
 

Investeringsstöd för att skapa nya jobb 
Din ansökan kommer att bedömas utifrån nedanstående urvalskriterier med tillhörande poängsättning. Det är vad du skriver i din ansökan som ligger 
till grund för hur din ansökan kommer att prioriteras. I kolumnen ”Tänk på detta!” har vi sammanfattat det du behöver funderar över när du gör din 
ansökan så att du skriver in den informationen som krävs för att vi ska kunna prioritera din ansökan. Varje urvalskriterium ska poängsättas och 
poängsättningen leder fram till hur din ansökan kommer att prioriteras. Skriver du inget i ansökan som berör det specifika urvalskriteriet kommer du 
inte att få något poäng. Vi utgår ifrån vad du skriver i din ansökan och vi kommer bara i undantagsfall begära komplettering när det gäller dina svar 
angående urvalskriterierna.  

Om det står plustecken före poängen betyder det att den poängen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något plustecken räknas 
enbart den högsta poängnivån som uppfylls.  I e-tjänsten finns det inte alltid frågor som kopplar till varje urvalskriterium.   

 Vad är arbetstillfällen ? 
Arbetstillfällen ska vara nyskapade och bestående räknat som årsarbetskrafter. Bestående innebär att 
arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, inte bara under projekttiden. I detta inkluderas även 
"egenföretag" (alla företagsformer), där personen helt eller delvis övergår till att arbeta i sitt företag. Ideellt 
arbete räknas inte som arbetstillfällen. Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-skattsedel 
räknas med om de skapats som en direkt följd av investeringen. För urvalskriteriet räknas enbart 
arbetstillfällen på landsbygden. 

 

 Poängsätting Bedömningsgrund 
Vad ges poängen för: 

Tänk på detta ! 
Vad är det du skal beskriva i ansökan: 

 



1. Investeringen ger 
arbetstillfällen på 
landsbygden.  
 
Fråga 1 kan ge max  
150 poäng 

30 poäng:  
Investeringen leder till 
ökad sysselsättning från 
deltid till heltid (1720 
timmar). 

Poäng ges om investeringen ger 
heltidssysselsättning för en person 
som tidigare har arbetat deltid i 
företaget. 

Om du eller någon person i ditt företag går 
från deltid till heltid så ska du ange vem i 
ditt företag som kommer att göra detta. 
Arbetstimmarna i din kalkyl och i ditt 
företag kommer att rimlighetsbedömas. 
Det är därför viktigt att du är realistisk i din 
ansökan när du anger antal arbetade 
timmar. 

 

 90 poäng:  
Investeringen skapar ett 
nytt arbetstillfälle i 
företaget. (Minst 860 
timmar per år.) 

Poäng ges om investeringen leder till 
att företaget kan sysselsätta en ny 
person på heltid eller deltid. 
Personen har inte varit anställd i 
företaget tidigare. 

Om en ny person anställs i ditt företag så 
ska du ange detta i din ansökan. 
Arbetstimmarna i din kalkyl och i ditt 
företag kommer att rimlighetsbedömas. 
Det är därför viktigt att du är realistisk i din 
ansökan när du anger antal arbetade 
timmar. 

 

 120 poäng: 
Investeringen skapar 
mer än ett arbetstillfälle 
i företaget. 

Poäng ges om investeringen leder till 
att mer än en ny person får 
sysselsättning i företaget på heltid 
eller deltid, dock minst 1720 timmar 
totalt. Berörda personer har inte 
varit anställda i företaget nyligen. 

Om flera nya personer anställs i ditt 
företag så ska du ange detta i din ansökan. 
Arbetstimmarna i din kalkyl och i ditt 
företag kommer att rimlighetsbedömas. 
Det är därför viktigt att du är realistisk i din 
ansökan när du anger antal arbetade 
timmar 

 

 +30 poäng: 
Investeringen leder till 
sysselsättning hela året. 

Extra poäng ges till investeringar 
som leder till mer än enbart 
säsongsarbete. 

Beskriv tydlig i din ansökan om och hur din 
investering leder till sysselsättning hela 
året. Arbetstimmarna i din kalkyl och i ditt 
företag kommer att rimlighetsbedömas. 
Det är därför viktigt att du är realistisk i din 
ansökan. 

 

2. Investeringen bidrar 
till att uppfylla 
nationella miljö- och 
klimatmål. 
 

+20 poäng: 
Investeringen bidrar till 
att uppfylla minst ett 
nationellt 
miljökvalitetsmål. 

Poäng ges till verksamheter som 
bidrar till de nationella 
miljökvalitetsmålen. Det kan till 
exempel gälla satsningar inom 
turismsektorn som bidrar till öppna 

Beskriv tydligt om du anser att din 
investering och den verksamhet som 
skapas bidrar till att uppfylla något 
miljökvalitetsmål. Det finns fastställda 

 



Fråga 2 kan max ge 50 
poäng. 
 

 betesmarker, gynnar kulturmiljön 
eller den biologiska mångfalden. Ett 
annat exempel är företag som driver 
restauranger eller säljer 
mathantverk där råvaran är 
ekologisk, lokalt producerad eller 
säsongsanpassad. Lokalt producerat 
räknas som inom eget eller 
angränsande landskap. Företag som 
bedriver verksamheter inom 
energiproduktion och 
energieffektivisering är andra 
exempel på företag som är 
kvalificerade till poängen. 

nationella miljö- och klimatmål som du kan 
hitta på naturvårdsverkets hemsida. 

 +20 poäng: Delar i 
investeringen ger extra 
bidrag till 
miljökvalitetsmålen. 

Poäng ges till den som söker stöd 
om det ingår delar i investeringen 
som är bra för miljön. Det kan till 
exempel vara en investering där ett 
miljöcertifieringssystem ingår. 

Beskriv tydligt vad i din investering som du 
anser bidrar extra till att uppfylla något 
miljökvalitetsmål men som inte är ett 
lagkrav eller standardlösning. Specificera 
gärna utgiften under fliken investeringar i 
e-tjänsten så vi tydligt ser vad som avses. 

 

 +10 poäng: 
Investeringen bidrar till 
ett extra energieffektivt 
företag. 

Poäng ges till de ansökningar där 
investeringen använder sig av 
energikällor eller teknik som gör 
företaget energieffektivt. Det kan till 
exempel vara investeringar i 
byggnader, anläggningar och 
maskiner med fokus på 
energieffektivitet. 
 

De allra flesta investeringar påverkar 
energianvändningen på något sätt. Du 
måste ange i din ansökan hur 
energianvändningen förändras i och med 
investeringen.  Du måste tydligt visa i din 
ansökan t.ex. i en kalkyl, att du 
energieffektiviserar. 
 
Med energieffektivitet menar t ex:  
•Man producerar lika mycket av en 
produkt/tjänst men med lägre 
energiförbrukning per enhet eller,  
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•Man producerar mer av sin 
produkt/tjänst men har samma eller lägre 
energiförbrukning per enhet. 

3. Investeringen bidrar 
till införandet av nya 
produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder 
(innovation). 
 
Fråga 3 kan max ge 50 
poäng. 

+30 poäng: 
Investeringen medför 
att ny produktion 
startas och/eller att 
nya tjänster erbjuds i 
området 

Poäng ges till investeringar som 
medför nya verksamheter i området. 

Beskriv tydligt om du anser att din 
investering medför ny eller nya 
verksamheter i området. 
Det räcker inte att verksamheten är ny för 
ditt företag. 
 
Ange även var närmaste liknade 
verksamhet/er är belägna. Beskriv 
eventuell kommande konkurrens. 

 

 +20 poäng: 
Investeringen har en 
tydlig innovativ 
inriktning. 

Poäng ges till investeringar som har 
ett koncept som visar potential att 
utveckla branschen eller området i 
en positiv riktning. 

Beskriv tydligt i din ansökan om och hur 
din investering är innovativ för 
branschen/området. Bifoga gärna underlag 
som styrker detta. 

 

4. Den som söker stöd 
har kunskap, 
kompetens och 
genomförandekapacitet 
för investeringen. 
 
Fråga 4 kan max ge 75 
poäng. 
 

+15 poäng: Tillräcklig, 
egen eller köpt 
kompetens finns för att 
genomföra 
investeringen. 

Poäng ges om den som söker stöd 
kan visa att han eller hon har 
tillräcklig kompetens för att kunna 
genomföra och planera för 
investeringen. Det kan vara så att 
den som söker har kompetens, 
antingen själv eller via en anställd, 
eller inköpt. 

Beskriv tydligt i din ansökan med en 
tidsplan hur du planerar att genomföra din 
investering, från den dag du ansöker om 
stöd till den dag du beräknar att ha 
färdigställt din investering. Beräknar du att 
det tar mer än 1 år att färdigställa din 
investering så måste du motivera detta. 
 
Ange om du själv ska genomföra 
byggnationen eller om du ska köpa in 
tjänsten.  
 
Om du själva ska genomföra investeringen 
beskriv hur du ska driva din ordinarie 
verksamhet under tiden.  
 

 



 +30 poäng: Den som 
söker stöd har 
erfarenhet av planerad 
verksamhet som 
anställd eller egen 
företagare. 

Poäng ges när det finns 
yrkeserfarenhet inom företaget som 
gäller för den investering som 
företaget ska göra. Om företaget 
saknar kompetens är risken stor att 
investeringen inte kommer att ge 
förväntat resultat. 

Beskriv i din ansökan vilken utbildning 
och/eller yrkeserfarenhet det finns inom 
ditt företag. 
 
Är du nystartad ska du skicka in intyg som 
styrker utbildning och/eller 
yrkeserfarenhet.  
 

 

 +15 poäng: Den som 
söker stöd har en tydlig 
och relevant målbild. 

Poäng ges om företaget har en tydlig 
och relevant målbild på både kort 
och lång sikt. Målbilden ska ge 
underlag för en bedömning om 
investeringen kommer att bli 
genomförd på ett framgångsrikt sätt 
och också ge önskat resultat. 
Företagets kvaliteter och drivkrafter 
har här stor betydelse. 

Det är viktigt att du är tydlig med vad du 
vill göra med ditt företag och hur 
investeringen passar in i din målbild. Den 
som har alltför bred och ospecifik ansökan 
och som dessutom är dåligt underbyggd, 
riskerar att inte få poäng i detta kriterium. 
Om du har investeringar du ska göra efter 
ansökt investering som har stor betydelse 
för din verksamhet bör du vara noga med 
att nämna detta i din ansökan. 
 

 

 +15 poäng: 
Investeringen ingår i en 
samverkanslösning. 

Poäng ges om företaget samarbetar 
med andra företag, ingår i ett 
nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. 
Samverkan kan bland annat leda till 
mindre riskexponering och bättre 
marknadsanpassningar. Det kan 
också innebära bättre lösningar på 
kapitalförsörjning. 

Ange om ditt företag samarbetar eller 
kommer att samarbeta med andra företag 
eller ingår i ett nätverk/arbetar 
organisationsöverskridande.  
 
Leveransavtal/uthyrning eller samarbete 
mellan dotter och moderbolag betraktas 
inte som ett samarbete.   
 

 

5. Företaget är i behov 
av stöd för att kunna 
genomföra 
investeringen. 
 

10 poäng: Utan stöd 
genomförs inte 
investeringen. 

Poäng ges om investeringen inte 
genomförs alls utan stöd. I ansökan 
ska den som söker ha motiverat 
varför investeringen inte kommer 
att genomföras. Det kan till exempel 

Om du inte kan genomföra investeringen 
utan stöd, ge en tydlig motivering till 
varför i din ansökan. Svarar du "delvis" var 
tydlig med vad som genomförs och vad 
som inte genomförs. 

 



Fråga 5 kan max ge 50 
poäng. 
 

vara att risken är för hög för att 
satsa själv eller att avkastningen är 
för dålig. 

 +10 poäng: Utan stöd 
förhindras den fortsatta 
utvecklingen av 
affärsverksamheten, 
utöver investeringen. 

Poäng ges om den fortsatta 
utvecklingen av affärsverksamheten 
inte går att genomföra när den som 
söker inte får något 
investeringsstöd. Det kan till 
exempel vara om andra planerade 
investeringar kommer att påverkas 
negativt av att den här investeringen 
inte blir av. 

Vad blir det för konsekvenser för ditt 
företags framtida utveckling om du inte får 
något stöd för aktuell investering?  

Beskriv tydligt i din ansökan vad det är i 
utvecklingen av din verksamhet som 
förhindras om du inte får något 
investeringsstöd. 

 

 +10 poäng: 
Kassalikviditeten efter 
investeringen är mindre 
än 1. 

En ansträngd likviditet är problem 
för många företag som vill investera. 
Ett centralt mått är kassalikviditet. 
Om kassalikviditeteten efter 
investeringen, utan investeringsstöd 
är mindre än 1 ges extra poäng. 

 Bedömningen 
baseras på de 
ekonomiska tal 
du redovisar i 
din 
balansrapport, 
resultatrapport 
och din kalkyl. 
Det är viktigt 
att kalkylen är 
så realistisk 
som möjligt. 

 +10 poäng: 
Självfinansieringsgraden 
är mindre än 1. 

Förmågan att finansiera 
investeringar med företagets egna 
pengar påverkar behovet av stöd. 
Poäng ges om investeringens storlek 
i förhållande till årets avskrivningar 
och resultat är mindre än 1. 

 Bedömningen 
baseras på de 
ekonomiska tal 
du redovisar i 
din 
balansrapport, 
resultatrapport 
och din kalkyl. 
Det är viktigt 



att kalkylen är 
så realistisk 
som möjligt. 

 +10 poäng: Soliditeten 
är mindre än 25 
procent. 

Solida företag har goda möjligheter 
att finansiera investeringar utan 
statligt stöd. Om företaget har en 
soliditet enligt senaste bokslut på 
mindre än 25 procent ges extra 
poäng. Då har vi tagit hänsyn till att 
tillgångarnas värde enligt bokslut 
sällan speglar tillgångarnas 
marknadsvärde. 

 Bedömningen 
baseras på de 
ekonomiska tal 
du redovisar i 
din 
balansrapport, 
resultatrapport 
och din kalkyl. 
Det är viktigt 
att kalkylen är 
så realistisk 
som möjligt. 

6. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av investeringen. 
 
Fråga 6 kan max ge 125 
poäng. 
 

+50 poäng: 
Investeringen gynnar 
områdets 
attraktionskraft 

Poäng ges till turist inriktade företag 
som bygger boende av hög kvalitet. 
Med kvalitetsboende avses; dusch 
och 
toalett på varje rum, bokningsbar på 
nätet och med övergripande 
information som är översatt 
till minst ett internationellt språk. 
Åtgärderna bör också innefatta 
tillgänglighetsanpassning. 

Beskriv tydligt hur boendet uppfyller 
kraven till kvalitetsboende. 

 

 +50 poäng: 
Investeringen utvecklar 
bygden som besöksmål 

Poäng ges till investeringar inom 
landsbygdsturism och grön omsorg. 
Investeringen utvecklar och 
tillgängliggör det attraktiva 
landskapet och gynnar natur- och 
kulturturism och/eller grön omsorg. 
Åtgärderna bör också innefatta 
tillgänglighetsanpassning. 

Beskriv tydligt hur investeringen gynnar 
natur- och kulturturism och/eller grön 
omsorg, och inkluderar naturen och 
landskapet i investeringen.  

 



 +25 poäng: 
Investeringen förbättrar 
arbetsmiljön i företaget 

Poäng ges till investeringar som 
bygger lösningar så att arbetet blir 
lättare. Till exempel: Bygger bort 
tunga lyft, minskar bullret, lösningar 
som kan förhindra olyckor. 

Beskriv tydligt hur investeringen förbättrar 
arbetsmiljön i företaget. 

 

 +25 poäng: 
Investeringen bidrar till 
att marknaden i 
området utvecklas 

Poäng ges till investeringar som 
leder till förlängd öppningssäsong 
för verksamheten. Företaget bör ha 
som mål att anläggningen ska kunna 
vara öppen året runt och 
verksamheten pågår hela året. 

Beskriv tydligt hur investeringen ger 
företaget möjlighet att förlänga 
öppningssäsongen. 

 

     
 

 


