB 10 000 10 000 10 000       30 000 

Årjängs kommun 15 000 15 000 15 000       45 000 

Länsstyrelsen i 
Värmlands län 300 000 300 000 300 000       900 000 

Kristinehamns 
kommun 20 000 20 000 20 000       60 000 

Total offentlig 
kontantfinansiering 1 200 000 1 375 000 1 100 000       3 675 000 

Total offentlig 
finansiering 1 258 334 1 433 333 1 158 333       3 850 000 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 

Total privat 
finansiering 

   
      0 

 
 

Stöd 
 

Finansiering 2020 2019 2018       Totalt 

EU-medel 1 012 510 1 527 745 1 249 745       3 790 000 

 
 

 
Sammanställning 
Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader 50,77% 
Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering 49,61% 
Stödandel (EU-medel) av total finansiering 49,61% 
Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel) 50,39% 
Andel privat finansiering 0,00% 
 
   
  
Beslutande 
Per Persson 
 
  
Enhetschef för Operativa programmet Norra Mellansverige  
  
Tillväxtverket 
Förvaltande myndighet för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 
 
 
  
Handläggare 
Yvonne Larsson 


