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• Under perioden 2007–2011 ökade befolkningen i 35 leaderområden, 
medan den minskade i 28 områden.

• Under 2007–2011 startades 2 594 leaderprojekt, varav 895 blev 
klara. Den vanligaste inriktningen bland projekten är turism följt av 
bygdeutveckling.

• Den totala finansieringen av klara projekt 2007–2011 uppgår till  
ca 408 miljoner kr, varav 43 % utgörs av privat finansiering och värde 
på ideella arbetsinsatser.
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Sammanfattning
Inom pågående landsbygdsprogram finns ett verksamhetsområde som i dagligt tal 
kallas Leader1, vilket är baserat på en särskild metod för landsbygdsutveckling. 
Avsikten med Leader är att mobilisera landsbygdens egen utvecklingspotential. 
Syftet med denna rapport är att beskriva vilka slag av insatser, engagemang och 
resultat metoden skapar. Rapporten behandlar åren 2007–2011 och ingår som en 
del i Jordbruksverkets löpande uppföljning och utvärdering av landsbygdspro
grammet.

Utmärkande för leadermetoden är att den bygger på lokal förankring av de 
åtgärder som får stöd (underifrånperspektiv) och att den genomförs inom 
bestämda geografiska landsbygdsområden (leaderområden). Varje område har 
tagit fram en lokalt förankrad utvecklingsstrategi, som stakar ut mål och priorite
ringar för de projekt som kan få stöd. Viktigt villkor för den svenska tillämp
ningen är att projekten inte får innehålla direkta företagsstöd. I Sverige finns  
63 leaderområden med folkmängder på ungefär 10 000–100 000 invånare.

Antalet projekt som bifallits är ca 2 600 och målet för hela programperioden  
(2007–2013) är satt till 4 800. I mer än hälften av projekten är ideella föreningar 
projektägare och som har något slag av lokal förankring. Längden på projekten kan 
variera betydligt (hittills från ett par månader till nästan fyra år). T.o.m. 2011 finns 
knappt 900 projekt slutrapporterade. Dessa projekt har tagit i anspråk ca 13 % av 
budgeten för hela programperioden och av finansieringen svarar värdet på privata 
medel och ideellt arbete för ca 43 %. I totala gruppen projekt som bifallits är pla
nerat för att ca 36 % av finansieringen skall klaras med privata medel och ideellt 
arbete.

Projekten täcker ett mycket brett verksamhetsområde. Av slutrapporterade projekt 
är flest inriktade på turism inkl. kulturhistoria (38 %) och bygdeutveckling (28 %). 
Tydligt konkret utfall finns i de projekt som handlar om fysiska anläggningar. 
Över 550 fysiska objekt, som idrottsplatser, samlingslokaler, vandringsleder har 
skapats, rustats upp. Nya arbetstillfällen har summerats till ca 680. Korttids
arbeten och arbeten av säsongskaraktär dominerar. Antalet nya företag i slut
rapporterade projekt är ca 280.

Baserat på SCB:s uppgifter om antalet invånare i olika orter i Sverige kan skatt
ningar göras över hur många som gynnas av de slutrapporterade projekt som är 
knutna till bestämda orter. En grupp är projekt som gäller gemensamma bygg
nader, som att renovera, utrusta och förbättra bygdegårdar, samlingslokaler.  
Ca 77 000 invånare kan beräknas bli gynnade, som användare på olika sätt. En 
annan grupp är infrastrukturinsatser t.ex. cykelvägar, bryggor, idrotts och bad
platser. Ca 60 000 invånare kan se resultat av den typen av insatser. En tredje 
grupp är inriktad på fritid (kultur, idrott, sport) och med ca 60 000 gynnade. Bland 
turismprojekten finns de som indirekt ger upphov till service, som även gynnar 
lokalbefolkningen, t.ex. nya och upprustade vandringsleder, förtöjnings och båt
platser, rast och grillplatser. Ca 28 000 invånare beräknas bli gynnade i de fallen. 
Det finns även en övrig grupp projekt, som rymmer kursverksamhet, social 

1 Leader är förkortning av franskans ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie 
Rurale”. Leader är en metod för landsbygdsutveckling och betyder ”Länkar mellan åtgärder för att 
utveckla landsbygdens ekonomi”



omsorg, informationskanaler för bygden och drivmedelsförsäljning och ca 16 000 
invånare gynnas i det fallet. Andra projekt levererar främst immateriella värden 
(kultur, konst, musik, teater) genom musikarrangemang, festivaler, nöjestillställ
ningar och kulturarv. Lokal befolkning som kan vara presumtiva konsumenter av 
detta utbud är ca 79 000 invånare. Summeras alla grupperna rör det sig om  
ca 320 000 invånare som gynnas av projekten. 

Grupper som främst gynnas ekonomiskt av genomförda projekt är företagare och 
näringsidkare och bland dessa de som är verksamma inom turism och besöks
näringar. Att verksamhet skapas och drivs av ideella krafter gör att lokala fören
ingar också kommer högt upp bland ekonomiskt gynnade.

I Jordbruksverkets utvärdering ingår en bedömning av i hur hög grad varje projekt 
nått sina egna mål och syften vid tidpunkten när projektet slutrapporterats. För 
över 90 % av projekten har bedömningen gjorts att de fullt ut eller i hög grad nått 
sina mål och syften.
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1 Inledning
Inom landsbygdsprogrammet finns ett verksamhetsområde som i dagligt tal kallas 
Leader. Åtgärderna i landsbygdsprogrammet är uppdelade på fyra s.k. axlar och 
åtgärderna inom Leader räknas till axel 4. Leader är en metod för landsbygdsut
veckling. Avsikten med Leader är att mobilisera landsbygdsområdenas egna 
utvecklingspotentialer. Genom lokala utvecklingsstrategier medverkar Leader till 
att landsbygdsprogrammets övergripande mål kan uppnås. Under program
perioden 2007–2013 ingår Leader bland de verksamheter för vilka Jordbruks
verket är förvaltningsmyndighet.

Denna rapport syftar till att närmare beskriva Leader och det sammanhang 
metoden ingår i. I rapporten redovisas olika slag av beskrivande och analyserande 
uppgifter om leaderområdena och utvecklingen i projektverksamheten och resultat 
för delperioden 2007–2011. Avgränsningar är att utvärdering av Leader som 
metod och effektanalys inte ingår bland det som rapporten tar upp.

Rapporten är ett initiativ som baseras på landsbygdsanalysenhetens roll att ta fram 
underlag för uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet. En tidigare 
rapport, 2011:30, behandlar perioden 2007–2010 och innehåller mer ingående 
beskrivande uppgifter om etableringen av leaderområdena och vilka inriktningar 
och prioriteringar som finns i deras utvecklingsstrategier.
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2 Vad är Leader? Hur ingår den  
i landsbygdsprogrammet?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och betyder ”Länkar mellan åtgärder 
för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Leader är förkortning av franskans 
”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale”. Länkar mellan 
åtgärder brukar pekas på som unikt med metoden. Den syftar till att hjälpa lands
bygdssamhällen/landsbygdsområden att förbättra livskvaliteten och det ekono
miska välståndet i lokala områden. EU har tillämpat metoden enligt följande 
(beteckningar inom parentes): 1991–1994 (ramprogram i vissa EUländer även 
kallat Leader I), 1994–1999 (LEADER II), 2000–2006 (Leader+) och 2007–2013 
(Leader i nuvarande program). Sverige blev EUland 1995 och tillämpade 
LEADER II åren 1996–1999 och därefter samma som EU.

EU har finansierat flera s.k. gemenskapsinitiativ. Ett av dem var Leader+, som syf
tade till att främja landsbygdsutveckling. Leader+ hade en föregångare i LEADER 
II. Dessförinnan genomfördes ramprogram i vissa länder, som kan sägas vara upp
takten till det mer omfattande LEADER II. När LEADER II genomfördes etable
rades den metod som är grundläggande för leaderverksamheten. LEADER II 
byggde på följande (har giltighet också i nuvarande program),

• Underifrånperspektiv (Arbetet ska ha en lokal förankring. Utgångspunkten 
måste alltid vara de lokala förutsättningarna och hindren)

• Arbetssättet (Offentlig, privat och ideell sektor går samman och bildar s.k. 
trepartnerskap. De bildar en lokal aktionsgrupp (LAG)1 som är fri att fatta 
egna beslut. Inom Leader arbetar personer i de olika delprojekten i nära sam
arbete med personal och styrelse i LAGgruppen)

• Nytänkande (Insatserna ska vara innovativa i det lokala området och/eller i 
sitt sammanhang)

• Överförbarhet (Insatserna ska kunna föras över och användas i andra lands
bygdsområden)

• Nätverkande (Ett nätverk etableras för att samla erfarenheter och sprida dem 
vidare) 

Det finns även en beskrivning av metodens innebörd för pågående landsbygds
program. I vägledning från Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygds
utveckling för tillämpningen av leadermetoden i landsbygdsprogram 2007–2013 
anges de sju viktigaste egenskaperna till följande:

1 Lokala aktionsgrupper, ofta förkortat till LAG (engelskans Local Action Group)



3

Områdesbaserade lokala 
utvecklingsstrategier

Nätverkssamarbete

Samarbete

Innovation

Strategier som utarbetas 
och genomförs med ett 
underifrånperspektiv

Lokala offentlig-privata 
partnerskap:  
Lokala aktionsgrupper

Integrerade och sektors-
övergripande åtgärder

Leadermetoden

Figur 2.1 Leadermetodens sju viktigaste egenskaper
Källa: Vägledning från Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling för tillämpningen av 
leaderaxeln i de landsbygdsprogram 2007–2013 som finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)

Lokala aktionsgrupper, ofta förkortat till LAG (eng. Local Action Group) består 
av representanter från de ideella, offentliga och privata sektorerna och är en form 
av styrelse. De ansvarar för den lokala strategins innehåll och är ambassadörer för 
sitt leaderområde. Tillsammans kan de sägas bilda ett lokalt trepartnerskap och 
kombinerar därmed styrkorna i de offentliga, privata och ideella sektorerna i 
insatser för lokal utveckling inom ett avgränsat geografiskt område. Avsikten är att 
genom leadermetoden skapa hållbar lokal utveckling och framtidstro genom 
dialog och samarbete mellan föreningar, näringsliv, kommuner m.fl. Inom detta 
finns också utrymme för nytänkande, lokal förankring, inflytande och samarbete 
som kan främja tillväxt, sysselsättning, miljö, attraktiva landsbygdsområden m.m. 
(jämför figur 2.2).
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Figur 2.2 Principbild - Leadermetoden kombinerar privat, ideell och offentlig sektor 
Källa: Jordbruksverkets informationsmaterial 2009, Grundutbildning för leaderverksamma 

Gången från områdesavgränsning till start av ett verksamhetsklart leaderområde har följt sex 
steg: 

1. Enas om och kring ett avgränsat geografiskt område 

2. Skriva en lokal utvecklingsstrategi 

3. Ordna lokal offentlig medfinansiering 

4. Bilda en ideell förening  

5. Bilda en LAG med personer från de ideella, privata och offentliga sektorerna varvid 
hänsyn ska tas till att unga, kvinnor och invandrare skall ingå 

6. Erhålla beslut om verksamhetsstart  

Under innevarande programperiod har det definierats 63 leaderområden i Sverige och deras 
lokala utvecklingsstrategier gäller för 2007 - 2013. Strategierna är styrande dokument med ett 
underifrånperspektiv. De bygger på de problem, behov och möjligheter som finns inom ett 
bestämt geografiskt område. I bilaga 1 finns för leaderområdena korta beskrivningar av 
områdenas karaktär, geografiska grunder och inriktningar och prioriteringar i deras 
utvecklingsstrategier.  
 
Det är viktigt att veta att det finns en koppling mellan lokal förankring och genomförandet av 
EU:s landsbygdsprogram. Programmet gäller för perioden 2007-2013 och det är EU som 
angivit de övergripande målen för hela EU. Medlemsländerna har sedan möjligheter att välja 
de enskilda stödformer som passar dem. Det svenska landsbygdsprogrammet har som 
övergripande mål att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av 
landsbygden i Sverige. Programmet möjliggör att genom ekonomisk ersättning stödja 
utvecklingen på landsbygden. Totalt finns i den offentliga programbudgeten (budgetmedel 

offentliga 

ideella privata 

LAG 

Figur 2.2 Principbild – Leadermetoden kombinerar privat, ideell och offentlig sektor
Källa: Jordbruksverkets informationsmaterial 2009, Grundutbildning för leaderverksamma

Under innevarande programperiod finns det 63 leaderområden i Sverige och deras 
lokala utvecklingsstrategier gäller för 2007–2013. Strategierna är styrande doku
ment med ett underifrånperspektiv. De bygger på de problem, behov och möjlig
heter som finns inom ett bestämt geografiskt område.

Det finns en koppling mellan lokal förankring och genomförandet av EU:s lands
bygdsprogram. Programmet gäller för perioden 2007–2013 och det är EU som 
angivit de övergripande målen för hela EU. Medlemsländerna har sedan möjlig
heter att välja de enskilda stödformer som passar dem. Det svenska landsbygds
programmet har som övergripande mål att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk 
och social utveckling av landsbygden i Sverige. Programmet möjliggör att genom 
ekonomisk ersättning stödja utvecklingen på landsbygden. Totalt finns i den 
offentliga programbudgeten (budgetmedel från EU och svenska staten) ca 35 mil
jarder kr för hela programperioden. Av detta faller 2,4 miljarder på axel 4 dvs. 
leadermetoden och som i sin tur fördelas på de 63 leaderområdena. Därutöver till
kommer lokal privat medfinansiering med ca 0,8 miljarder kronor. Totalt handlar 
det således om ca 3,2 miljarder kr som finansierar leaderprojekt.

Leadermetoden kopplar samman lokal kunskap och samhällets målsättningar, 
vilket kan beskrivas som att ”underifrånperspektivet möter uppifrånperspek-
tivet”. Kraven på att utvecklingsstrategin skall tas fram ur ett underifrånper
spektiv, genom lokalt deltagande och med lokalt inflytande, avses leda till att lokal 
kunskap fångas upp och bidrar till att bättre nå en helhetssyn på landsbygds
utvecklingen. En förankring som sträcker sig över sektorsgränserna förutses 
också. Underifrånperspektivet bör dessutom ge bättre förutsättningar för att de 
åtgärder som genomförs ger varaktigare resultat och effekter än åtgärder som 
genomförs utan ett engagemang underifrån. Ytterligare en aspekt som bidrar till 
att Leader är en värdefull metod för genomförande av landsbygdsåtgärder är 
kraven på lokal och privat medfinansiering. Den lokala medfinansieringen förut
sätts medverka till ett större engagemang för att genomförandet av lokala strate
gier verkligen ska resultera i en positiv utveckling för området.

Leaderverksamheten är viktig för att nå målen i landsbygdsprogrammet genom 
det värde som följer av nytänkande, lokal förankring, inflytande och samarbete. 
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Den övergripande målsättningen är att främja företagande, tillväxt och sysselsätt
ning samt att skapa attraktiva landsbygdsområden förenat med en hög miljöambi
tion.

Metoden skall stödja innovativa arbetsformer för landsbygdsutveckling. Genom 
sin lokala förankring kan LAGgruppen se behov av samverkan och samordning 
inom sitt leaderområde och arbeta aktivt för att få till stånd projekt för att tillgo
dose dessa behov. Samarbeten mellan leaderområden i Sverige och i andra länder 
är också en möjlighet som finns inom ramen för leaderverksamheten.

Av figur 2.3 nedan framgår hur beslutsnivåerna är uppbyggda i landsbygdspro
grammet och hur LAG placerar sig i det sammanhanget. Administrativt är varje 
leaderområde länkat till någon länsstyrelse. Geografiskt behöver leaderområdena 
dock inte ansluta till läns eller kommungränser, vilket gör att delar av ett leader
område i andra myndighetssammanhang, t.ex. kommunal verksamhet, kan ha sina 
kontakter med annan länsstyrelse.

Övervakningskommittén  
(myndigheter och organisationer)

Landsbygdsdepartementet  
(övergripande ansvar för svenska lands - 
bygdsprogrammet)

Jordbruksverket  
(förvaltningsmyndig het med ansvar  
för landsbygdsprogrammets genom-
förande)

Landsbygdsavdelningen  
m.fl. avdelningar

Adm. ansvarig länsstyrelse  
(formellt beslutande om godkännande 
av enskilda projekt)

eU

LaG i leaderområde

Figur 2.3 LAG och de olika beslutsnivåerna i landsbygdsprogrammet
Källa: Jordbruksverkets informationsmaterial 2009, Grundutbildning för leaderverksamma
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Storleken på LAG (antalet ordinarie ledamöter) varierar bland leaderområdena, 
från 7 till som mest 40. Totalt är varje år över 1 000 personer engagerade, som 
ordinarie ledamöter i LAGgrupper. Allmänt gäller att det ska vara en jämn sprid
ning mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Detta bildar ett så kallat trepart
nerskap. I linje med underifrånperspektivet gäller dock att den offentliga delen i 
LAG inte får vara i majoritet. Avsikten är att LAG ska ha en självständig ställning 
och reglerna från EU anger bl.a. att LAG har beslutanderätt utifrån ett underifrån
perspektiv och över utarbetandet och genomförandet av sin lokala utvecklings
strategi.

Det bör även finnas en geografisk spridning mellan ledamöterna och särskilt vik
tigt är att det finns representation med ledamöter från landsbygden. Fördelningen 
mellan kvinnor och män ska vara jämn. Andelen män och kvinnor får inte skilja 
sig mer än upp till 20 procentenheter (40–60). LAG bör sträva efter att ha med
verkan från olika ålderskategorier samt efter integration av nya svenskar. Det är 
också särskilt viktigt att arbeta för att engagera ungdomar i utvecklingen av lands
bygden.

I varje leaderområde finns ett kontor med en verksamhetsledare som har till upp
gift att mobilisera och skapa engagemang, ta emot ansökningar samt ge stöd och 
samordna projekt för att skapa största möjliga utveckling i sitt område. Leader
kontorets personal ska ha kompetens att förvalta offentliga medel. Om så inte är 
fallet måste vissa funktioner som betalningar, bokföring, personaladministration 
samt eventuella juridiska frågor hanteras av till exempel någon kommun som 
ingår helt eller delvis i leaderområdet.
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3 Sveriges leaderområden
Under en tidsperiod på knappt tre år (2007–2009) etablerades 63 leaderområden i 
Sverige varav 8 är tidigare leaderområden som i stort sett transformerats över till 
det nya landsbygdsprogrammet.

Före 2007 fanns i Sverige tolv leaderområden. Det var geografiska områden inom 
ramen för ett s.k. gemenskapsinitiativ benämnt Leader+ och med Glesbygdsverket 
som ansvarig för förvaltningen och Jordbruksverket för utbetalningarna. Områ
dena fanns främst i sydöstra Sverige, i centrala delarna av Västergötland, i södra 
Bohuslän och kring nedre Dalälven och i Hälsingland. Leader+ gällde under peri
oden 2000–2006. Därefter fick samtliga landsbygdsområden i Sverige möjligheten 
att genomföra delar av landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013 med hjälp 
av leadermetoden. En förutsättning var att det fanns ett frivilligt engagemang för 
att arbeta med leadermetoden i aktuella områden. Jordbruksverket startade 2006 
en omfattande informationskampanj för att sprida kunskap om leadermetoden. I 
denna involverades existerande verksamhet i Leader+, länsstyrelser, landsbygds
organisationer, kommuner m.fl.

Det innebär att leaderområden, med några undantag, nu finns över hela Sveriges 
landsbygd. De geografiska avgränsningarna kan vara baserade på naturliga och 
kulturella likheter, företagsstrukturer och andra karaktäristika för områdena, kort 
sagt det som kan betraktas som ett områdes ”gemensamma nämnare”. Detta bildar 
också en grund för respektive områdes verksamhetsinriktning. Leaderområdenas 
utvecklingstrategier är sektorsövergripande, vilket innebär att de tar hänsyn till 
olika näringar och sektorer till exempel kultur, turism, naturvård med mera som 
finns i respektive leaderområde. Det är viktigt för att flera av sektorerna skall 
kunna dra fördel av leaderverksamhetens resurser.

Kartan i figur 3.1 visar gränserna för Sveriges 63 leaderområden.
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Figur 3.1 Karta över leaderområdena i Sverige
Källa: Jordbruksverket
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Namn på kartans leaderområde

1.   Leader Polaris 33. Leader Närheten

2.   Leader Mare Boreale 34. Leader Växtlust Värmland

3.   Leader Tornedalen 35. Leader Norra Skaraborg

4.   Leader URnära 36. Leader Dalsland och Årjäng

5.   Leader Spira Fyrkanten 37. Leader Ranrike Norra Bohuslän

6.   Trekom Leader 38. Leader Terra et Mare

7.   Leader Höga Kusten 39. Leader Göta Älv

8.   Leader Lappland 40. Leader Göteborgs Insjörike

9.   Leader Timråbygd 41. Leader Västra Skaraborg

10. Leader Sollefteå 42. Leader Östra Skaraborg

11. Leader 3sam 43. Leader Sommenbygd

12. Leader Storsjöbygden 44. Leader Astrid Lindgrens Hembygd

13. Leader Åres Gröna Dalar 45. Leader Kustlandet

14. Leader Mittland 46. Leader KalmarÖland

15. Leader Hälsingebygden 47. Leader Västra Småland

16. Leader Södra Fjällen 48. Leader Mitt i Småland

17. Leader DalÄlvarna 49. Leader Sjuhärad

18. Leader Falun-Borlänge 50. Leader Kustbygd Halland

19. Leader Gästrikebygden 51. Leader Landsbygd Halland

20. Leader Nedre Dalälven 52. Leader Linné

21. Leader Upplandsbygd 53. Leader Småland Sydost

22. Leader UROSS 54. Leader Skånes Ess

23. Leader Gränslandet 55. Leader Blekinge

24. Leader Bergslagen 56. Leader Skåne Nordväst Norra

25. Leader Norra Mälarstranden 57. Leader Skåne Nordväst Södra

26. Leader Södertälje Landsbygd 58. Leader Lundaland

27. Leader Västra Mälardalen 59. Leader LagPH i Snapphanebygd

28. Leader Inlandet 60. Leader MittSkåne

29. Leader Kustlinjen 61. Leader Ystad-Österlenregionen

30. Leader Folkungaland 62. Leader Söderslätt

31. Leader Mellansjölandet 63. Leader Gotland

32. Leader Värmlands BergsLAG
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4 Leaderområden i EU-27
Enligt uppgifter som publicerats av EUkommissionen finns det 2 305 leader
områden/LAG som godkänts av medlemsländerna i EU27. I nedanstående tabell 
framgår hur områdena fördelar sig på medlemsländerna.

tabell 4.1 Antal leaderområden i EU-27

Land Antal leader-
områden/LAG

Land Antal leader-
områden/LAG

Polen 336 Litauen 51

Spanien 264 Grekland 43

Tyskland 244 Lettland 40

Frankrike 221 Irland 36

Italien 192 Slovenien 33

Tjeckien 112 Nederländerna 31

Förenade konungariket Stor-
britannien och Nordirland (UK)

108 Slovakien 29

Ungern 96 Estland 26

Österrike 86 Belgien 25

Rumänien 81 Bulgarien 16

Sverige 63 Luxemburg 5

Finland 56 Cypern 4

Portugal 53 Malta 3

Danmark 51 Totalt 2 305

Källa: European Network for Rural Development, Leader, Local Actions Groups Database, Augusti 2012

Flest leaderområden har Polen, följt av Spanien, Tyskland och Frankrike. Sverige 
ligger i en mellangrupp och har något fler leaderområden än grannländerna Fin
land och Danmark.
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5 Grunderna för utvärdering av 
landsbygdsprogram enligt EU

Även om denna rapport inte syftar till en utvärdering av Leader som metod är det 
av intresse att ta del av viktigare riktlinjer för utvärdering av landsbygdspro
grammet som EUkommissionen tagit fram bl.a. som stöd för den slututvärdering 
som skall göras efter programperioden.

Till stöd för utvärderingen av landsbygdsutvecklingsåtgärder har EUkommissi
onen publicerat en vägledning i september 2006 med titeln ”Landsbygdsutveck
ling 2007–2013, Handbok för en gemensam övervaknings och utvärderingsram”. 
Denna har efterhand kompletterats på olika sätt, alltifrån förtydliganden och revi
deringar av innehåll till utgivande av kompletterande vägledningar om utvärde
ringsmetoder på olika åtgärdsområden.

En grundläggande utgångspunkt är den s.k. interventionslogiken. Den utgår från 
behoven, som visar de socioekonomiska eller miljömässiga krav som programmet 
och/eller åtgärden skall uppfylla. Vid utvärderingen matchas uppsatta mål av en 
uppsättning indikatorer, som visar de olika delarna i en åtgärds interventionslogik. 
Indikatorerna används som verktyg för att bedöma hur målen har nåtts genom 
åtgärder eller hela program på varje nivå (produktion, resultat och effekt).

Vid utvärderingen av landsbygdsutvecklingsprogrammen används följande typer 
av indikatorer:

• Insatsindikatorer: Dessa indikatorer hänför sig till budget eller andra till
delade resurser på varje stödnivå. Exempel: utgifter per åtgärd som redovisas 
till kommissionen.

• Produktionsindikatorer: Dessa mäter verksamheter som genomförs direkt 
inom programmen. Verksamheterna är första steget mot att nå insatsens opera
tiva mål och mäts i fysiska eller monetära enheter. Exempel: antal anordnade 
utbildningstillfällen, antal jordbruksföretag som får investeringsstöd och inves
teringens totala volym.

• Resultatindikatorer: Dessa mäter insatsens direkta och omedelbara effekter. 
De ger information om förändringar i exempelvis de direkta stödmottagarnas 
uppträdande, kapacitet eller prestation och mäts i fysiska eller monetära 
enheter. Exempel: genomförda investeringar och antal jordbrukare som med 
framgång deltar i utbildningskurser.

• Effektindikatorer: Dessa avser programmets gynnsamma effekter både på 
insatsnivå men även mer generellt inom programområdet. De är kopplade till 
programmets övergripande mål. Exempel: ökad sysselsättning i landsbygds
områden, ökad produktivitet inom jordbrukssektorn och ökad produktion av 
förnybar energi.

Utöver ovanstående fyra slag av indikatorer tillkommer ett behov av indikatorer 
för utgångsläget (eng. baseline). Eftersom det är förändringen över tiden som 
undersöks vid en utvärdering är fastställandet av den kontrafaktiska situationen 
central vid alla utvärderingar. Kontrafaktisk avser den situation som hade blivit 
fallet utan några stödåtgärder (Kan även uttryckas som hur hade utvecklingen 
blivit om ingen intervention genom stödåtgärder hade gjorts). EUkommissionen 
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nöjer sig inte med att en variabel ökat eftersom denna variabel hade kunnat öka 
även utan att stödet utbetalats. Kommissionen vill att det påvisas ett kausalt sam
band mellan ett stöd och den effekt som isolerat beror på stödet, när den s.k. 
kontra faktiska situationen borträknats från effektvariabeln. Indikatorerna för 
utgångsläget är därför viktiga referenspunkter vid utvärderingen av effekterna av 
enstaka åtgärder och hela program.

Ett område där det funnits ett behov av att komplettera den ursprungliga hand
boken är hur utvärdering av Leader och det som kan knytas till begreppet ”Livs
kvalitet” bör göras. Begreppet ”Livskvalitet” ingår i bl.a. landsbygdsprogrammens 
mål och åtgärdsbeskrivningar, men utan att någon egentlig tydlighet av dess inne
börd redovisas. Det fanns därför ett behov att för utvärderingen inom ramen för 
landsbygdsprogrammet få en operationell innebörd och grund för hur utvärdering 
av livskvalitet kan göras. European Evaluation Network for Rural Development 
etablerade och koordinerade en tematisk arbetsgrupp för att ta fram ett underlag. 
Det resulterade i ett dokument med titeln “Working paper on Capturing impacts  
of Leader and of measures to improve Quality of Life in rural areas”. Denna kom
pletterande vägledning blev godkänd hösten 2010. Nedanstående figur samman
fattar den indelningsstruktur som arbetsgruppen fann lämplig för den utvärdering 
som är relaterad till begreppet livskvalitet.

Figur 5.1 Principbild – utvärderingen av livskvalitet
Källa: Helpdesk of the Evaluation Expert Network
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Utvärderingen baseras på en indelning i fyra dimensioner (områden för observa
tioner och värderingar). De är:

• Landsbygdens ekonomi (Rural economy)

• Socialtkultur (Socioculture)

• Landsbygdens miljö (Rural environment)

• Styrelse (Governance)

De fyra dimensionerna delas i sin tur upp på sju effektkategorier och dessa bryts 
sedan ner ytterligare på 14 bedömningsområden, vilket illustreras i figur 5.2.

Effektkategori Bedömningsområde

Försörjning (uppehälle, utkomst, levebröd) 
Humankapital

Värdeutveckling i socio-ekonomisk verksamhet

Levnadsmöjligheter (service, miljö,  
sociala nätverk) 

Tillgång till infrastruktur och service

Balans i arbetsliv och miljö

Ökat välbefinnande relaterat till miljö
Miljötillgångar och upplevelse av dessa

Engagemang hos landsbygdsbefolkningen i 
miljövård

Kulturellt (kultur-) kapital
Kulturella tjänster i landsbygdsområden

Värdeutveckling för kulturella tillgångar

Socialt kapital
Lokal identitet och dess sammanhang

Nätverkande och öppenhet

Styrelsenivåer – flera (vertikala) 
Grad av centralisering

Samordning mellan olika styrelsenivåer

Lokal styrelsenivå
Kvalitet i styrelse

Sammansättning på medverkande och själv-
bestämmande

Figur 5.2 Effektkategorier med tillhörande bedömningsområden
Källa: Egen bearbetning av figur 5.1

Det är positivt att det nu finns ett gemensamt dokument till stöd för den fortsatta 
utvärderingsverksamheten i EU för livskvalitetsbegreppet och med bäring på 
åtgärder i Leader och åtgärder i axel 3. Det ger en gemensam struktur och en ope
rativ bas att grunda utvärderingen på. Detta har saknats i de riktlinjer, som finns i 
EU:s ”Handbok för en gemensam övervaknings och utvärderingsram”.

5.1 Utmaningar på utvärderingsområdet
I Sverige finns 63 leaderområden. De täcker nästan hela Sveriges landsbygd. Detta 
medför att direkta jämförelser av utvecklingen mellan landsbygdsområden med 
respektive utan leaderprojekt inte kan användas som en metod för utvärdering. 
Det är också viktigt att observera att det i Sveriges fall inte är tillåtet att rikta 
stödet till enskilda aktörer/företag. Det krävs att nyttan av stödet till projekt i 
leader verksamheten skall komma bredare grupperingar till del. Detta leder till att 
projekten blir riktade mot grupper av medborgare/företag t.ex. ideella föreningar, 
kooperativ, kommuner och att slutliga resultat och effekter visar sig på indirekta 
sätt och i vidare sammanhang. Detta leder till andra utvärderingsmetoder än de 
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som kan användas när ett projekt är begränsat till att stöd utgår till ett enda 
företag, som vid stöd till investering i en maskin.

Vad som kan omfattas av leaderprojekt är inte heller på något sätt standardiserat, 
vilket gör att det inte är realistiskt att söka och finna direkta motsvarigheter  
(s.k. tvillingar) till samma typ av insatser bland aktiviteter som görs utan lands
bygdsstöd. Det är därför svårt att använda kontrafaktiska analystekniker för att 
jämföra tvillingar och kontrollgrupper vid utvärdering av leaderprojekt.

Interventionslogiken utgår från de behov, som beskriver ekonomiska eller andra 
krav som åtgärden/projektet ska uppfylla. Det avgör också vilka som på något sätt 
kommer att involveras och påverkas av projekten. Målgrupper som kan vara vik
tiga att beakta har bl.a. diskuterats med EU:s s.k. Helpdesk och nedanstående 
grupper har urskilts. För utvärderingen av leaderprojekten är det viktigt att regist
rera dessa målgrupper på ett systematiskt sätt.

1. Direkt aktiva i genomförandet av projektet

2. Direkt berörda, men inte aktiva i projektet

3. Indirekt berörda

4. Konsumerande grupp (de som genom att konsumera varor/tjänster betalar för 
aktuella varor/tjänster)

5. Ekonomiskt gynnad grupp (de som ekonomiskt gör vinster genom projektet 
t.ex. företag som säljer aktuella varor/tjänster)

6. Immateriellt gynnad grupp (de som får värdet av ett projekt i form av god 
livskvalitet, de som njuter av kulturella aktiviteter etc.)

7. Indirekt gynnad grupp (de som indirekt drar nytta av projektet)

I de flesta projekt kommer mätning av resultat och effekter att vara kopplade till 
grupp 4, 5 och 6 och utvärdering av effekterna kommer att koncentreras till dessa 
grupper. Projekten behöver inte alltid vara tillämpliga på alla grupper. Grupperna 
2, 3 och 7 är av detta slag.

5.2 Projekt som syftar till att skapa gynnsamma 
villkor för utveckling inkl. livskvalitet

Huvudmål för en grupp av leaderprojekt är att generera och skapa positiva/gynn
samma villkor för utveckling av lokala företag, öka samarbetet mellan olika 
aktörer, skapa positiv anda för företagande, innovationer m.m. Det är uppenbart 
att påverkan i dessa fall kan förväntas uppstå successivt under flera år och främst 
efter att ett sådant projekt avslutats. Påverkan kommer att fördelas på ett lokalt 
område och kan växa med tiden, men kan också efter en tid minska och helt 
avklinga. Detta gäller inte bara projekt inriktade på ekonomisk utveckling utan 
kan också vara aktuellt för projekt inriktade på kultur och andra immateriella 
verksamheter. Mätning av denna typ av projekt är det lämpligt att göra vid slutet 
av programperioden (2013). I det kortare perspektivet är det främst motiverat med 
insatser som i första hand kan ge vissa grundläggande mätningar av resultat som 
är relevanta för projekt med inriktning på främst immateriella värden. Det kan 
vara att mäta förändringar i hur ofta man går på eller deltar i lokala teaterföreställ
ningar, konserter, utställningar, museer, filmförevisningar, sportevenemang, dans, 
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målning, sömnad etc. De kan också vara inriktade på särskilda grupper  
(ungdomar, äldre) beroende på om projekten har speciella målgrupper. 

Projekt som är av förutsättningsskapande karaktär kan normalt inte förväntas ge 
tydliga omedelbara resultat och effekter utan det handlar om successiva föränd
ringar över flera år. Det blir därmed i slutet av programperioden som utfall kan 
registreras och utvärderingsinsatserna kommer att koncentreras till. Genom sitt 
breda och indirekta verkningssätt ställer det också krav på metoderna som skall 
fånga upp detta.
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6 Mål för Leader  
i svenska landsbygdsprogrammet

Inom ramen för EU:s program för landsbygdsutveckling finns dels slag av mål för 
vilka målvärden skall bestämmas för varje EUland, dels slag av mål som inte 
behöver tillämpas av alla EUländer s.k. programspecifika för respektive EUland.

Inom den obligatoriska EU gemensamma gruppen finns sju olika mål relaterade 
till Leader och för dessa har Sverige bestämt följande målvärden, se tabell 6.1 
nedan. Det är målvärden som avses att nås genom programverksamheten 2007–
2013. Målvärdena kopplade till projekten är uppdelade på två grupper. Den klart 
största är en grupp som gäller projekt som bedrivs i respektive leaderområden och 
en annan grupp som är s.k. samverkansprojekt. I samverkansprojekten handlar det 
om samarbeten där minst en av parterna är en LAGgrupp och samarbete kan ske 
inom landet eller mellan Sverige och ett eller flera EUländer eller andra länder.

tabell 6.1 Mål för Leader i landsbygdsprogrammet 2007–2013

Slag av EU gemensamma mål Målvärde

Antal LAG-grupper (= antal leaderområden) 60

Storlek på leaderområdena (km2) 300 000

Total befolkning i leaderområdena, miljoner 3,9

enskilda projekt Antal projekt finansierade av LAG 4 500

Antal stödmottagare 3 500

Bruttoökning av arbetstillfällen till följd av stöd 5 600

Antal deltagare som fullföljt utbildningar 15 000

Samarbetsprojekt Antal projekt 300

Antal LAG-grupper som deltar i samarbete 60

Bruttoökning av arbetstillfällen till följd av stöd 150

Källa: Landsbygdsprogram för Sverige 2007–2013, regeringskansliet

De tre första målen gäller etableringen av leaderverksamheten och den är slutförd. 
I Sverige har etablerats 63 leaderområden/LAGgrupper. Leaderområdena täcker 
en sammanlagd yta på ca 421 000 km2 och befolkningen inom områdena uppgår 
2010 till drygt 3,9 miljoner invånare. Alla tre målvärdena är således uppnådda.

De projektrelaterade målen gäller antal projekt som bör komma till stånd, hur 
många som kommer att driva projekt (stödmottagare), antal LAGgrupper som 
deltar i samarbetsprojekt samt antal arbetstillfällen och deltagare i utbildningar 
som leaderprojekten bör resultera i. I slututvärderingen kommer dessutom två 
effektmål att ingå vid bedömningen av hur leaderverksamheten nått sina mål. De 
avser ett mått för ekonomisk tillväxt, kallat nettoförädlingsvärde, och ett annat 
som är ett mått på skapad sysselsättning, uttryckt som årsverken. Målvärdet för 
ökning av nettoförädlingsvärdet är 3 000 miljoner kr och för ökning av antalet års
verken är det 5 490.
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7 Budgetmedel  
för leaderverksamheten

I det svenska landsbygdsprogrammet för 2007–2013 redovisades vid starten 2007 
budgetens fördelning på olika verksamheter inom Leader enligt nedanstående 
tabell. Beloppen är i euro. Koder och texter som finns under rubriken ”Axel/
åtgärd” är enligt EU:s gemensamma indelning av verksamheter i landsbygds
programmet. Klassificering av pågående projekt görs med koderna 411, 412, 413 
och 421 och beskrivs genom de till dessa koder knutna textrubriker. Kod 341 avser 
de insatser som görs för att förbereda och skapa leaderområden och starta upp 
verksamhet i leaderområden. Detta slag av utgifter faller därmed i huvudsak på 
åren 2007–2009 dvs. de år då leaderområdena blev verksamhetsklara. Kod 431 är 
reserverat för att täcka kostnaderna för de administrativa uppgifter, som det 
innebär att driva verksamhet i LAG och att hantera alla projekt.

tabell 7.1 Budgetmedel till leaderverksamheten 2007–2013 enligt finansiell plan 2007, euro

Axel/åtgärd EJFLU:s bidrag Summa offentliga 
utgifter

Privata utgifter Sammanlagt

341 Kompetensutvecklings- 
och informationsinsatser för 
förberedelse och genomför-
ande 

750 000 1 666 667 294 118 1 960 785

411 Genomföra lokala utveck-
lingsstrategier. Konkurrenskraft

4 542 087 11 355 218 4 865 547 16 220 765

412 Genomföra lokala utveck-
lingsstrategier. Markförvaltning 
och miljö

21 183 919 52 959 798 22 692 510 75 652 308

413 Genomföra lokala utveck-
lingsstrategier. Livskvalitet

56 044 950 140 112 375 60 036 134 200 148 509

421 Genomföra samarbets-
projekt

4 444 444 11 111 110 4 760 951 15 872 061

431 Driva den lokala aktions-
gruppen, satsa på kompetens-
utveckling 

19 333 333 48 333 333 48 333 333

totalt 106 298 733 265 538 501 92 649 260 358 187 761

Källa: Landsbygdsprogram för Sverige 2007–2013, regeringskansliet, artikelnr Jo 08.007

Hur mycket beloppen motsvarar i svenska kronor är avhängigt vilken växelkurs 
som kommer att gälla. Finansiella tabeller baserades på att 1 euro = 9,00 kronor, 
vilket ger ett totalt belopp på ca 3,2 miljarder kr om privat finansierad del också 
inkluderas. Sedan starten har en mindre omfördelning gjorts. Beloppet avsatt till 
att driva lokala aktionsgrupper (431) har höjts och beloppen fördelade på åtgär
derna 411, 412 och 413 har sänkts i motsvarande grad. Det motsvarar en höjning 
av andelen för åtgärd 431 från 18 till 20 % av det sammanlagda beloppet för 
åtgärderna, 411, 412, 413, 421 och 431. Leaderområdenas LAG fick fr.o.m. 2011 
också möjlighet att i viss utsträckning fördela om i sina budgetar mellan åtgär
derna.

Finansieringen av projekten inbegriper olika slag av offentlig finansiering och 
också möjligheter till privat finansiering. Reglerna är att av den offentliga 
finansier ingen av projekt står EU för 40 %, svenska staten för 30 % och övrig 
offentlig finansiering för resterande 30 %. Övrig offentlig finansiering är oftast 
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finansierat av offentliga regionala eller lokala myndigheter (t.ex. landsting, kom
muner), men kan även vara från andra offentliga aktörer. Det är bara vissa organi
sationer som kan stå för den finansieringen och det framgår av listor som 
Jordbruksverket uppdaterar efterhand. Listorna är uppdelade på:

• De organisationer som är offentliga

• De organisationer som Jordbruksverket avgör från fall till fall om de är offent
liga

• De organisationer som prövats av Jordbruksverket, men som inte kan räknas 
som offentliga

För verksamheten i leaderområdena gäller att det inte krävs privat finansiering i 
varje projekt. Dock skall man totalt för projekten uppnå att 30 % av finansiering är 
privat. Ansvaret för att detta blir uppfyllt ligger hos LAGgrupperna. Driftskost
nadsåtgärden (431) omfattas dock inte av det kravet. Det innebär att räknat på 
total finansiering inkl. privat finansiering blir fördelningen att EU står för 28 %, 
svenska staten för 21 %, övrig offentlig finansiering för 21 % och privat finansie
ring för 30 %.

Medfinansiering kan vara i form av kontanta medel, men också genom att andra 
slag av resurser som tillförs projektet t.ex. arbetsinsatser, lokaler, utrustning eller 
material. Detta skall redovisas av projekten. När det tillförs resurser eller insatser i 
projektet som inte betalas med projektets ”kassa”, värderas dessa och redovisas 
under någon av följande

• ideellt arbete

• övriga ideella resurser

• offentliga resurser

Ideellt arbete är en arbetsinsats som utförs av privatpersoner, föreningar eller före
tagare och som projektet inte betalar för. Med ideellt arbete menas en arbetsinsats 
som för projektet framåt. Det innebär insatser som projektägaren i princip skulle 
kunna betala för. Denna arbetsinsats i projektet värderas och räknas som privat 
medfinansiering. Ideellt arbete värderas generellt beroende på åldern på den som 
utför arbetet enligt följande: 

• 13–15 år: 50 kronor per timme 

• 16–17 år: 120 kronor per timme 

• från 18 år: 175 kronor per timme 

Övriga ideella resurser är insatser, annat än arbete, som privatpersoner, föreningar 
och företag bidrar med och som projektet inte betalar för. På så sätt blir det både 
en kostnad och finansiering på samma gång. Exempel på övriga ideella resurser är, 
upplåten lokal, utrustning, annat material exempelvis virke eller grus.

När offentliga organisationer, t.ex. statliga organ, kommuner och landsting, bidrar 
med insatser som inte betalas av projektet, betraktas de som offentliga resurser. Det 
kan vara när en kommunal tjänsteman avsätter tid för projektets räkning, utan krav 
på ersättning från projektet, eller när en kommun upplåter en lokal som projektet får 
använda kostnadsfritt. Offentlig resurs värderas enligt faktisk kostnad, vilket innebär 
att man exempelvis redovisar den faktiska lönekostnaden för tjänstemannen.
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Nedanstående tabell visar hur totala finansieringsbilden såg ut för projekten i 
början på oktober 2012 och är baserad på uppgifterna, som ingår i ansökningarna 
om stöd. Posten ”Projektstöd” består av de medel, som EU och svenska staten 
skall stå för. Totala beloppet ligger nära de 3,2 miljarder kr som förväntades enligt 
beräkningar vid starten av programmet.

tabell 7.2 Finansiering av leaderprojekt (beslutade och under beredning för beslut),  
läget i oktober 2012, Mkr

Finansieringsslag Belopp, Mkr Andel (%)

Projektstöd 1 461 46,2

Ideellt arbete 786 24,9

LAG 431 13,6

Privat 147 4,7

Offentliga resurser 118 3,7

Övr. offentlig medfinansiering 80 2,5

Övr. privat ideell finansiering 62 2,0

Kommun 48 1,5

Länsstyrelse 16 0,5

Samverkansorgan/region 8 0,3

Landsting 3 0,1

totalt 3 160 100,0

Källa: Utdrag ur statistikdatalager (DAWA), Jordbruksverket

LAGgrupperna ska ha en budget för verksamheten fram till programperiodens 
slut 2013. Av dessa skall framgå hur stor andel av medlen som avsatts till olika 
inriktningar inom strategin och även fördelats på de tre huvudåtgärderna samt 
åtgärden för samarbete med andra LAGgrupper. Vidare skall framgå hur med
finansieringen kommer att ske. Varje LAG har presenterat en plan för den offent
liga medfinansieringen. Det handlar framförallt om kommunala medel, som oftast 
skjuts till som potter i budgetarna.

Budgetbelopp (medel från EU och svenska staten) som tilldelats respektive leader
område finns i bilaga 1. Storleken på beloppen är beroende av befolkningsun
derlag och kriterier som länsstyrelserna utgått ifrån. Inledningsvis tilldelades varje 
län belopp baserade på deras folkmängd och även till en del deras yta. När leader
områdena hade bildats fördelade sedan länen ut beloppet på de leaderområden, 
som de har inom sitt administrativa ansvarsområde. Beloppen varierar från  
ca 6 miljoner kr för Leader Timråbygd till ca 70 miljoner kr för Leader Gotland. 
För Leader Gotland och några andra leaderområden ingår särskilda tillägg för öar, 
vilket förklarar att belopp är relativt sett större vid jämförelser med andra 
områden. Uttryckt som belopp per invånare motsvarar tilldelade budgetbelopp 
från, som minst, ca 250 kr i Leader Lundaland till, som mest, ca 2 070 kr i Leader 
Gotland. I genomsnitt för alla leaderområden blir beloppet ca 425 kr per invånare 
och medianvärdet är 386 kr per invånare. Då programperioden sträcker sig över 
sju år blir det i genomsnitt per år ca 35 kr i Leader Lundaland, ca 295 kr i Leader 
Gotland och ca 60 kr för alla leaderområden. Beaktas övrig tillkommande finan
siering (övrig offentlig finansiering och privat finansiering inkl. värde av ideellt 
arbete) rör det sig om ungefär dubbelt så stora belopp.
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Hur mycket av beloppen som intecknats genom de projekt som bifallits och upp
lupna driftskostnader varierar från knappt 74 % för Leader Blekinge till drygt  
97 % för Leader Närheten (situationen i början på oktober 2012).

Av de budgetbelopp, som tilldelats leaderområdenas LAGgrupper, var i början av 
oktober 2012, följande uppbokat för beviljade projekt. Sammanställningen är 
enligt indelningen för åtgärdsområden (jämför tabell 7.1).

• Konkurrenskraft (411) 84,9 %

• Miljö och landskap (412) 83,0 %

• Livskvalitet och diversifiering (413) 93,1 %

• Samarbete mellan LAG (421) 78,2 %

• Drift av LAG (431) 86,7 %

Räknat på totalt belopp var 89,2 % uppbokat.
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8 Dataunderlag
Underlag för uppföljning och utvärdering hämtas från flera källor. De viktigaste är

• Administrativa systemet (s.k. LBsystemet)

• Akter för projekten (innehåller ansökan, projektplan, slutrapport)

• Utvärderingsdatabasen (Evald)

• Sveriges officiella statistik

För att få en utökad grund för utvärderingen av leaderprojekt har Jordbruksverket 
skapat en särskild databas (Evald). Den innehåller ett formulär för att registrera 
data som i första hand baseras på EUs utvärderingskrav, men även behovet av 
olika slags uppföljnings och utredningsinriktade uppgifter. Primärt underlag är 
material i de akter som finns för varje projekt, och som länsstyrelserna kopierar 
och efterhand levererar till Jordbruksverket. En särskilt viktig del är de uppgifter 
som redovisas i projektens slutrapporter.

Formuläret är dynamiskt, vilket innebär att när det visar sig att projekt innehåller 
ny information eller motiverar fler registreringsmöjligheter kan sådana läggas till 
och sedan också hanteras av datasystemet. Det finns 35 positioner i formuläret 
som det är obligatoriskt att registrera data om för alla projekt. Därutöver finns för 
närvarande ca 45 positioner, som används i förekommande fall för enskilda pro
jekt. Projekt med bred verksamhet leder till att mer av registreringsmöjligheterna 
används än när ett projekt handlar om en mer specifik och avgränsad verksamhet.

Med hjälp av särskild databasprogramvara (Oracle, Data Warehouse) kan registe
rade uppgifter bearbetas och sammanställas. Registrerade uppgifter kan också 
kombineras med andra uppgifter t.ex. de som finns i det administrativa systemet 
(LBsystemet). Geografiska uppgifter om projekten registreras. Det görs genom 
att geografiska koordinater registreras om plats för projektägare, plats för objekt 
m.m. Med hjälp av kartprogram kan sedan skapas ett kartunderlag, som kan 
användas i beskrivande sammanhang och som underlag för olika slag av uppföl
jande analyser.
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9 Utvecklingen i leaderområdena 
enligt bearbetningar av  
officiell statistik

Leaderområdena bildar en ny geografisk indelning av svensk landsbygd. För att 
kunna beskriva områdena med hjälp av de databaser som finns i Sveriges officiella 
statistik har områdenas gränser digitaliserats av SCB på uppdrag av Jordbruks
verket. Därmed blir det möjligt att skapa statistik på motsvarande sätt som idag 
kan göras för indelningarna enligt län eller kommuner. Detta ger en grund för att 
dels kunna ange viktiga uppgifter om leaderområdena i utgångsläget, dels för att 
kunna följa upp utvecklingen över tiden. Det bör dock uppmärksammas att 
utvecklingen i leaderområdena beror på många faktorer och bör ses i ett betydligt 
större perspektiv än enbart den påverkan på utvecklingen som leaderprojekt kan 
generera.

Nedan redovisas utvecklingen i leaderområdena baserad på ett antal statistikmått 
för åren 2007 och 2010, som gäller befolkning, arbetsmarknad och näringsliv. 
Källmaterial är databaser, som ingår i Sveriges officiella statistik. Rubriken ”Alla 
leaderområden”, som ingår i en del figurer, avser uppgifter för alla 63 leaderområ
dena som grupp. När referenser nedan görs till hela Sverige eller hela riket är det 
uppgifter som gäller för hela landet.

I bilaga 2 finns definitioner och en del beskrivningar, som är viktiga för att mer 
exakt veta vad som ingår i uppgifterna som presenteras i detta kapitel. Det är 
enligt SCB:s definitioner som är publicerade på deras webplats.

9.1 Befolkningsförändring
Vid starten på landsbygdsprogrammet den 1 januari 2007 fanns det 3,882 miljoner 
invånare i det som senare blev de 63 leaderområdena. Antalet invånare ökade till 
3,922 miljoner per den 31 december 2010. Det är en ökning med ca 40 000 invå
nare, vilket motsvarar en ökning på 1,0 %. I hela Sverige ökade under samma 
period folkmängden med ca + 3,3 %.

Stora skillnader i befolkningsutveckling finns dock bland leaderområdena. Befolk
ningen ökade i 35 och minskade i 28 områden. Karta i figur 9.1, sidan 29, visar 
befolkningsutvecklingen för respektive område. Ändringarna anges i procent. Det 
är en spännvidd från en minskning med 4,4 % i 3sam till en ökning med + 6,9 % i 
Lundaland. Leaderområden med minskad befolkning finns i Norrland med 
undantag för Åres Gröna Dalar, Storsjöbygden, UR Nära och Gästrikebygden. I 
övriga Sverige är det minskningar i leaderområden som finns i Svealands skogs
bygder och på småländska höglandet. Minskningar visar även leaderområden i 
östra Götaland. Det är Kustlandet, Gotland och Blekinge. Stora ökningar har fram
förallt de områden som omger våra tre största städer. Samma gäller för Hallands 
kustbygd och centrala bygder i Östergötland. De leaderområden där befolkningen 
ökade i nivå med eller mer än hela riket är, från söder till norr, Söderslätt, Lunda
land, MittSkåne, Skåne Nordväst Södra, Skåne Nordväst Norra, Hallands kust
bygd, Göteborgs Insjörike, Terra et Mare, Folkungaland, Södertälje Landsbygd, 
Inlandet, Norra Mälarstranden, Upplandsbygd, Åres Gröna Dalar och UR Nära.
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För att få en mer ingående bild av vad som finns bakom varje ändringssiffra kan 
uppgifter om födda, döda, in och utflyttningar studeras. Det är 26 leaderområden 
som har både födelse och flyttningsöverskott. På andra ytterkanten finns  
18 områden med minskningar både genom fler döda än födda och fler ut än 
inflyttade. Bland de övriga 19 finns 5 med födelseöverskott och samtidigt flytt
ningsunderskott och 14 med födelseunderskott och samtidigt flyttningsöverskott. 
För dessa 19 områden blev nettot för 9 en befolkningsökning medan det för reste
rande 10 slutade i minskad befolkning.

Flyttningsöverskotten sammanhänger starkt med inflyttningar från utlandet. Utan 
inflyttningarna från utlandet hade, sammantaget för alla leaderområden, befolk
ningen minskat med ca 24 750 personer och områdena med befolkningsökning 
reducerats från 35 till 20 stycken. Nettoinflyttningen från utlandet uppgick till  
ca 64 800 personer.

9.2 Befolkningen fördelad på födelseland
Integration av personer med utländsk bakgrund är en prioritering i det svenska 
landsbygdsprogrammet, som skall beaktas inom samtliga delar av programmet. 
Data som visar hur stor del av befolkningen som har utländsk bakgrund och hur 
detta förändras över tiden är därför av intresse att följa också på leaderområdes
nivån för att få en bild av hur stora grupper, som kan beröras av integrationsin
satser. Uppgift om födelseland hämtas från folkbokföringen. För personer som 
invandrat till Sverige registrerades uppgifter om födelseland vid invandringen. Om 
justeringar av de geografiska gränserna för deras födelseländer skett därefter har 
som regel ingen ändring gjorts i folkbokföringen när det gäller beteckningen av 
födelseland.

SCB:s underlag för statistik ger möjlighet att ta fram uppgifter om hur befolk
ningen fördelar sig baserat på varje persons födelseland. Indelningen efter födelse
land som kan göras är följande:

• Sverige

• Norden utom Sverige

• EU 27 utom Sverige och Norden

• Övriga världen inkl. uppgift saknas

Av kartan i figur 9.2, sidan 30, framgår andelen utrikes födda år 2010. Störst 
andelar i befolkningen med invandrarbakgrund (definierad som annat födelseland 
än Sverige och i Norden) fanns 2010 i Västra Småland (10,5 %), Lag PH i Snapp
hanebygd (10,1 %) och MittSkåne (9,8 %). Lägst var andelarna i FalunBorlänge 
(2,5 %) och Gotland (2,6 %) och Mare Boreale (2,9 %). För hela riket var andelen 
11,9 %.

Andelen av befolkningen med invandrarbakgrund har ökat i samtliga leaderom
råden från 2007 till 2010. Störst ökningar av andelen har Skåne Nordväst Norra 
med ökning från 7,9 till 9,7 %, Småland Sydost med ökning från 7,7 till 9,3 % och 
Lappland med ökning från 3,4 till 4,9 %. Minst har andelen ökat i Gotland, Terra 
et Mare, Kustbygd Halland, Närheten och Mare Boreale. Andelen för hela riket 
ökade från 10,4 % till 11,9 %.
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9.3 Personer 20+ (20 år och uppåt)  
efter nettoinkomst

Ett mått som kan användas för att få en uppfattning om ekonomisk levnadsstan
dard är nettoinkomst. Nettoinkomst består av summan av alla skattepliktiga och 
skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och visar den 
enskilda personens inkomst.

I figur 9.3, sidan 31, redovisas medianvärdet för nettoinkomst för personer, 20 år 
och uppåt, i leaderområdena år 2007 och hur de förhåller sig relativt motsvarande 
medianvärde räknat för hela riket. Av leaderområdena hade 25 områden högre och 
38 lägre nettoinkomst än värdet för hela riket. Högst inkomster hade Göteborgs 
Insjörike, Lundaland och Kustbygd Halland. Uttryckt i relativtal, där relativtalet 
för riket är satt till 100, låg de på 114, 114 och 113. Lägst inkomster hade Torne
dalen, 3sam och Södra Fjällen och deras relativtal blev 86, 87 och 88. I områdena 
med högre medianinkomst än motsvarande för hela riket bor ca 1,8 miljoner per
soner. De utgör ca 47 % av befolkningen i alla leaderområden.

Karta i figur 9.4, sidan 32, visar hur mycket medianvärdet ökade mellan 2007 och 
2010. För hela riket ökade medianvärdet med 13 927 kr. Bland leaderområdena 
ökade det mest i Folkungaland (22 482 kr), Upplandsbygd (20 976 kr) och Göte
borgs Insjörike (20 531 kr). Lägst ökningar hade Tornedalen (5 568 kr), Dalsland 
och Årjäng (5 654 kr) och 3sam (7 025 kr). 2010 hade 25 högre och 38 lägre 
netto inkomst än värdet för hela riket. Av kartan i figur 9.5, sidan 33, framgår vad 
ökningarna motsvarar i procentuella ökningar.

9.4 Familjer 20+ (20 år och uppåt) efter köpkraft
Ett annat mått som kan användas för att visa på hur den ekonomiska standarden är 
bland boende i leaderområdena är s.k. köpkraft. Köpkraft beräknas som dispo
nibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått som gör det möjligt att jäm
föra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sammansättningar av familjerna. 
En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar köpkraften 
Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt beroende på hur hushållet är 
sammansatt. Definitionen av Familjer 20+ år, är att den äldsta i familjen skall var 
över 19 år oavsett kön.

Tabell 9.1 nedan visar hur medianvärdet för köpkraft i leaderområdena år 2007 
förhöll sig relativt motsvarande medianvärde för hela riket (relativtal =100).
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tabell 9.1 Leaderområdenas fördelning efter relativtal för medianvärdet för köpkraft, 
familjer 20+, i förhållande till värdet för riket

Relativtal Leaderområde

87–90 Tornedalen, 3sam, Dalsland och Årjäng, Sollefteå, Södra Fjällen, Gotland, Lappland

91–100 Växtlust Värmland, Värmlands BergsLAG, Hälsingebygden, Åres Gröna dalar, Dal Älvarna, 
Norra Skaraborg, Lag PH i Snapphanebygd, Storsjöbygden, Småland Sydost, Mittland, Astrid 
Lindgrens Hembygd, Bergslagen, Ranrike Norra Bohuslän, Västra Mälardalen, Ystad-Österlen-
regionen, Nedre Dalälven, MittSkåne, Mitt Småland, Trekom, Sommenbygd, Timråbygd, 
Höga kusten, Skåne Nordväst Norra, Kalmar Öland, Spira Fyrkanten, Östra Skaraborg, Mellan-
sjölandet, Närheten, Kustlandet, Blekinge

101–110 Skånes Ess, URnära, Landsbygd Halland, Västra Skaraborg, Polaris, Gränslandet, Gästrike-
bygden, Sjuhärad, Mare Boreale, Falun-Borlänge, Linné, Göta Älv, UROSS, Västra Småland, 
Inlandet, Södertälje Landsbygd, Kustlinjen, Folkungaland, Norra Mälarstranden, Skåne Nord-
väst Södra, Upplandsbygd

111–116 Terra et Mare, Söderslätt, Göteborgs insjörike, Lundaland, Kustbygd Halland

Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB

Av leaderområdena hade 28 högre och 35 lägre köpkraft än värdet för hela riket. 
Högst köpkraft hade familjer i Kustbygd Halland, Lundaland och Göteborgs Insjö
rike Uttryckt i relativtal låg de på 117, 115 och 115. Lägst köpkraft hade Torne
dalen, 3sam och Dalsland och Årjäng och deras relativtal blev 87, 88 och 89. 
Områdena med relativtal över 100 har drygt 1,9 miljoner invånare, vilket är  
ca 50 % av befolkningen i alla leaderområden.

För hela riket ökade medianvärdet med 13 878 kr. Bland leaderområdena ökade 
det mest i Folkungaland (21 279 kr), Upplandsbygd (20 192 kr) och Göteborgs 
Insjörike (19 853 kr). Lägst ökningar hade Dalsland och Årjäng (7 411 kr), Torne
dalen (8 638 kr) och Småland Sydost (8 774 kr). 2010 hade 32 högre och 31 lägre 
köpkraft än värdet för hela riket. Befolkningen i områden med högre ökning än 
medianvärdet för riket uppgick 2010 till ca 2,1 miljoner, vilket motsvarar ca 53 % 
av befolkningen i alla leaderområden.

Karta i figur 9.6, sidan 34, visar hur medianvärdet ökade uttryckt i procent mellan 
2007 och 2010. 

9.5 Förvärvsarbetande 16+ (16 år och uppåt)  
med bostad i området efter sektor

Förvärvsarbetande befolkning kan räknas till olika sektorer. Det ger en möjlighet 
att spegla strukturen på arbetsplatserna där de boende i leaderområdena har sin 
sysselsättning och därmed varifrån de får sina huvudsakliga inkomster. Indel
ningen innehåller följande sektorer:

• statlig förvaltning

• statliga affärsverk

• statligt ägda företag och organisationer

• landsting

• primärkommunal förvaltning

• övriga offentliga institutioner

• aktiebolag, ej offentligt ägda
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• övriga företag, ej offentligt ägda

• övriga organisationer.

Diagrammet i figur 9.7, sidan 35, är grundat på förvärvsarbetande som är 16 år 
eller äldre och med bostad i leaderområdet (bostadens geografiska belägenhet). 
Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande 
lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Bestämningen av arbets
ställe är en förutsättning för att geografiskt kunna redovisa arbetsmarknads
statistik. Diagrammet visar andelarna år 2010 för de förvärvsarbetande med 
bostad i respektive leaderområde. I diagrammet har andelarna skrivits ut för de 
 tre största sektorerna, som är 1) Aktiebolag, ej offentligt ägda, 2) Övriga företag, 
ej offentligt ägda, 3) Primärkommunal förvaltning. Sammantaget för alla leader
områden var ca 83 % av de förvärvsarbetande med bostad i leaderområde verk
samma i dessa sektorer. På riksnivå var motsvarande siffra 80,5 %

Leaderområden med störst andelar i privat sektorer hade Skåne Nordväst Södra 
(69 %), Västra Småland (68 %), Norra Mälarstranden (67 %). På andra kanten 
finns Polaris (45 %), Sollefteå (48 %), Lappland (48 %), Tornedalen (51 %). Mot
svarande uppgift för riket var 63 %.

Störst andelar i primärkommunal förvaltning hade Lappland (31 %), Tornedalen 
(28 %), 3sam (28 %) medan lägst andelar fanns i UROSS (13 %), Södertälje 
Landsbygd (13 %), Folkungaland (16 %). För riket var andelen 18 %.

Områden med störst inslag av statlig verksamhet har Polaris följt av Upplands
bygd, URnära och Mittland.

9.6 Förvärvsarbetande nattbefolkning 16+  
(16 år och uppåt) efter arbetsställets belägenhet 
(utpendling)

Antalet förvärvsarbetande och var leaderområdenas förvärvsarbetande nattbefolk
ningen (bostaden i leaderområdet) har sina arbetsställen och de förändringar som 
sker ger en bild av bl.a hur arbetsmarknaden utvecklas och därmed också hur för
värvsinkomster tillförs befolkningen i leaderområdena. Tabellen i figur 9.8, sidan 
36, visar hur antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen ändrats från 2007 till 
2010 och hur ändringarna fördelar sig på arbetsställen i respektive utanför respek
tive leaderområde.

Av tabellen framgår att den förvärvsarbetande nattbefolkningen minskat i 46 och 
ökat i 17 leaderområden. Störst är minskningarna i 3sam (5,9 %), Västra Mälar
dalen (5,8 %) och Sollefteå (5,2 %) medan de största ökningarna faller på Åres 
Gröna Dalar (+4,1 %), Upplandsbygd (+4,0 %) och Södertälje Landsbygd  
(+3,8 %). Totalt sett för alla leaderområden har förvärvsarbetande nattbefolk
ningen minskat med 1,0 %.

Mest negativ utveckling uppvisar Sollefteå, Tornedalen, Norra Skaraborg, Timrå
bygd och Mellansjölandet. I dessa områden har den förvärvsarbetande nattbefolk
ning minskat både för de som har sitt förvärvsarbete i eller utanför det egna 
leaderområdet. På den andra kanten, med positiva siffor för båda fallen, finns Åres 
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Gröna Dalar, Upplandsbygd, Södertälje Landsbygd, Kustbygd Halland, URnära, 
Göteborgs Insjörike, Söderslätt, Terra et Mare, Norra Mälarstranden och Kalmar 
Öland.

För 56 av 63 områden har antalet av nattbefolkningen som har sitt arbetsställe 
utanför leaderområdet ökat och i en del fall markant. Det visar på en ökad utpend
ling från leaderområdena. Störst är ändringarna för Närheten (+13,4 %), Växtlust 
Värmland (+13,3 %) och Skåne Nordväst Södra (+11,3 %).

Sammantaget visar uppgifterna att befolkningen i flertalet leaderområden i ökande 
grad verkar på och får sina inkomster på en arbetsmarknad som existerar utanför 
det egna leaderområdet. Med andra ord har utpendlingen har ökat under perioden 
2007–2010.

9.7 Befolkningen 16–64 år,  
andelar efter arbetskraftstillhörighet

Uppgifterna om arbetskraftstillhörighet, som redovisas i detta avsnitt är hämtade 
från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Uppgifterna i 
RAMS är totalräknade och bygger på administrativa uppgifter huvudsakligen från 
skatteförvaltningen. Den relativa fördelen med denna statistik är att resultaten kan 
redovisas för små områden, som exempelvis leaderområden, samt ett stort varia
belinnehåll som möjliggör varierade redovisningar. RAMS mäter sysselsättningen 
en gång per år, och det tar 12 månader innan resultaten publiceras. För definitioner 
och beskrivningar, se bilaga 2. 

Figur 9.9, sidan 37, visar hur befolkningen i åldersintervallet 16–64 år fördelade 
sig år 2010 på sysselsatta, arbetslösa och de som ej räknats till arbetskraften. De 
högsta andelarna sysselsatta hade Kustbygd Halland, Terra et Mare, Göteborgs 
Insjörike, alla ca 78 %. Lägst är andelarna för Tornedalen (65 %), Värmlands 
BergsLAG (68 %), Dalsland och Årjäng (69 %). Andelen arbetslösa är också helt 
naturligt låg i områdena med hög andel sysselsatta. Lägst siffror har UROSS, 
Upplandsbygd, Södertälje Landsbygd. Motsvarande gäller för andelen ”Ej i 
arbetskraften” där Tornedalen, Värmlands BergsLAG och Växtlust Värmland har 
högst andelar.

Vid jämförelser mellan 2007 och 2010 finner man att baserat på uppgifter för alla 
leaderområdena var 75,5 % av befolkningen sysselsatta och 2010 hade andelen 
minskat till 74,0 %. Förändringen var i linje med den som kunde registreras för 
hela riket. I det fallet var andelen sysselsatta 72,8 % år 2007 och minskade till 
71,1 % år 2010. Andelen sysselsatta var 2010 högre än motsvarande andel för hela 
riket i 52 utav 63 leaderområden.

9.8 Sysselsatta fördelade på ökande, oförändrade, 
minskande samt nya och nedlagda arbetsställen 
år 2010

Av figurerna 9.8 och 9.9 framgår hur arbetskraften förändrats i antal och geogra
fiskt. Det finns också ett behov att se hur den bakomliggande rörligheten kan 
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beskrivas utifrån de förändringar som ägt rum på olika arbetsställen. Sysselsatt är 
den som har en inkomstbringande sysselsättning hos en arbetsgivare eller som 
egen företagare.

Dynamiken bland företag och arbetsställen påverkar rörligheten bland de syssel
satta. Företagsnedläggningar och neddragningar av arbetsstyrkan leder till att per
soner blir utan arbete. Nyetableringar och personalförstärkningar ger ökade 
möjligheter för fler att bli sysselsatta. Ofta framhålls att det är viktigt med nystar
tade företag och arbetsställen för att skapa nya arbetstillfällen dvs. ingå bland 
gruppen sysselsatta. Nog så viktigt är den tillväxt av sysselsatta som redan existe
rande företag och arbetsställen står för.

tabell 9.2 Antal sysselsatta 2010 fördelade på ökande, oförändrade, minskande, nya  
och nedlagda arbetsställen, totalt för alla leaderområden och riket

Arbetsställe, kategori Antal sysselsatta Andel (%) Andel (%), riket

Kvarvarande arbetsställe med minskande 
antal sysselsatta

382 134 29,9 31,0

Kvarvarande arbetsställe med oförandrat 
antal sysselsatta

259 217 20,3 14,9

Kvarvarande arbetsställe med ökande antal 
sysselsatta

549 982 43,1 47,4

Nedlagda arbetsställen 31 235 2,4 2,6

Nedlagda arbetsställen, som blivit ihopslagna 
med arbetsställen

2 747 0,2 0,5

Nytt arbetsställe 44 603 3,5 3,0

Nya arbetsställen, som är uppdelning av 
arbetsställe

7 118 0,6 0,7

totalt antal 1 277 036 100,0 100,0

Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB

Av figur 9.10, sidan 38, framgår motsvarande uppgifter för respektive leaderområde. 
Störst andelar av de sysselsatta på ökande arbetsställen hade 2010 Västra Småland 
(50,4 %), Mellansjölandet (52,9 %), Spira Fyrkanten (53,2 %), Kustlinjen (56,0 %) 
och Polaris (57,4 %). Åt andra hållet dvs. med störst antal sysselsatta på minskande 
arbetsställen finns Sollefteå (47,1 %), Västra Mälardalen (46,2 %), Mare Boreale 
(40,1 %), Lag PH i Snapphanebygd (39,1 %) och Värmlands BergsLAG (38,7 %).

Störst andel sysselsatta på nya arbetsställen hade Gotland (5,8 %), Åres Gröna 
Dalar (5,7 %), Hälsingebygden (4,2 %), Skåne Nordväst Södra (4,1 %) och 3sam 
(4,1 %).Lägst andelar sysselsatta på nya arbetsställen hade Astrid Lindgrens Hem
bygd, Bergslagen, Västra Småland (alla 2,3 %), Polaris (2,4 %) och Norra Skara
borg (2,5 %).

Jämfört med hela riket och sammantaget för alla leaderområden är andelen för 
kvarvarande arbetsställen med ökande antal sysselsatta högre för riket och det 
omvända för arbetsställen med oförändrat antal sysselsatta.
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Figur 9.1 Procentuell förändring av befolkningsmängd i leaderområdena 2007–2010
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Figur 9.2 Andel utrikes födda i leaderområdena år 2010
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB



31

250 000

Personer 20+ år efter nettoinkomst, medianvärde 2007

200 000 150 000 100 000 50 000 0

149 847

151 359

153 476

153 607

154 494

154 792

155 743

156 650

158 904

160 636

161 035

161 710

162 141

162 961

164 449

164 563

164 711

164 862

165 061

166 268

167 184

167 370

167 558

168 008

168 249

168 626

168 828

168 996

169 373

169 751

169 847

170 481

170 484

172 020

172 138

172 397

172 595

172 917

174 008

174 767

174 925

174 931

174 991

175 396

175 505

175 889

177 001

177 184

177 836

179 474

181 461

182 842

183 202

185 494

185 992

188 433

188 673

189 692

190 968

191 185

194 208

195 970

197 513

198 719 Göteborgs insjörike
Lundaland
Kustbygd Halland
Södertälje Landsbygd
Söderslätt
Upplandsbygd
Norra Mälarstranden
Folkungaland
Terra et Mare
Skåne Nordväst Södra
Kustlinjen
Inlandet
Västra Småland
Göta Älv
UROSS
Linné
Mare Boreale
URnära
Sjuhärad
Gränslandet
Västra Skaraborg
Falun-Borlänge
Polaris
Landsbygd Halland
Gästrikebygden
Riket
Närheten
Skånes Ess
Östra Skaraborg
Mellansjölandet
Timråbygd
Kalmar Öland
Blekinge
Kustlandet
Spira Fyrkanten
Trekom
MittSkåne
Mitt Småland
Skåne Nordväst Norra
Sommenbygd
Västra Mälardalen
Höga kusten
Storsjöbygden
Mittland
Nedre Dalälven
Åres Gröna dalar
Bergslagen
Astrid Lindgrens Hembygd
Ystad-Österlenregionen
Småland Sydost
Ranrike Norra Bohuslän
Lag PH i Snapphanebygd
Dal Älvarna
Norra Skaraborg
Hälsingebygden
Värmlands BergsLAG
Växtlust Värmland
Lappland
Gotland
Sollefteå
Dalsland och Årjäng
Södra Fjällen
3sam
Tornedalen

Figur 9.3 Nettoinkomst för personer 20+ i leaderområdena samt riket år 2007, medianvärden, kr
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Figur 9.4 Ändring av medianvärde för nettoinkomst för personer 20+ i leaderområden 
2007–2010, kr
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Figur 9.5 Ändring av medianvärde för nettoinkomst för personer 20+ i leaderområden 
2007–2010, %
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Figur 9.6 Ändring av medianvärde för köpkraft för familjer 20+ mellan 2007–2010, %
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Figur 9.7 Förvärvsarbetande 16+ med bostad i området efter sektor, andelar i %
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Förvärvsarbetande nattbefolkning, 16 år och uppåt, efter arbetsställets belägenhet 
Ändring av antal i % mellan 2007 och 2010
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Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Figur 9.9 Befolkningen 16–64 år efter arbetskraftstillhörighet 2010, andelar i %
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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Sysselsatta fördelade på ökande, oförändrade, minskande arbetsställen samt nya och 
nedlagda arbetsställen år 2010, andelar i %
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Figur 9.10 Sysselsatta fördelade på ökande, oförändrade, minskande samt nya och 
nedlagda arbetställen år 2010, andelar i %
Källa: Egen sammanställning av statistik från SCB
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10 Uppgifter om beslutade projekt
Som redovisats i kapitel 7 om tillgängliga budgetmedel delas projekten in efter ett 
antal koder. En grupp är enskilda projekt (411, 412, 413) och en annan grupp s.k. 
samarbetsprojekt (421). I samarbetsprojekten samarbetar flera leaderområden i ett 
projekt. Det kan vara leaderområden i Sverige som samarbetar eller att samarbete 
äger rum med leaderområden i andra EUländer och även ett antal länder utanför 
EU.

Inom ramen för programperioden 2007–2013 bifölls inga projekt det första året. 
Under 2008 bifölls drygt 90 projekt. Antalet ökade sedan starkt till ca 740 år 2009 
och ytterligare ökningar kom 2010, då över 870 projekt beslutades, respektive 
2011 med 891 beslutade projekt. Nedanstående tabeller visar utvecklingen för res
pektive grupp.

tabell 10.1 Antal beslutade godkända leaderprojekt (411, 412, 413) 2007–2011

År 2007 2008 2009 2010 2011

Antal aktuellt år - 88 721 842 862

Ackumulerat antal från periodens början - 88 809 1 651 2 513

Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

Verksamheten med samarbetsprojekt har startat senare än de inom gruppen 
enskilda projekt. Det är naturligt med hänsyn till att verksamhetsstarten av nya 
leaderområden pågick till slutet av 2009 och att insatserna därför till en början 
koncentrerades på att starta projekt inom de egna leaderområdena.

tabell 10.2 Antal beslutade godkända leaderprojekt (421) 2007–2011

År 2007 2008 2009 2010 2011

Antal aktuellt år - 3 15 34 29

Ackumulerat antal från periodens början - 3 18 52 81

Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

På projektägarsidan finns det de som engagerar sig i mer än ett projekt. 2011 
fanns det på landsnivå 1 879 stödmottagare inom åtgärderna 411, 412, 413 varav 
329 stödmottagare framträdde som projektägare i två eller fler projekt.

Bland leaderområdena fanns 2011 en betydande variation i antalet projekt som 
bifallits. Nedanstående tabell sammanfattar läget. Flest projekt hade leaderom
rådet Dalälvarna med över 130 stycken. Leaderområdena Växtlust Värmland, Häl
singebygden och Folkungaland låg närmast under i klassen med 80–89 projekt. 
De flesta områdena återfanns i grupperna med 20–29, 30–39 och 40–49 projekt.
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tabell 10.3 Leaderområdena grupperade efter antal projekt som bifallits 2007–2011

Leaderområde Antal projekt Antal leader-
områden

Lag PH, Skåne Nordväst Södra, Sollefteå, Södertälje landsbygd,  
Astrid Lindgrens hembygd, Åres Gröna Dalar, Värmlands BergsLAG

10–19 7

MittSkåne, Blekinge, Lappland, Timråbygd, Spira Fyrkanten,  
Skåne Nordväst Norra, Lundaland, Kustbygd Halland, Mitt i Småland, 
Mellansjölandet, Göteborgs insjörike, Höga kusten

20–29 12

Kustlinjen, 3sam, Göta Älv, Kustlandet, Storsjöbygden med sjö skog 
och fjäll, Tornedalen, Upplandsbygd, Västra Mälardalen, Mittland, 
Trekom, Söderslätt, Falun Borlänge, Norra Skaraborg, Skånes Ess

30–39 14

Närheten, Dalsland och Årjäng, Ystad-Österlenregionen,  
Gästrikebygden, Gotland, Gränslandet, Polaris, Ranriket-Norra 
Bohuslän, KalmarÖland, Småland Sydost, Landsbygd Halland,  
Östra Skaraborg

40–49 12

Sommenbygd, Västra Småland, Sjuhärad, Inlandet, Västra Skaraborg, 
Norra Mälarstranden, URnära, Mare Boreale, Terra et Mare

50–59 9

Nedre Dalälven, Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross), 
Linné

60–69 3

Bergslagen, Södra Fjällen 70–79 2

Folkungaland, Hälsingebygden, Växtlust Värmland 80 - 89 3

90–129 -

DalÄlvarna 130–139 1

Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

Nedanstående karta visar hur projekten fördelar sig över landet. Varje punkt visar 
geografiska platsen enligt koordinaterna för adresserna till projektägarna. Bakom 
en del punkter kan finnas fler än ett projekt dvs. när till samma adress är knutna 
mer än ett projekt. Tätheten i projekten varierar till en del av naturliga orsaker. I 
Norrlands glesbefolkade delar kan inte förväntas samma täthet som i andra delar 
av Sverige. Vidare inverkar om leaderområdena kunde starta sin verksamhet tidigt 
i programperioden eller inte. Koncentrationen av projekt är störst i stora delar av 
södra och mellersta Sverige och Norrlands kustbygder.
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Figur 10.1 Geografiska positioner för adresser till ägare av projekt som bifallits 2007–2011
Källa: Egen bearbetning och koordinatsättning
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I administrationen av projekten ingår att projekten tilldelas s.k. åtgärdskoder.  
Det är samma indelningsgrund som tidigare redovisats under total budget ovan  
(se tabell 7.1). Projekt klassificerade till kod 413 dominerar med nästan 80 % av 
totala antalet. Därefter kommer kod 412 med ca 13 %.

413 Livskvalitet; 
2055 (79 %) 412 Markförvaltning 

och miljö; 332 (13 %)

411 Konkurrenskraft; 
126 (5 %)

421 Samarbetsprojekt;  
81 (3 %)

Figur 10.2 Fördelningen av antalet projekt som bifallits 2007–2011 på åtgärdskoderna 411, 
412, 413, 421 (jämför indelning i tabell 7.1)
Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

I kapitel 7 har beskrivits grunderna för hur leaderprojekt kan finansieras. I pro
jektansökningarna anges hur projekten planeras att bli finansierade. Baserat på 
dessa uppgifter uppgår beräknad total finansiering av projekt som bifallits 2007–
2011 till 2,0 miljarder kr. Nedanstående figur visar fördelningen enligt finansie
ringsslag.
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Figur 10.3 Fördelningen på finansieringsslag enligt ansökningar till  projekt som bifallits  
2007–2011 för åtgärdskoderna 411, 412, 413, 421, Mkr
Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

42 % faller på projektstöd (medel från EU och svenska staten). 29 % motsvarar 
insatser i form av ideellt arbete och tredje största finansieringskälla är medel som 
tillförts från de offentliga medel LAG (annat än från EU och svenska staten) till
delats i sina budgetar (12 %). Läggs ideellt arbete, privat och övrig privat finansie
ring samman svarar de för 36 % dvs. nästan lika mycket som projektstödsdelen.

Det finns också anledning att få en bild av hur storleksstrukturen är bland pro
jekten. Nedanstående tabell visar hur projekten fördelar sig efter storlek. Störst 
antal finns i gruppen 100 001–250 000 kr. Nästan lika många finns i de tre när
mast följande storleksgrupperna. Av det totala beloppet faller 40 % på gruppen 
1–2,5 miljoner kr och ca 77 % på de tre grupperna i intervallet 0,5–5,0 miljoner 
kr. Den genomsnittliga storleken på projekten är ca 775 000 kr. Medianvärdet är 
lägre, ca 460 000 kr, och speglar att det finns ett relativt sett stort antal små pro
jekt.
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tabell 10.4 Fördelning av projekten som bifallits 2007–2011 efter totalt finansierat belopp 
per projekt (enligt ansökan)

Total finansiering, kr per projekt Antal projekt Andel (%) Totalt belopp, Mkr Andel (%)

–50 000 52 2,00 2,0 0,10

50 001–100 000 151 5,82 11,9 0,59

100 001–250 000 598 23,05 99,8 4,97

250 001–500 000 564 21,74 206,1 10,27

500 001–1 000 000 570 21,97 407,6 20,31

1 000 001–2 500 000 541 20,86 806,1 40,16

2 500 001–5 000 000 99 3,82 337,6 16,82

5 000 001–10 000 000 18 0,69 122,1 6,08

10 000 001– 1 0,04 14,2 0,71

totalt 2 594 100,00 2 007,4 100,00

Källa: Egen bearbetning

Leadermetoden bygger på att det finns ett lokalt engagemang och detta kan bland 
annat återspegla sig i hur stora privata och ideella insatser som tillförs projekten. 
Uppgifter har därför sammanställts över hur mycket per projekt som finansieras 
genom sådana insatser. Av nedanstående tabell framgår att de flesta projekt har en 
total privat och ideell finansiering, som rör sig om 100 000–250 000 kr per pro
jekt. I intervallet 10 000–500 000 kr finns drygt 80 % av projekten. För 116 pro
jekt handlar det om belopp över miljonen.

tabell 10.5 Fördelning av projekten som bifallits 2007–2011efter totalt belopp per projekt 
finansierat med privata och ideella insatser (enligt ansökan)

Total privat och ideell finansiering, 
kr per projekt

Antal projekt Andel (%) Totalt belopp, Mkr Andel (%)

0 70 2,70 0,0 0,00

–10 000 34 1,31 0,3 0,04

10 001–50 000 419 16,15 14,0 1,90

50 001–100 000 470 18,12 34,9 4,72

100 001–250 000 694 26,75 115,3 15,60

250 001–500 000 481 18,54 172,2 23,31

500 001–1 000 000 310 11,95 209,9 28,41

1 000 001–2 500 000 102 3,93 143,5 19,42

2 500 001–5 000 000 13 0,50 41,9 5,67

5 000 001– 1 0,04 6,9 0,94

totalt 2 594 100,00 738,9 100,00

Källa: Egen bearbetning
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11 Genomförda projekt 
(slututbetalda) 

Det första klara leaderprojektet hade sitt slututbetalningsdatum i september 2008. 
Under 2008 var det tre projekt som slutfördes. Det var först 2009 som antalet 
växte och ökade sedan markant 2010 och ökade ytterligare 2011. Utvecklingen är, 
förutom tidpunkten för beslut om bifall, en funktion av hur länge varje projekt 
pågår. Det finns en stor variation i hur lång tid projekten pågår (se tabell 11.3 
nedan).

tabell 11.1 Antal slututbetalda leaderprojekt 2007–2011 (koderna 411, 412, 413)

År 2007 2008 2009 2010 2011

Antal aktuellt år - 3 59 277 537

Ackumulerat antal från periodens början - 3 62 339 876

Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

I uppgiften om ackumulerat antal ingår 16 s.k. paraplyprojekt. I ett paraplyprojekt 
är LAG ägare av projektet och det gäller verksamhet med gemensamt syfte, mål 
och en specifik inriktning. Paraplyprojekten samlar ett antal delprojekt som kan 
genomföras av olika aktörer. Antalet projekt i dessa uppgår till 189 och beaktas 
dessa som egna projekt ökar antalet till 1 049 slututbetalda projekt.

Samarbetsprojekten kom igång senare än övriga projekt och därmed är det få som 
blev klara de första åren. 2011 visade sig dock en tydlig ökning i slutförda projekt. 
Uppstartsfasen har varit längre för den typen av projekt. De kräver att kontakter 
hinner byggas upp med i första hand andra leaderområden i Sverige och även 
andra länder och fordrar mer kunskaper än de enskilda projekten, som genomförs 
i respektive leaderområde. 

tabell 11.2 Antal slututbetalda leaderprojekt (kod 421) 2007–2011

År 2007 2008 2009 2010 2011

Antal aktuellt år - - - 4 15

Ackumulerat antal från periodens början - - - 4 19

Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

Den tid de olika projekten pågått varierar från som kortast 74 dagar till som längst 
1 354 dagar. Utryckt i år motsvarar det från 0,2 till 3,7 år. Mätningen avser tiden 
från att ansökan kommit in till dess att slututbetalning är genomförd. Vanligast 
längd på projekten som slutförts t.o.m. 2011 finns i intervallet 1,5–2,0 år.  
Ca hälften av projekten har varat längre än 1,5 år.
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tabell 11.3 Längd på projekt som slututbetalats t.o.m. 2011

Längd i dagar Längd omräknat till år Antal

275 0,75 44

273–365 0,76–1,00 118

366–549 1,01–1,50 290

550–730 1,51–2,00 247

731–915 2,01–2,50 114

916–1 096 2,51–3,00 56

1 097– 3,01– 25

Källa: Uppgifter enligt utvärderingsdatabas (Evald)

Nedanstående karta i figur 11.1 visar geografiska positioner för de projekt som 
slututbetalats t.o.m. 2011. Positionerna är enligt koordinaterna för projektägarnas 
postadresser. Flest klara projekt hade Dalälvarna följt av Växtlust Värmland och 
Hälsingebygden. Spridningen, i antal klara projekt, var från 60 i Dalälvarna till 
inget i Lappland. Här spelar givetvis in ifall leaderområdena fick en tidig eller sen 
verksamhetsstart. Se nedanstående tabell.

tabell 11.4 Leaderområdena grupperade efter antal projekt som slututbetalats 2007–2011

Leaderområde Antal projekt Antal leader-
områden

Lappland, Polaris, Göta Älv, Mellansjölandet, Sjuhärad, Blekinge,  
MittSkåne, Södertälje landsbygd, Timråbygd, Astrid Lindgrens  
hembygd, Västra Mälardalen, 3sam, Göteborgs insjörike, Värmlands 
BergsLAG, Mitt i Småland, Kustbygd Halland, Skåne Nordväst Norra, 
Lundaland, Spira Fyrkanten, Skåne Nordväst Södra, Kustlandet,  
Lag PH, Sollefteå, Åres Gröna Dalar, Upplandsbygd

0–9 25

Småland Sydost, Linné, Dalsland och Årjäng, Skånes Ess, Kustlinjen,  
Gästrikebygden, Nedre Dalälven, Närheten, Mittland, KalmarÖland, 
Inlandet, Norra Skaraborg, Ranriket-Norra Bohuslän, Ystad-Österlen-
regionen, Landsbygd Halland, Falun Borlänge, URnära, Gotland, 
Gränslandet, Östra Skaraborg, Söderslätt, Tornedalen, Leader Storsjö-
bygden med sjö skog och fjäll, Trekom, Höga kusten

10–19 25

Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård (Uross), Södra Fjällen, 
Mare Boreale, Sommenbygd, Västra Småland, Västra Skaraborg,  
Terra et Mare, Norra Mälarstranden

20–29 8

Bergslagen, Folkungaland 30–39 2

Växtlust Värmland, Hälsingebygden 40–49 2

50–59 -

DalÄlvarna 60– 1

Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet
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Figur 11.1 Slututbetalda leaderprojekt 2007–2011
Källa: Egen bearbetning och koordinatsättning
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De projekt som slututbetalats 2007–2011 omsluter totalt 408 miljoner kr. Det 
utgör ca 13 % av de totalt 3,2 miljarder kr som budgeterats för hela program
perioden (2007–2013). Bilden av finansieringen visar att insatserna i form av ide
ellt arbete varit av samma storleksordning som projektstödsdelen. Räknas övriga 
former av privat finansiering in uppgår de tillsammans till nästan 43 % och är 
högre än projektstödens andel på 36 %.
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Figur 11.2 Fördelningen enligt finansieringsslag för projekt som slututbetalats 2007–2010 
för åtgärdskoderna 411, 412, 413, 421, Mkr
Källa: Bearbetning av uppgifter i LBsystemet

Den genomsnittliga storleken på de projekt som slututbetalats visar en omslutning 
på ca 456 000 kr och det är mindre projekt som helt naturligt blivit klara först. Vid 
jämförelse med gruppen 2007–2011 beslutade projekt så är den genomsnittliga stor
leken (baseras på planerad finansiering vid ansökan) i den gruppen ca 775 000 kr. 
Vidare är andelen projekt under 250 000 kr ca 48 % i slututbetalda gruppen och  
ca 31 % i den andra gruppen. Summan av privat och ideell finansiering är i genom
snitt ca 194 000 kr jämfört med ca 285 000 kr i gruppen med de beslutade pro
jekten.
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12 Beskrivande och uppföljande 
uppgifter för projekten

Leaderverksamheten är mångfacetterad och innehåller många dimensioner. Det 
framgår också i beskrivningen av grunderna för utvärdering av landsbygdspro
grammet, som tidigare gjorts i kapitel 5. Strukturen innehåller bl.a. fjorton olika 
bedömningsområden för begreppet livskvalitet med koppling till Leader. Betraktat 
utifrån ett perspektiv kopplat till landsbygdsutveckling aktualiserar den därmed 
behov av många slag av beskrivande uppgifter, resultat m.m., som är relevanta för 
att åskådliggöra hur leadermetoden skapar engagemang och utveckling i berörda 
landsbygdsområden. I detta avsnitt redovisas flera slag av beskrivande och uppföl
jande uppgifter för de projekt som slututbetalats under 2007–2011.

12.1 Antal slag av projektägare
Leaderverksamheten betonar och grundar sig på ”underifrånperspektivet”. Det 
är därför naturligt att börja med att sammanställa uppgifter, som visar vilka det är 
som engagerat sig som projektägare. Detta framgår av tabellen nedan. Det är tyd
ligt att det är ideella grupperingar som dominerar, vilket styrker att ett tydligt 
lokalt engagemang står bakom projekten. 

tabell 12.1 Antal slag av projektägare

Slag av projektägare Antal projekt

Ideell förening (andra än Bygderåd…, Hembygdsföreningar …, 
se nedan i tabellen)

252

Bygderåd/bygdelag/intresseförening/samhällsförening 185

Kommun 89

Ekonomisk förening 86

Hembygdsförening/historiesällskap 54

LAG-grupp 52

AB (Aktiebolag) 49

Utbildningsorganisation 31

Privat person/enskild firma 25

Stiftelse 24

LRF 15

Kyrka/samfund 9

Handelsbolag 6

Hushållningssällskap 4

Samfällighetsförening 3

Övriga (Naturskyddsförening (3), Friluftsfrämjandet (2),  
Landsting (2), Kommanditbolag, länsstyrelse, offentlig  
korporation eller anstalt, vägsamfällighet

11

Källa: Egen sammanställning

Gruppen ideella föreningar, som är den största med sina 252 projekt, innehåller 
följande inriktningar för de aktuella föreningarna: 44 med huvudinriktning idrott, 
16 – häst, 15 – företagare, 14 – båt, 11 – kultur, 11 – fiske, 7 – golf, 7 – musik,  
6 – teater, 6 – konst/konstnärer, 6 – motocross/motor, 2 – jakt, 2 – hund,  
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2 – kvinnor, 1 – foto, 1 – pensionärer/äldre, 1 – skytte, 1 – flyg, 1 – guider och  
98 utan eller med okänd inriktning. 

Näst störst antal står en grupp för som inrymmer bygderåd/bygdelag/intresse och 
samhällsföreningar och vilkas verksamhet normalt har sin grund i att engagemang 
i lokala frågor väckts av ett eller flera skäl. En tydlig lokal koppling har också 
gruppen hembygdsföreningar/historiesällskap, men i de fallen främst baserat på 
intresse för bygders och områdens historia. Ett tydligt deltagande från lokala poli
tiska nivåer visar sig genom att kommuner är projektägare i en tiondel av pro
jekten. Gruppen ekonomiska föreningar är den fjärde största och de är normalt 
kopplade till olika slag av verksamheter av ekonomisk natur och oftast framgår av 
deras namn att de har anknytning till geografiska lokala områden. LAGgrupper 
ligger förhållandevis högt genom att de är ägare av samarbetsprojekt och s.k. para
plyprojekt. Gruppen med aktiebolag består i huvudsak av lokala bolag med kopp
ling till platsen eller området där projekten genomförs.

12.2 Huvudinriktning på projekten
Projekten spänner över ett mycket brett område. Vid registreringen i Evald av upp
gifter för uppföljning och utvärdering görs en bedömning av varje projekts inrikt
ning baserad på en indelning som är grundad på EU:s åtgärdskoder, men som går 
betydligt längre än denna på detaljnivå. Det ger möjligheter till att både kunna 
sammanställa uppgifter för stora grupper, men också att gruppera på mer detalje
rade nivåer när så krävs. Projekten är i flera fall inriktade på att genomföra mer 
samtidigt än vad som kan beskrivas med endast en åtgärdstyp eller rubriksättning 
av projekt. För att skapa möjligheter till att tydligt kunna spegla även sådana pro
jekts innehåll finns möjligheten att utöver huvudinriktning också kunna ange en 
eller flera delinriktningar för varje projekt.

Baserat på registreringen av huvudinriktningar, i en struktur enligt EU:s grundin
delning, är projekt inriktade på främjande av turismverksamhet vanligast tätt följt 
av förnyelse och utveckling av byar. Tredje plats tas av projekt som gäller grund
läggande tjänster på landsbygden. Därpå följer olika slag av företagsutveckling för 
mindre företag och jordbruksföretag.
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tabell 12.2 Huvudåtgärdsinriktning (EU:s grundindelning)

Inriktning (kod i  
EU:s grundindelning)

Beskrivning Antal projekt Andel (%)

313 Främjande av turismverksamhet 262 29,3

322 Förnyelse och utveckling av byarna 204 22,8

321 Grundläggande tjänster för ekonomin och befolk-
ningen på landsbygden

174 19,4

312 Mikroföretag 116 13,0

331 Utbildning och information 52 5,8

323 Bevarande och uppgradering av natur- och kultur-
arvet på landsbygden

45 5,0

311 Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk 25

2,8

Axel 2 Förbättra miljön och landskapet 15 1,7

Axel 1 Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruks-
sektorn

2 0,2

Källa: Egen sammanställning

Det finns också ett behov av att kunna göra sammanställningar som på ett mer 
tvärgående och horisontellt sätt än vad EU:s indelningsgrund representerar dvs. 
visar hur projekten fördelar sig efter bredare och andra alternativa indelnings
grunder. Det kan göras genom att sammanföra de koder som används för registre
ringen i särskilda grupper. Ytterligare sätt att beskriva vad projekten anknyter till 
för verksamheter, innehåll m.m. kan därigenom skapas. Intresse finns t.ex. för att 
få en bild av hur många projekt som kan bedömas ha en tydlig huvudinriktning 
mot turism. Därvid bestäms vilka av registreringskoderna för huvudinriktningarna 
som kan anses vara typiska för begreppet turism, oavsett om de rör företags
utveckling, främjande av turism, naturmiljöer m.m., och tillsammans får de bilda 
en grupp. För de grupper som skapas kan sedan göras olika slag av databasutdrag. 
Nedan har gjorts en indelning i sju grupper för att därigenom kunna spegla pro
jektens inriktningar på ytterligare ett sätt. Grupper som skapats för detta syfte är

• Turism

• Bygdeutveckling

• Fritid

• Grundläggande tjänster och service inkl. skola

• Näringsverksamhet

• Bioenergi

• Utbildningar

Nedanstående diagram visar för projekt (gäller andra än de s.k. samarbetspro
jekten) att projekt med inriktning på turism är klart vanligast förekommande och 
framträder nu som ett än större område än vad tidigare tabell 12.2 indikerar. Till 
gruppen har förts även de projekt som handlar om turistverksamheter på jordbruk 
och mindre företag och de som gäller natur och kulturarv då de i förlängningen 
vanligtvis bidrar till att skapa besöksmål, som kan attrahera turister.
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Turism 38 %

Bygdeutveckling 27 %

Närings verksamhet  
10 %

Fritid 7 %

Grundläggande tjänster/
service inkl. skola 8 %

Utbildning 6 %
Bioenergi 2 % Övrigt 2 %

Figur 12.1 Fördelning av slututbetalda projekt 2007–2011 på grupper, procentandelar
Källa: Egen sammanställning

Drygt en fjärdedel har klassificerats relaterade till bygdeutveckling. Koppling till 
näringsverksamhet exkl. turism finns i vart tionde projekt. Något lägre andel faller 
på projekt inriktade på fritid och sedan följer projekt inriktade på grundläggande 
tjänster/service. Övriga grupper står för små andelar.

En mer detaljerad nivå kan vara av intresse för att bättre kunna uppfatta projektens 
inriktningar. Nedanstående tabell visar fördelningen på den mest detaljerade nivå, 
som inriktningarna registreras. De huvudinriktningar som registrerats för fem eller 
fler projekt har tagits med.
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tabell 12.3 Huvudinriktning

Huvudinriktning Antal projekt

By-/bygdeutveckling (bred ansats) 77

Evenemang/festival/mässa 39

Vandringsleder 33

Turismutveckling (bred ansats) 31

Renovering/upprustning av gemensam byggnad 28

Nya gemensamma lokaler/anläggningar 25

Kultur-/historieturism (utveckling/marknadsföring) 21

Idrott/sport 19

Anläggning(ar) i yttre miljö(er) 18

Gemensam byggnad (byggnation/renovering/förbättring) 18

Företagsledning, kunskaper i administration (bokföring) och marknadsföring 17

Mat/Livsmedel 16

Fritid, ospecificerat 15

Företagsutveckling (bred ansats) 15

Inkvartering/logi 14

Musikarrangemang/festival 14

Trycksaker/informationsbroschyrer 12

Utställning (permanent/temporär) 12

Kursverksamhet 11

Turist-/upplevelsepaket 11

Upplevelse-/nöjesanläggning 11

Vägar 11

Kultur-/historieturism 10

Marknadsföringsorganisation/-paket 10

Teater 10

Övriga: Antal projekt per huvudinriktning
9 8 7 6 5

Hamnanlägg-
ning/vågbrytare

Brygga för båt-/
fartygstransporter

Cykelled Biogas Bad (ute/inne)

Industri minnen/-
byggnader/-
lokaler

Fritids- och  
hobbyrelaterad 
utbildning

Förädling av livs-
medel

Bostäder Förbereda för bredband, 
infrastruktur

Internet/web Kultur,  
ospecificerat

Hantverk,  
ospecificerat

Digital anläggning 
(ljud och bild)

Hästaktiviteter (stallverk-
samhet, ridning m.m.)

Kulturarv/råd, 
anvisningar etc.

Museum/museal 
anläggning

Fisketurism Krukmakeri, lergods, 
stengods

Musik Fisketurism /sport-
fiske (utveckling/
marknadsföring)

Marknads-/torgdag

Sociala tjänster 
(hälsa/omsorg)

Livsmedelsproduk-
tionsrelaterad 
utbildning

Rekonstruktion/åter-
skapande (historisk 
byggnad/anläggning 
etc.)

Utrustning till 
gemensamma 
ändamål

Miljöskydds-
åtgärder,  
ospecificerat

Rensning/röjning/upp-
rustning av yttre miljö

Mässor Turismrelaterad  
utbildning

Vattenturism (sjöar, hav)

Källa: Egen sammanställning
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Mest frekvent är projekt som klassificerats som inriktade på by/bygdeutveckling 
med bred ansats. Därpå projekt som engagerar sig i att skapa eller upprätthålla 
olika slag av evenemang/festivaler/mässor och som tredje grupp etablering och 
underhåll av vandringsleder.

Gruppen avslutade samarbetsprojekt är fortfarande liten. Antalet samarbetspro
jekt, som avslutats under perioden 2007–2011, är nitton stycken och i den gruppen 
är ungefär hälften inriktade på omsorgstjänster och den andra hälften på utveck
ling av turism.

12.3 Delinriktningar
Bredden i projektens innehåll gör att en beskrivning bara baserad på huvudinrikt
ning i flera fall inte ger en tillräckligt rättvisande bild av den verksamhet som 
pågår. Möjlighet finns därför att komplettera huvudinriktning med de delinrikt
ningar som projektens verksamhet också svarar mot. Av projekten har det bedömts 
motiverat att för något mer än hälften lägga till en eller flera delinriktningar. Kom
pletterat med en delinriktning har gjorts i 36 %, med två i 10 %, med tre i 3 % och 
med fyra eller fler i drygt 1 %. Som mest finns nio delinriktningar för ett projekt. I 
det fallet och andra med många delinriktningar rör det sig om s.k. paraplyprojekt 
och som i sig rymmer många delprojekt, som kan ha varierande inriktningar.

Vanligast förekommande delinriktningar är de som relaterar till turism, som 
kultur/historieturism, turismutveckling (bred ansats), natur, fiske, idrottsturism, 
evenemang, festivaler, mässor, utställningar, skyltning. Högt ligger också  
by/bygdeutveckling (bred ansats).

12.4 Mål i landsbygdsprogrammet
I landsbygdsprogrammet finns en uppsättning med övergripande indikatorer för 
måluppfyllelse. De har därmed status av att vara referenspunkter för landsbygds
programmets alla slag av åtgärder. Det är därför motiverat att bedöma hur leader
projekten knyter an till dessa övergripande målindikatorer. För varje projekt görs 
en bedömning av vilket/vilka av målen som det direkt eller indirekt kan associeras 
med.

tabell 12.4 Mål i landsbygdsprogrammet

Mål i landsbygdsprogrammet Förekomst i antal projekt

Ökning av sysselsättning 877

Ekonomisk tillväxt övriga företag 863

Ekonomiskt tillväxt jordbruksföretag 156

Medverkan till att bekämpa klimatförändringarna 20

Förbättring av vattenkvalitén 17

Vända den negativa utvecklingen av biologisk mångfald 14

Underhåll av jordbruksmark och skogsmark med höga naturvärden 10

Källa: Egen sammanställning
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Tydligt dominerande är att projekten i första hand har bäring mot målen som 
gäller ekonomisk tillväxt och ökning av sysselsättning. Övriga fyra mål är för
knippade med miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet och det är få projekt med 
sådant innehåll bland leaderprojekten.

12.5 Horisontella prioriteringar  
i landsbygdsprogrammet

I landsbygdsprogrammet finns angivet vilka horisontella prioriteringar som skall 
beaktas i samtliga delar av programmet. Dessa är således även riktmärken för 
leaderverksamheten. Det kan vara flera av prioriteringarna som är tillämpliga sam
tidigt för ett enskilt projekt. För de olika projekten bedöms om de har tydlig 
anknytning till och i så fall vilken/vilka av dem. Det kan framgå av att i projektet 
ingår verksamhetsdelar med särskilda ambitioner för de horisontella prioritering
arna, men också vid en bedömning av vad ett projekt i sin helhet söker åstad
komma.

tabell 12.5 Horisontella prioriteringar i landsbygdsprogrammet

Horisontell prioritering (inriktning) Förekomst i projekt

Ingen uttalad horisontell inriktning 396

Projekt med inriktning på ungdomar 271

Projekt med inriktning på hållbar utveckling 145

Projekt med inriktning på miljö 140

Projekt med inriktning på kompetenshöjning 122

Projekt med inriktning på integration 73

Projekt med inriktning på kvinnor (ospecificerat) 72

Projekt med inriktning på funktionshindrade 57

Projekt med inriktning på jämställdhet 21

Källa: Egen sammanställning

För mer än hälften av projekten har kopplingar till horisontella prioriteringar 
registrerats. Vanligast är att de har inriktning mot ungdomar, följt av inriktning på 
hållbar utveckling, miljö och kompetenshöjning. Integration finns med i knappt 
vart tionde projekt. Samma gäller för inriktning på kvinnor. Drygt vart tjugonde 
projekt berör funktionshindrade, vilket kan vara genom handikappanpassning av 
utrymmen, inriktning på verksamhet.

12.6 Karaktär på projekten
Bland annat för att få en grundstruktur för hur projekten fungerar i ett utvecklings
sammanhang kan de också klassificeras utifrån projektens karaktär. Tabellen 
nedan visar hur fördelningen fallit ut enligt de fyra grupper som används för klas
sificeringen.
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tabell 12.6 Karaktär på projekten

Karaktär på projekten Antal projekt

Förstudie/Kartläggning 360

Del i kontinuerlig (framtida) verksamhet 248

Engångsinsats 231

Förutsättningsskapande, annat 57

Källa: Egen sammanställning

Det är tydligt att det på många områden finns ett behov av att närmare utreda och 
analysera olika frågor innan definitiva projekt skapas. Det framgår av att ca 40 % 
av projekten är olika slag av förstudier eller kartläggningar. I de fallen blir det 
aktuellt att senare följa upp vilken fortsättning de fått. Ca en fjärdedel faller på 
projekt som innebär att särskild insats görs under en begränsad tid (engångsinsats) 
t.ex. upprustning av en gemensam byggnad/anläggning. En annan fjärdedel 
speglar att projekten är en del i verksamhet som pågår eller avses pågå kontinuer
ligt t.ex. uppstart av årligen återkommande mässa. Ett begränsat antal projekt kan 
räknas till att vara förutsättningsskapande på något sätt och där resultat av pro
jekten kan förväntas växa fram på ett mer indirekt och successivt sätt. I flera fall 
kommer det också att ta lång tid innan resultaten visar sig.

12.7 Genomförande av projekten (arbetssätt etc.)
För att bl.a. få en bakgrund till vilka kompetenser och yrkeskunnande som tas i 
anspråk för genomförandet av projekten är det betydelsefullt att närmare beskriva 
vilket/vilka slags genomförande som kan knytas till projekten. Vanligast är att 
något fysiskt verkställs på en avgränsad yta eller plats. Det kan vara alltifrån att 
bygga lokaler, anläggningar, att underhålla yttre miljöer till att genomföra olika 
slag av evenemang (tävlingar, festivaler). Därnäst mest vanligt är att projekten är 
utredande och behövs för att ge ökade kunskaper och ta fram olika slag av 
underlag. Den stora andelen förstudier ger ett sådant utslag. Inslag av kommunika
tionsbyggande och marknadsförande verksamhet är relativt vanligt. Ett utbild
ningsinnehåll är inte lika frekvent, som de tidigare nämnda, men är ändå påtagligt 
i flera projekt.

tabell 12.7 Beskrivning av genomförandet av projekten

Beskrivning av genomförandet av projekten Förekomst i projekt

Utredande/kartläggande/sammanställande 435

Fysiskt verkställande (anläggning, yttre miljö, renovering, utrustning, inventarier 
m.m.)

303

Fysiskt verkställande (evenemang) 191

Marknadsförande/reklam-/publicitetsskapande 171

Utbildande/kompetensutvecklande 119

Kommunikationsbyggande 115

Källa: Egen sammanställning
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Ytterligare uppgifter som registreras om projektens genomförande är vad det är 
för slag av insatser som görs. Uppgifterna visar att vanligast är i fallande ordning

• Inventerings/kartläggnings/utredningsarbete

• Kontakter, nätverksmöten

• Utbildnings och kompetenstillfällen, studiebesök eller motsvarande

• Byggnads/snickeriarbete

• Informations/intressentmöten, konferenser eller motsvarande

• Markarbete

• Publikdragande insatser (tävlingar, festivaler)

• Kampanjer, infoinsatser

• Web/hemsida (relaterad till)

• Publicitetsskapande insatser (annonser/artiklar/TV och radioinslag)

• Enkätundersökningar

• Installationsarbete

• Inköp av utrustning/inventarier

• Marknadsaktivitet/dag

• Röjnings/städningsarbete (utomhus), insats i yttre miljö

• Medaproduktion (film, video etc.)

• El/telearbete

• Konstskapande/konstnärligt arbete

Relativt hög del förstudier gör att utredningsinsatser av olika slag och studieinrik
tade delar som studiebesök är vanliga. Att en stor grupp projekt handlar om att 
skapa eller underhålla fysiska objekt visar sig i hög förekomst av byggnads/
snickeriarbete, markarbete, installationsarbete. Behov att i projekt marknadsföra 
verksamhet framträder genom kampanjer, informationsinsatser, publik och publi
citetsskapande insatser av olika slag.

12.8 SNI-kodskoppling
Flera av projekten kommer att ha direkt eller indirekt inverkan på olika slag av 
näringsverksamhet. För att kunna spegla detta registreras i Evald vad för slags 
näringsverksamhet som sådana projekt i första hand kan bedömas gynna eller sti
mulera. Detta görs enligt den indelning som finns i Svensk Näringsgrensindelning 
(SNI2007) och som bygger på EU:s näringsgrensindelning, kallad NACE. Statis
tiska centralbyrån publicerar förteckningar över verksamhetsarter enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI2007) på olika siffernivåer. 

Registreringarna i Evald ger följande tabell för verksamheter som faller under 
kapitel i SNI koderna (2siffernivån) och korresponderande intervall på 5siffer
nivån. För knappt 60 % av projekten har det bedömts att det är motiverat att visa 
på en koppling till något slag av näringsverksamhet.
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tabell 12.8 SNI koppling på 5-siffernivån

Beskrivning av kapitel SNI-koder  
(intervall)

Antal projekt

a Jordbruk, skogsbruk och fiske 01110–03220 17

B Utvinning av mineral 05100–09900 -

C Tillverkning 10111–33200 19

d Försörjning av el, gas, värme och kyla 35110–35300 11

e Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 36001–39000 2

F Byggverksamhet 41100–43999 10

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45110–47999 38

H Transport och magasinering 49100–53203 7

I Hotell- och restaurangverksamhet 55101–56300 56

J Informations- och kommunikationsverksamhet 58110–63990 17

K Finans- och försäkringsverksamhet 64110–66309 -

L Fastighetsverksamhet 68100–68320 10

m Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69101–75000 8

n Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77110–82990 49

o Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84111–84300 -

P Utbildning 85100–85600 32

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86101–88995 26

r Kultur, nöje och fritid 90010–93290 199

S Annan serviceverksamhet 94111–96090 23

t Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor  
och tjänster för eget bruk

97000–98200 -

U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambas-
sader o.d.

99000 -

Källa: Egen sammanställning + Förteckning över verksamhetsarter enligt Svensk näringsgrensindelning 
(SNI2007) på 5siffernivå

Mest frekventa SNIkoder på 5siffernivån för huvudinriktning visar att det 
handlar om 

• Hotell och logiverksamhet, restaurangverksamhet (55101)

• Museiverksamhet (91020)

• Fritids och nöjesverksamhet (93290)

• Sportverksamhet, drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sport 
anläggningar (93199)

• Stödtjänster till artistisk verksamhet (90020)

• Turist och bokningsservice (79900)

• Annan logiverksamhet (55900)

• Arrangemang av kongresser och mässor (82300)

12.9 Fysiska anläggningar
Som framgått tidigare handlar många projekt om att fysiskt verkställa något som 
är av vikt eller tillgodoser eftersatta behov för en bygd eller område. Givetvis 
inställer sig frågan, vad är det för slag av objekt som detta gäller och om vissa 
objekt är vanligare än andra. Baserat på det underlag som finns om verkställda 
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projekt (objekt som tas upp i förstudier ingår inte) framkommer följande bild. 
Totalt rör det sig om över 550 fysiska objekt som tillkommit eller förändrats 
genom projekten. Ca 100 är webplatser som tillkommit genom projekten. Övriga 
representerar ett brett spektrum av objekt. En grupp kan relateras till att de gäller 
byggnader. En annan kan definieras genom att de är objekt eller anläggningar i 
utemiljö. I den byggnadsrelaterade gruppen finns en del nya byggnader och till
byggnader av lokaler, men framförallt en stor grupp som inneburit upprustningar 
eller förbättringar av lokaler och i en del fall ändrad användning av byggnaderna. 
Bygdegårdar, mötes och samlingslokaler, ungdomsgårdar, äldre ekonomibygg
nader, besöks och uthyrningsstugor, mindre hotell, förrådsbyggnader, mindre 
lokaler, ridhus, stall, gymlokaler, kontorslokaler, bostäder kan nämnas som 
exempel. Ny användning är t.ex. museum, biograf, butik, turistinformation. Till
byggnader och kompletteringar kan avse toalett och duschutrymmen, kök, ljud, 
storbilds och TVutrustningar, altaner, scener. Objekten i utemiljö kan exempli
fieras med badplatser, idrotts och sportanläggningar, natur och lekområden, 
hamnbryggor, vågbrytare, broar, cykel och vandringsleder, museijärnväg. Ny och 
förbättrad skyltning är också ett tydligt inslag. Ett framträdande motiv för många 
av objekten är att de främjar förutsättningarna för turism eller bidrar till fler 
besöksmål, som anläggning av cykel och vandringsleder, uthyrningsstugor, över
nattningsrum, muséer, nya skyltar och information på nya eller utvecklade 
webplatser. Det finns ett mindre antal projekt som gäller bredbandsanläggningar. 
Gruppen övrigt består av de som förekommer en gång och slag av objekt framgår 
av fotnoten. 

I 57 projekt redovisas ett värde på investeringar dvs. sådant som bedömts ha ett 
värde även efter fem år. Totala redovisade värdet uppgår till knappt 88 miljoner kr. 
I 20 fall rör det sig om investeringar överstigande en miljon kr.
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tabell 12.9 Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Fysisk anläggning Förekomst i 
antal projekt

Fysisk anläggning Förekomst i 
antal projekt

Webbplats/hemsida 72 Gym-/gymnastiklokal 5

Vandringsled 39 Logotype 5

Skyltar (väg-, information-, turist- 
etc)

34 Parkerings-/uppställningsplats  
för fordon

5

Idrottsplats/-anläggning/-plan 28 Rastplats 5

Byggnadsdel (kök, förråd etc.) 25 Väg 5

Bygdegård 16 Bredbandsnät 4

Museum 15 Butik 4

Båtbrygga/-kaj/-ramp 14 Ridled 4

Scen 11 Upplevelse-/nöjespark 4

Lokal, mindre (t.ex. för turistbyrå) 10 Uthyrningsstugor 4

Plats för friluftsliv (grillplats etc.) 10 Vatten- och avloppsanläggning/
reningsverk

4

Biograf 9 Bostäder (hus/lägenheter) 3

Natur-/rekreations-/lekområde 9 Jaktskytte-/viltmålsanläggning 3

Restaurang/krog/cafe 9 Multiarena (lokal för bl.a. sport- 
och kulturevenemang

3

Samlings-/informationsplats 9 Storbilds-/TV-utrustning 3

Badplats (ute) 8 Badhus 2

Toalett- och duschrum/-utrymmen 8 Bastu/badtunna 2

Trädgård, ute 8 Djurpark/-inhägnad 2

Bro 7 Elljusspår 2

Mötes-/konferenslokal 7 Fiskodling/-sanläggning 2

Brygga 6 Golfbana 2

Förrådsbyggnad 6 Stall, häst 2

Ungdomsgård 6 Tält 2

Besöksstugor 5 Vattenled 2

Cykelled 5 Äldre ekonomibyggnad (lada etc.) 2

Fest-/nöjesplats/-park  
(upprustning)

5 Drivmedelsanläggning/mack 2

Övrigt*

* Altan, belysning, djurstall/uppfödningsanläggning, flotte, hotell, järnväg, konstverk/skulptur/installa
tion i utemiljö, kontorslokal, kyrke, mälteri, ridhus, utsikts/fågeltorn, vågbrytare, värmeanläggning/ 
central

Källa: Egen sammanställning

Också förstudierna kan handla om fysiska anläggningar och i de fallen om plane
ring, projektering, kalkylering, undersökningar etc. relaterade till potentiella 
fysiska anläggningar. Vanligast är att det gäller att skapa webplatser och hemsidor, 
museum, bioenergianläggningar, leder för vandring och cykling, bostäder, olika 
slag av arenor, anläggningar och lokaler för fritids, sport och kulturevenemang 
och bredbandsnät.
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12.10 Tjänster och varor
Projekt som berör produktion av tjänster och varor kan förutsättas ge utslag i ökad 
näringsverksamhet i aktuella områden. Anknytningen till tjänster och varor kan 
vara av två slag. I ena fallet är utgångspunkten att det handlar om att stimulera 
redan existerande produktion av tjänster och varor medan i det andra fallet är det 
fråga om att starta upp nya tjänster eller produktion av nya varor. 

I fallet med redan existerande tjänster är det mest fråga om att stimulera och öka 
kulturutbud av olika slag, utbildningar och upplevelse och underhållningspaket. 
Flera slag av uthyrnings och matserveringsverksamheter finns också med.

tabell 12.10 Näringsverksamhet – tjänster inkl. förstudier

Näringsverksamhet – tjänster Förekomst i 
antal projekt

Kulturutbud (teater, musik, konst, film etc.) 62

Utbildningar 28

Upplevelse-/underhållningspaket, ospecificerat 27

Uthyrning (lokal/utrymme) 27

Matservering/restaurang/pub/café 22

Uthyrning (rum/stugor) 18

Tjänster, ospecificerade 15

Ridskoleverksamhet/hästrelaterade tjänster 10

Detalj-/butikshandel (souvenirer/turist-/kioskvaror etc.) 9

Omsorgstjänster 7

Konsultverksamhet/-tjänster 5

Båttrafik, passagerare 3

Hälsofrämjande tjänster 3

Service till vandrare (kost, logi, transporter) 3

Turridning 3

Uthyrning (kanoter/båtar) 2

Virtuell butik 2

Hushållsnära tjänster (städning m.m.) 1

Jakt-/skytteträning 1

Uthyrning (camping-/husvagnsplatser) 1

Källa: Egen sammanställning

Även bland det som kan karaktäriseras som etablering av nya tjänster dominerar 
samma slag av tjänster som i tidigare tabell. Omsorgstjänster, guidningsverk
samhet, webplatstjänster är dock relativt sett större bland nya tjänster.



62

tabell 12.11 Nya tjänster inkl. förstudier

Slag av ny tjänst Förekomst i 
antal projekt

Kulturutbud (teater, musik, konst, film etc.) 89

Upplevelsepaket av olika slag 82

Utbildningar 47

Uthyrning (lokal/utrymme) 43

Matservering/restaurang/pub/café 18

Omsorgstjänster 16

Guidning, stadsvandring m.m. 15

Webplats (gemensam marknadsföring, information etc.) 12

Konsultverksamhet/-tjänster 9

Ridskoleverksamhet/hästrelaterade tjänster 8

Uthyrning (sport-/idrottsanläggning/-plan) 6

Service till vandrare (kost, logi, transporter) 5

Äldreboende 5

Båttrafik, passagerare 4

Hushållsnära tjänster (städning m.m.) 4

Hälsofrämjande tjänster 4

Uthyrning (kanoter/båtar) 4

Detalj-/butikshandel (souvenirer/turist-/kioskvaror etc.) 3

Drivmedelsförsäljning 2

Finansiella tjänster 2

Virtuell butik 2

Övrigt* 9

* Detaljhandel, livsmedel m.m., Drivmedel, bilvård, Ekonomitjänster, Jakt /skytteträning, Ledavgifter/
skoter, Tjänster via bredband, Träningsläger, Tågtrafik, musei, Uthyrning, cyklar

Källa: Egen sammanställning

Att projekten har som syfte att stimulera och utveckla något slag av varuproduk
tion är inte alls lika vanligt som intresset för tjänsteproduktion. Främst rör det sig 
om livsmedelsproduktion på lokal nivå. Därutöver handlar det om hantverk och en 
del energiproduktion.
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tabell 12.12 Näringsverksamhet – varuproduktion inkl. förstudier

Slag av varuproduktion
Förekomst i 

antal projekt

Livsmedel (när-/lokalproduktion) 19

Hantverk (ospecificerat) 9

Varor, ospecificerade 8

Biogas 4

Elström/elektricitet 4

Livsmedel (ospecificerat) 3

Livsmedel (småskalig produktion) 3

Båt, eldriven 2

Kött/köttvaror (när-/lokalproduktion) 2

Ull/ullprodukter 2

Etanol 1

Hantverk (textilier) 1

Livsmedel (fisk/fiskprodukter) 1

Malt 1

Sällskapsspel (brädspel m.m.) 1

Ved 1

Källa: Egen sammanställning

Inom gruppen ny produktion lägger sig böcker/tidskrifter/tidningar högst. De har 
främst sin bakgrund i att det inom projekt, som stöder och utvecklar turism och 
dokumentation av den lokala historien, skapas olika slag av böcker, tidskrifter o.d. 
Annars är det även här produktion av livsmedel, energi och hantverk som är vanli
gast.

tabell 12.13 Produktion av nya varor inkl. förstudier

Slag av produkt Förekomst i 
antal projekt

Böcker/tidskrifter/tidningar 19

Livsmedel (när-/lokalproduktion) 15

Biogas 10

Hantverk (textilier) 10

Elström/elektricitet 3

Båt, eldriven 2

Kött/köttvaror (när-/lokalproduktion) 2

Livsmedel (småskalig produktion) 2

Armband 1

Hampa-/fiberprodukter 1

Hundmat/slaktbiprodukter från ren 1

Isoleringsmaterial 1

Sällskapsspel/brädspel 1

Film 1

Källa: Egen sammanställning
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12.11 Relaterade till turism
Som framgått tidigare är den till antalet största gruppen de projekt som är inrik
tade på turism av något slag. För 261 projekt har angivits uppgifter om antal besö
kare i slutrapporter eller gjorts preliminära ungefärliga skattningar av antalet. Den 
stora andelen projekt som är inriktade på att skapa och främja turism resulterar i 
varierande omfattning i nya besökare till platser eller lokala områden. Begreppet 
besökare kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det ingår. Som 
turism räknas normalt människors aktiviteter med koppling till besöksmål, evene
mang, attraktion och när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning. Lokalbefolkning är besökare som vistas i sin vanliga omgivning och 
räknas normalt inte som turister. Uppgifterna får i dagsläget närmast ses som en 
indikation på storleksordning per år och ytterligare uppföljningar kommer att 
behöva göras innan antalsuppgifterna blir definitiva. 

tabell 12.14 Uppgifter om antal besökare/besök

Slag av besökare/besök Antal

Nya dagbesökare ca 75 000

Nya besökare/gästnätter ca 55 000

Källa: Egen sammanställning

Besöksutvecklingen över tiden har också stor betydelse då attraktionskraften, som 
olika turistobjekt m.m. har, ofta inte är konstant. För nya turistverksamheter krävs 
normalt en viss tid efter att de etablerats för att marknadsföring och publicitet 
skall hinna verka och leda till ett genomslag i form av ökat antal besökare.

12.12 Relaterade till boende
Ett mindre antal projekt engagerar sig i olika slag av boende/boendealternativ. 

tabell 12.15 Boende inkl. förstudier

Slag av boende Antal projekt

Äldreboende/boendeformer för äldre 15

Nya bostäder/lägenheter 7

Planläggning av bostadsområde 3

Källa: Egen sammanställning

Intressant att notera är att boendealternativ för äldre eftersträvas i ungefär två av 
tre aktuella projekt.

12.13 Relaterade till utbildning
Av de slutrapporterade projekten har för drygt 200 projekt redovisats uppgifter om 
att utbildningsinsatser har ingått. Antalet projekt, vilkas huvudinnehåll är att 
genomföra utbildningar, är klart lägre. Det rör sig hittills om 40 stycken och  
ca 3 700 deltagare i dessa utbildningar. I de fallen är utbildningarna inriktade på 
företagsverksamhet, hantverks och yrkeskunskaper, fritids och hobbyaktiviteter 
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och projektledning. I övriga projekt ingår utbildningsaktiviteterna antingen som 
en del som motiveras av att ge viss kompetens till deltagare i projekten, eller som 
en följd av ambitioner att sprida kunskaper till bredare kretsar av personer om för 
projekten betydelsefulla ämnen. Ca 70 % av totala antalet deltagare i utbildning
arna kan hänföras till denna grupp. Det gör att det inte är fråga om några längre 
utbildningar utan kortare kurser, studiecirklar, seminarier, dagskurser och i några 
projekt ett utbildningsinnehåll riktat mot skolklasser och barngrupper. En stor 
andel av redovisade deltagare faller på fritids och hobbyaktiviter inkl. evene
mangsinslag och barn och unga utgör en betydande grupp.

0 500 1 000 2 0001 500 2 500 3 000 3 500 4 000

Studiebesök/-grupper, temadagar/-vandringar

Studiecirkel/-cirklar, seminarium/er

Barngrupper/skolklasser, ämnen/teman

Utbildning inom turism- och upplevelsenäringen

Utbildning i hobby-/fritidsaktiviteter

Utbildning i företagande/styrelsearbete

Utbildning i yrke/hantverk

Utbildning i miljöfrågor

Utbildning för tävlings-/idrottsverksamhet

Utbildning av ryttare/kuskar/hästintresserade

Utbildning i datakunskap/web

Projektledarutbildning

Högskole-/universitetskurser

Utbildning i bioenergi/-produktion

Utbildning i/för utredningsinsatser

Utbildning i lägerledning/fritidsverksamhet

Utbildning i alkohol-/livsmedelslagar

Utbildning i skatteregler/-lagstiftning

Figur 12.2 Antal deltagare i olika slag av utbildningar
Källa: Egen sammanställning

Totalt har ca 13 700 personer har deltagit i något slag av studier eller utbildningar 
inom ramen för projekten.

12.14 Relaterade till service och servicelösningar
Problem med att upprätthålla olika slag av service förekommer i landsbygds
områden. 

tabell 12.16 Serviceområdet inkl. förstudier

Slag av ny servicelösning Antal projekt

Bredband 7

Drivmedelsanläggning/-station 6

Affärslokal/butik 3

Källa: Egen sammanställning 

Ett mindre antal projekt berör olika servicefrågor. De gäller lösningar av att få till
gång till bredband, drivmedel och affärslokaler.
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12.15 Relaterade till miljövård
Miljöinsatser görs i en grupp av projekt. Flera av dem gäller insatser som ger olika 
slag av indirekta klimateffekter t.ex. produktion av förnybar energi, eldrivna 
fordon, mindre transporter, lägre energiförbrukning. Ett femtontal projekt handlar 
om att konkret göra något i yttre miljön som sedan också kan förväntas ge effekter 
på lokala planet, bl.a. rensning av vattendrag, utsättning av fiskyngel, plantering 
av växter.

tabell 12.17 Miljörelaterade insatser/åtgärder inkl. förstudier

Miljövårdsinsats Antal projekt

Produktion av förnybar energi 16

Rensning av sjö/vattendrag 12

Vägförbättring (kortare köravstånd) 12

Gemensamt avlopp/inkoppling till kommunalt avlopp 9

Öka produktion av ekologiska livsmedel/varor 7

Certifiering av miljöledningssystem 2

Elbilar/elbilspool 1

Eldriven fritidsbåt 1

Etablering/plantering av växter som gynnar biologisk mångfald 1

Insamling av miljöfarliga ämnen 1

Lokal produktion 1

Matbuss, minskade transporter 1

Miljövänligare bilvårdsanläggning 1

Miljöåtgärder (bred ansats) 1

Minskad energiförbrukning för uppvärmning 1

Upprätthålla slåtterängar 1

Uppsamling av regnvatten 1

Utsättning av fisk/fiskyngel 1

Växthusgasminimerande transporter 1

Källa: Egen sammanställning

12.16 Relaterade till natur- och kulturarv
Natur och kulturarv engagerar befolkningen i leaderområdena. En grupp av pro
jekt är nära förknippade med bygders historia, natur och kulturmiljöer m.m. och 
vilka är viktiga delar i det som räknas till ett områdes identitet. Antalsmässigt 
dominerar projekt som gäller insatser för olika slag av kulturarv.
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tabell 12.18 Slag av natur- och kulturarv (projekt inkl. förstudier) 

Slag av natur- och kulturarv
Förekomst i 

antal projekt

Kulturarv (immateriell karaktär) 57

Samlingar/dokumentation/historiskt material 39

Byggnad/byggnadsminne/-miljö 22

Industri/industriminne/-miljö 20

Kulturlandskap/äldre jordbrukslandskap 12

Båtbrygga/-kaj/-ramp 9

Hemslöjd/konsthantverk 5

Återställt/restaurerat vattenområde/vattendrag 5

Bro 4

Gravplats 2

Kapell 2

Offerplats 2

Runsten 2

Tåg-/järnvägsstation/-byggnad 2

Allmogebåt(ar) 1

Djurras 1

Fotografier/bilder 1

Lada 1

Ångbåt 1

Källa: Egen sammanställning

De vanligaste kulturarvsprojekten utgörs av de som har ett innehåll baserat på 
immateriella värden. De kan gälla kända personer från eller med anknytning till 
ett lokalt område, t.ex. Carl von Linné, Monica Zetterlund, men även lokala berät
tartraditioner, sägner, folktro, mat, dans och folkmusikkultur, viktig historisk 
händelse i bygden. Därnäst kommer att det finns ett innehåll eller inriktning på att 
bevara eller rädda samlingar och annat historiskt material eller dokumentera 
lokala historiska skeenden och händelser. Exempel är släktforskningsarkiv, ta hand 
om samlingar deponerade till museum, skriva om kulturarvet i en bygd. En tredje 
grupp relaterar till historiska fysiska objekt, som att bevara industri och bygg
nadsmiljöer, historiska platser, gamla fordon, byggnader och kommunikations
anläggningar.

12.17 Arbetstillfällen
Ett av de viktigare målen för leaderverksamheten är att den skall bidra till att öka 
sysselsättningen på landsbygden. Den tillkomst av arbetstillfällen (gäller annat 
arbete än i projekten) som projekten skapar är en process som kan pågå över 
varierande tid. Det kan vara alltifrån att tillkomst av arbetstillfällen kan konsta
teras redan under ett projekts gång till sådana som uppkommer under flera år efter 
ett projekts sluttidpunkt. För närvarande är det uppgifter om arbetstillfällen som 
framgår av projektens slutrapporter som kan sammanställas. För åren t.o.m. 2013 
blir det aktuellt att ingående följa upp projektens sysselsättningseffekter, för att 
kunna få med de arbetstillfällen som visar sig senare än de som kan registreras vid 
slutrapporttillfället. Hittills summeras antalet arbetstillfällena till ca 680. Ett 
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arbetstillfälle kan sträcka sig från korta säsongsmässigt återkommande arbeten till 
varaktiga heltidsarbeten. Arbetstillfällen är också de som gäller avlönad tid eller 
arbete inom egna företag.

tabell 12.19 Tillkomst av nya arbetstillfällen

Nya arbetstillfällen Antal

Kvinnor 291

Män 227

Ungdom < 25 år, kvinna 80

Ungdom < 25 år, man 80

Källa: Egen sammanställning

Arbetstillfällena fördelar sig över flera slag av verksamheter. Vanligast är att de är 
en följd av evenemang som initierats av projekt och arbetstillfällena blir därmed 
av korttids alternativt säsongskaraktär. Många ungdomar är också engagerade i 
festivaler och liknande evenemang och i projekt som skapar sommarjobb.

I slutrapporter lämnas även en del uppgifter om att projekt medverkat till att 
bevara arbetstillfällen. De har summerats till drygt 380 och har anknytning till 
besöksnäring, service och sociala tjänster och bygdeutvecklande insatser.

12.18 Nya företag
En viktig grund för att kunna öka både ekonomisk tillväxt och sysselsättning är att 
det växer fram nya företag i leaderområdena. Flera projekt har som huvudsyfte att 
stimulera näringsverksamhet och det bör i förlängningen leda till att nya företag 
startas. För närvarande är det uppgifter om nya företag som framgår av projektens 
slutrapporter som kan sammanställas. För åren t.o.m. 2013 blir det aktuellt att 
ingående följa upp projektens påverkan på nyföretagandet och därmed kunna få 
med sådant som visar sig senare än det som kan iakttas vid slutrapporttillfället. 
Hittills summeras nya företag till över 280 stycken.

tabell 12.20 Nya företag

Slag av företag Antal

Företagsform, okänd 157

Enskild näringsidkare/företag, kvinnor (huvudman) 46

Ekonomiska föreningar (huvudman) 34

Enskild näringsidkare/företag, män (huvudman) 24

Aktiebolag, ospecificerat 20

Stiftelse 2

Handelsbolag 1

Källa: Egen sammanställning

Drygt 20 % av de nya företagen finns redovisade i projekt inriktade på att ge 
utbildning i företagande. Sedan kommer tjänsteproduktion (12 %), turismutveck
ling (10 %) och bred ansats inom bygdeutveckling (8 %).



69

12.19 Ökning av bruttoförädlingsvärde
En av de tyngre indikatorerna för att bedöma storleken på den ekonomiska tillväxt 
som leaderprojekten skapar är ökningen i nettoförädlingsvärde. Beräkningen av 
detta skall göras i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet. Det är ett ekono
miskt tillväxtmått som ingår i EU:s ”Handbok för en gemensam övervaknings 
och utvärderingsram”. Metod för att beräkna nettoförädlingsvärdet kommer 
ansvarig för slututvärderingen att få ta ställning till. Enligt vägledningen skall 
slututvärderingen göras av oberoende utvärderare. Nettoförädlingsvärdet utgår 
från ett bruttoförädlingsvärde, som sedan korrigeras för dödvikts, bortträngnings 
och substitutionseffekter och multiplikatoreffekter. Bruttoförädlingsvärde mot
svarar, i ett företags verksamhet, skillnaden mellan totala intäkter minus kostnader 
för insatsvaror och insatstjänster.

Det är av vikt att bygga upp ett förberedande underlag om vilka projekt och hur 
stora ökningar av bruttoförädlingsvärden som leaderprojekten kan bidra med. I 
flera andra stödverksamheter rör det sig om att stöd ges till enskilda företag, vilket 
ger möjligheter till att använda deras affärsbokföring och kunna avgränsa beräk
ningen av ändring i bruttoförädlingsvärde till varje stödmottagares verksamhet. 
Leaderprojekten är av en annan karaktär och stöd lämnas inte till enskilda aktörer 
utan projektens nytta skall komma bredare grupper till del. I kapitel 5 har redovi
sats de metodproblem som visar sig för projekt som skapar resultat och effekter i 
bredare kretsar av företag. För att kunna beräkna bruttoförädlingsvärden är det 
därför nödvändigt att luta sig mot schablonmetoder. Sådana schablonmetoder har 
hittills skapats för det turistekonomiska området. Det rör sig om sju olika typkal
kyler som baseras på uppgifter om hur mycket besökare och turister normalt kon
sumerar per dygn. Hittills är det projekt, som ökar näringsverksamheten på 
turismområdet, som är de som förekommer i större omfattning. Vid ett tillräckligt 
stort antal projekt inom andra slag av näringsverksamhet blir det aktuellt att söka 
etablera schablonmetoder även för dessa. Nedan redovisas uppgifter för turism
inriktade projekt.

tabell 12.21 Ökning av bruttoförädlingsvärde, kr per år

Ökning av bruttoförädlingsvärde  
per projekt, kr per år

Antal projekt

1–50 000 148

50 001–100 000 30

100 001–250 000 32

250 001–500 000 13

500 001–1 000 000 6

Källa: Egen sammanställning

Många av projekten är små och kan därför inte heller förväntas ge stora ökningar i 
bruttoförädlingsvärde. De snarare understöder en positiv besöksutveckling än 
syftar till att etablera nya stora underlag och strömmar av besökare och turister. 
Deras bidrag till ökning av bruttoförädlingsvärde kan bedömas vara något eller 
några 10 000tal kr per projekt och år. I de fallen blir det mer en fråga om en mar
kering av att de är med och ger ett bidrag till ekonomisk tillväxt. Det finns en 
grupp av projekt, vilka under ett antal dagar eller någon vecka genomför evene



70

mang, tävlingar, festivaler, lokala fester, marknadshelger. De riktar sig ofta till 
bredare och större publikunderlag och kan därmed få så många besökare att scha
blonberäkningarna ger ökningar av bruttoförädlingsvärde från något eller några 
100 000tal kr till uppemot en miljon kr per projekt och år. En annan karaktär har 
ett mindre antal projekt i vilka det är fråga om att skapa attraktiva besöks och 
turistmål, och som bygger på längre öppethållande och vilka ger mer kontinuer
liga besöksströmmar över större delar av året eller året runt. Vidare ingår projekt 
som är inriktade på försäljning av varor och tjänster och som till en betydande del 
ger ökningar av omsättningen hos en krets av lokala näringsidkare, butiker, detalj
handlare på eller kring en ort.
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13 Underifrånperspektivet och 
delaktighet i att initiera  
och genomföra projekt

Leadermetoden bygger på lokalt engagemang och hur det engagemanget tar sig 
utryck i projekten är därför motiverat att studera närmare. För detta krävs upp
gifter som mer i detalj kan visa och beskriva detta. I databasen Evald görs därför 
registreringar av uppgifter som möjliggör att mer ingående beskriva vilka som 
aktivt medverkat i projekten. Tidigare i avsnitt 12.1 har redovisats, vilka organisa
tionsformer som förekommer som projektägare.

13.1 Aktiva deltagare
Vilka och hur många är aktiva i projekten? Tabellen nedan sammanfattar uppgifter 
för slututbetalda projekt. För projekten har det inte varit möjligt att få fram exakta 
antalsuppgifter utan då har skattningar gjorts på fem eller tiotal när och baserat 
på beskrivningar av projektverksamheten i slutrapporterna. Underlaget medger 
heller inte en fullständig uppdelning på män och kvinnor.

tabell 13.1 Aktiva deltagare

Aktiva deltagare Antal

Personer i projektet – kön ej registrerat ca 15 800

Personer i projektet – män ca 4 200

Personer i projektet – kvinnor ca 3 300

Företag ca 1 800

Föreningar/organisationer ca 1 100

Kommun 153

Skola 31

Myndigheter (andra än kommuner) 14

Universitet/högskolor 13

Länsstyrelse 8

Stiftelse 6

Hushållningssällskap 5

LRF 4

Landsting 2

Länsbygderåd 1

Källa: Egen sammanställning

Enskilda personer är den klart största gruppen. Antalet personer varierar från en 
enda person till omkring 500 personer, i de projekt som har haft minst respektive 
flest aktiva personer. I genomsnitt har deltagit ca 25 personer per projekt. Företag 
och föreningar är i många fall aktiva i projekten. Engagemanget sträcker sig i en 
del projekt till medverkan på kommun och myndighetsnivåer samt ett antal ide
ella organisationer.

Aktivitetsmönstret kan också beskrivas genom vilka grupper eller kategorier som 
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de direkt aktiva i projekten kan hänföras till. Detta kompletterar också bilden av 
de kompetenser som involveras i projekten. Nedanstående diagram sammanfattar 
fördelningen.

0 100 300200 400 500 600

Föreningsmedlemmar
Kommunanställda

Förening(ar), ospecificerade
Företagare/näringsidkare, lokala

Invånare/boenden i närområdet/på orten
Konsulter/utbildare

Anställda av förening
Företagare, ospecificerade

Anställda inom Leaderverksamhet/Leaderkansli
Skolungdomar

Statligt anställda
Företagare/näringsidkare, turism
Församling (religiös) medlemmar

Anställda i stiftelse
LRF-anställda

Lantbrukare/jordbrukare
Konstnär(er)

Byalag
Företagare/näringsidkare, bygg/byggnad

Mark-/fastighetsägare
Landstingsanställda

Anställda i hushållningssällskap
Företagare/näringsidkare, livsmedel

Anställda i kommunal-/regionförbund
Företagare/näringsidkare, kvinnor

Figur 13.1 Direkt aktiva i projekten (förekomst i antal projekt)
Källa: Egen sammanställning

Föreningsvärlden, genom kategorierna föreningsmedlemmar, föreningar (ospecifi
cerade) och anställda av förening, är vanligast bland de aktiva i projekten. Nära 
koppling till kommunala intressen visar sig genom att kommunanställda finns med 
som aktiva i så många projekt. Om olika kategorier av företagare räknas ihop 
framgår att de också har en stor delaktighet i projekten. Naturligt ingår ett bety
dande antal personer som inte preciserats mer än att de hör till invånare/boende i 
närområdet eller på orten.
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14 Målgrupper
Alla projekt syftar till att på något sätt skapa olika slag av utveckling och positiva 
effekter. Därmed går också att ange vilka som i första hand kommer att gynnas av 
projektet. Detta är en kärnpunkt i varje projekt och grund för resultat och effekt
uppföljningar av olika slag. De är projektens målgrupper. För att kunna få en 
struktur på målgrupperna har skapats vissa standardiserade grupper, som sedan 
projekten relateras till. 

En traditionellt mycket viktig målgrupp är de som kan få del av ekonomisk till
växt genom projekten. Majoriteten av projekten kommer att skapa ekonomisk 
utveckling och någon eller några kommer därigenom att gynnas ekonomiskt 
genom att kunna öka sin omsättning och inkomst. Målgruppen har fått beteck
ningen ”Gynnad grupp – ekonomiskt”. Nedanstående tabell visar fördelningen 
enligt slututbetalda projekt och för undergrupper, som skapats från de registre
ringsalternativ som finns för målgruppen. I grunduppgifterna finns en längre 
gående indelning än den i tabellen. För beskrivningen i denna rapport har en del 
närliggande indelningar förts samman under ny samlingsrubrik. De är markerade 
med en asterisk.

tabell 14.1 Gynnad grupp – ekonomiskt

Gynnad grupp – ekonomiskt Förekomst i 
antal projekt

*Företagare/Näringsidkare (inom olika verksamhetsområden) 699

Föreningar, lokala 138

Arrangörer av evenemang etc. 125

Lantbrukare/Lantbruksföretag 48

Museum/museiverksamhet 36

Fiskerättsinnehavare 22

*Lokala jordbrukare/producenter 20

Utbildningsföretag/-organisation(er) 17

Invånare/boende i närområdet/på orten 16

Föreningar, ospecificerade 15

Yrkesfiskare 7

Kommun 4

Trädgård-/park-/arboretumverksamhet 1

Båttillverkare 1

* Närliggande förda till samlingsrubrik

Källa: Egen sammanställning

Klart dominerande bland grupper, som blir ekonomiskt gynnade är olika slag av 
företagare/näringsidkare. Mer än hälften i denna grupp är företagare, som kan 
räknas till verksamma inom besöksnäring/turism. Verksamhet som skapas och 
drivs av ideella krafter bl.a. föreningar ger utslag i att lokala föreningar kommer 
högt upp. Flera projekt är inriktade på festivaler, evenemang och mot den bak
grunden är det inte heller förvånande att en stor grupp blir arrangörerna av dessa.

Som framgått tidigare har projekten inte enbart ekonomiska mål och syften utan 
kan helt eller delvis vara inriktat på mål och syften som kan karaktäriseras som 
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immateriella. För att kunna beskriva hur projekt kan relateras till målgrupper på 
det immateriella området har även i det fallet införts standardiserade grupper som 
skall kunna åskådliggöra och representera olika slag av immateriella intressen. 
Målgruppen har fått beteckningen ”Gynnad grupp – immateriellt” och nedan
stående tabell visar hur registreringar för slututbetalda projekt fördelar sig.

tabell 14.2 Gynnad grupp – immateriellt

Gynnade immateriellt
Förekomst i 

antal projekt

Invånare/boende i närområdet/på orten 294

Historiskt intresserade 146

Idrotts-/sportutövare 94

Naturintresserade 85

Skolungdomar 79

Kulturintresserade 66

Konst-/konsthantverksintresserade 35

Musikintresserade, ospec. musik 29

Teaterintresserade 29

Folkmusikintresserade 11

Dansintresserade 9

Filmintresserade 9

Ideell förening 3

Källa: Egen sammanställning

Att invånare/boende i närområdet/på orten ligger högst är inte förvånande då det 
ofta handlar om att projekten riktar sig till en lokal publik i allmänhet. Bland 
intresseområden som främjas finns det flera. Mest frekventa är projekt som vänder 
sig till historiskt intresserade och kulturintresserade (kultur i allmänhet eller mer 
specifikt kulturformer som musik, konst, teater, dans, film). Idrott och sportin
tresserade är en markant grupp liksom att flera projekt med immateriellt innehåll 
vänder sig till skolungdomar.

Projekten går också att relatera till vilka grupper som i respektive projekt fram
träder eller kommer att bli ”konsumenterna” dvs. de som köpare eller använder/
nyttjar/konsumerar sådant som projekten skapar eller främjar. Karaktäriseringen 
av olika konsumentgrupper är beroende av hur projekten kan knytas till specifika 
grupper av konsumenter/användare. I flera fall handlar det snarare om att breda 
begrepp får användas för att spegla de som blir ”konsumenter/användare”. Dia
grammet nedan visar utfallet för slututbetalda 2007–2011.
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Invånare/boende i närområdet/på orten
Turister, besökare (ospecificerade)

Marknads-/fest-/evenemangs-/festivalbesökare/åskådare
Historiskt intresserade

Ungdomar
Elever/deltagare i utbildningar

Skolbarn/-elever
Naturintresserade

Företagare, ospecificerade
Tävlingsdeltagare, ospecificerade

Konsumenter, livsmedel (lokalproducerade)
Fritidsfiskare

Övernattningsgäster
Barnfamiljer

Förening(ar), ospecificerade
Mat-/restauranggäster

Konsumenter, konst/konsthantverk
Hästaktivitetskonsumenter

Konsumenter (ospecificerade varor/tjänster)
Pensionärer/äldre

Hästägare
Konsumenter, livsmedel (ospecificerade)

Konsumenter, fisk (livsmedel)
Konsumenter, bokköpare

Fritidsbåtköpare
Besökare på internet

Lantbrukare/lantbruksföretag
Fordonsägare

Konsumenter, biogas
Invandrare/personer med utländsk bakgrund/asylsökande

Värmecentraler
Tävlingsdeltagare, från orten

Organisationer/föreningar, lokala
Kommun(er)

Ornitologer/fågelintresserade
Konsumenter, elström

Funktionshindrade
Arrangör(er) av evenemang

Övriga

Figur 14.1 Konsumerande grupp (förekomst i antal projekt)
Källa: Egen sammanställning

Invånare/boende i närområdet/på orten är tillsammans med turister/besökare van
ligast i den konsumerande målgruppen. Turistgruppen blir än mer markant då till 
den även kan räknas publik på evenemang av olika slag och övernattnings, mat 
och restauranggäster. Värt att notera är också hög andel där ungdomar, skolbarn/ 
elever framträder som konsumenter/användare. Det är i linje med att det finns en 
horisontell målsättning för att projekt skall tillgodose ungdomsintressen.
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15 Relaterat till organisering
I projekten kan ingå att organisering av samarbeten i olika former etableras. Det 
förekommer i knappt 70 % av projekten. 

tabell 15.1 Slag av organisering

Slag av organisering Förekomst i 
antal projekt

Nya samarbetskonstellationer/nätverk 509

Nya mötesplatser (reella) 67

Nätverk, kultur/historia 36

Nätverk, företag (ospecificerat) 33

Ny ideell förening 19

Ny ekonomisk förening 18

Nya mötesplatser (virtuella) 11

Nätverk, hembygds-/bygdeföreningar 11

Nätverk, småskalig livsmedelsproduktion 9

Kluster av företag, arena för spinnoff 4

Nytt aktiebolag 3

Nätverk, byggföretag 1

Källa: Egen sammanställning

Klart dominerande är de som kategoriserats som samarbetskonstellationer/nätverk 
utan angivande av särskild inriktning eller annan precisering. Därnäst kommer en 
grupp, som kan bildas av de som kategoriserats som nätverk, och på vilka även 
kunnat sättas en etikett om deras inriktning. I övrigt kan noteras att ett mindre 
antal nya ideella föreningar tillkommit genom projekt och nya reella platser för 
möten. Ett tiotal s.k. virtuella (web/internet) mötesplatser har också etablerats. I 
flera av de aktuella projekten har skapats mer än ett nytt samarbete. Totala antalet 
nya slag av samarbeten uppgår till ca 1 500.
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16 Nationella och internationella 
omvärldskontakter

Projekten skapar och motiverar i olika hög grad flera slag av kontakter med omvärlden 
när de genomförs. För en del projekt är dessa kontakter en grundläggande förutsätt
ning för att genomföra projekten och nå syftena med projekten. Registrering av upp
gifter om de strategiska och viktiga kontakter som ingår i ett projekts genomförande 
ger möjligheter till att analysera kontaktmönstren. Då projekt inte behöver vara isole
rade till lokal eller nationell nivå är det även motiverat att kunna få ett underlag om 
sådana kontakter som ligger utanför Sveriges gränser. Därför görs en uppdelning på 
nationella respektive internationella kontakter. Nedan finns sammanställning av natio
nella kontakter. För ca 70 % av de slututbetalda projekten har det bedömts motiverat 
att registrera att nationella kontakter varit en viktig del i genomförandet.

tabell 16.1 Nationella omvärldskontakter

Nationella omvärldskontakter Antal Nationella omvärldskontakter Antal

Företagare, ospecificerade 3 526 Visit Sweden 7

Enskilda personer (med särskild kompetens) 1 106 Västsvenska Turistrådet 7

Förening(ar), ospecificerade 930 Försäkringskassan 6

Kommun 467 Naturvårdsverket 6

Utbildnings-/forskningsorganisationer 183 ALMI 5

Länsstyrelse 90 Försäkringsbolag 5

Andra projekt/projektägare 62 Transportverket 5

Egna nationella organisationen 48 Riksantikvarieämbetet 4

Museum/museimyndighet 36 Banverket 2

Arbetsförmedlingen 17 Kustlaboratoriet 2

Kulturinstitution 15 Lantmäteriet 2

Landsting 13 Post- och telestyrelsen 2

Turistbyrå 13 Skatteverket 2

LRF/Lantbrukarnas Ekonomi AB/LRF Konsult 10 Stiftelse 2

Vägverket 10 Sveaskog 2

Skogsstyrelsen 9 Svenska Filminstitutet 2

Bank/finansieringsinstitut 8 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2

Fiskeriverket 8 Tillväxtverket 2

Kyrka/församling/samfund 7 Övriga* 16

* Brandmyndighet, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, Hamn/hamnmyndighet, Jordbruksverket, 
Landsbygdsnätverket, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Polis/polismyndighet, Riksdagen, Samhall, 
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens Geotekniska Institut, Svenska Turistföreningen (STF), 
Trafikverket, ALMI, Västsvenska Turistrådet

Källa: Egen sammanställning

Företagare av olika slag är den grupp som framträder tydligast bland viktiga stra
tegiska kontakter. Enskilda personer med särskild kompetens är också en mar
kerad kontaktyta följt av kontakter med föreningar. I övrigt framträder en lång rad 
av myndighetskontakter och där kommuner och deras olika nivåer varit den mest 
frekventa kontaktytan. Kontakter med flera statliga myndigheter har krävts och då 
främst med länsstyrelser. Organisationer på utbildningsområdet (skolor, hög
skolor, universitet) finns också med som en tydlig kontaktyta.
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För mer än vart tionde av de slututbetalda projekten har det registrerats viktigare 
internationella kontakter, se tabell över slag av kontakter.

tabell 16.2 Internationella omvärldskontakter

Internationella kontakter Antal

Enskilda personer (med särskild kompetens) 205

Konstnärer/kulturpersoner/artister 117

Företagare, ospecificerade 64

Föreningar, ospecificerade 58

Myndigheter 18

Utbildnings-/forskningsorganisationer 8

Politiker 7

LAG/Leaderområde 4

Projekt utanför Sverige 1

Källa: Egen sammanställning

Bland internationella kontakter är det engagemang av enskilda personer med sär
skild kompetens som varit vanligast förekommande. Exempel är japanska ugns
byggare, engelska designers, europeiska volontärer, guider från Tyskland. 
Utländska kulturpersoner (konstnärer, artister) följer därnäst. Intressant att notera 
är att även en del kontakter med utländska myndigheter och politiker aktualiserats 
vid genomförandet av projekt.
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17 Befolkning på landsbygden  
som gynnas

För projekt inom kategorin bygdeutveckling är det av intresse att beräkna hur stor del 
av befolkningen på landsbygden i leaderområdena som kan anses bli gynnade. 
Baserat på SCB:s uppgifter om antalet invånare i olika orter i Sverige kan skattningar 
göras. Befolkningsuppgifter för år 2010 finns för merparten av orterna. Beräkningar 
har gjorts för de projekt, som slututbetalats t.o.m. 2011 och som gått längre än att 
handla om enbart utredande och förberedande verksamheter. Förstudier och kartlägg
ningar tas därför inte med utan kommer att beaktas senare när de leder fram till 
genomförande av konkreta insatser. Då det kan diskuteras vad som bör räknas till pro
jekt av bygdeutvecklingskaraktär och att befolkning gynnas görs en uppdelning på 
olika grupper. En stor grupp är insatser som är relaterade till gemensamma bygg
nader. Typiskt är att de handlar om att uppföra nya, renovera, utrusta och förbättra 
byggnader, som bygdegårdar, samlingslokaler. Ca 77 000 invånare kan beräknas bli 
gynnade, som användare på olika sätt. I en annan grupp kan föras samman infrastruk
turinsatser som ger förbättringar t.ex. cykelvägar, bryggor, idrotts och badplatser.  
Ca 60 000 invånare kan se resultat av den typen av insatser. En tredje grupp är 
inriktad på fritid (kultur, idrott, sport) och i det fallet kan ca 60 000 gynnas av ökade 
insatser. Inom gruppen turismprojekt finns de som indirekt ger upphov till service. De 
har sin grund i att stimulera turism, men gynnar också lokalbefolkningen. Typiska 
exempel är nya och upprustade vandringsleder, förtöjnings och båtplatser, rast och 
grillplatser. Ca 28 000 invånare beräknas bli gynnade i de fallen. Återstår en mindre 
grupp som rymmer kursverksamhet, social omsorg, informationskanaler för bygden 
och drivmedelsförsäljning och i det fallet beräknas ca 16 000 invånare gynnas. 

Utöver de ovan nämnda finns insatser och aktiviteter, som främst levererar 
im materiella värden (kultur, konst, musik, teater) och här ingår musikarrange
mang, festivaler, nöjestillställningar. Lokal befolkning som kan vara presumtiva 
konsumenter av detta utbud är ca 27 000.

Ett 30tal slutrapporterade projekt exkl. förstudier är inriktade på kulturarv av 
olika slag. Mest vanligt är att de skapat eller kompletterat muséer och historiska 
utställningar. En annan mindre grupp kan betecknas som dokumenterande av lokal 
historia och lösningar på arkiveringsbehov för samlingar av olika slag. Antalet 
invånare i de orter, som är närmast berörda eller knuta till aktuella kulturarv 
beräknas uppgå till ca 52 000.

Antalet orter som kopplats samman med att befolkning gynnats av ovan beaktade 
projekt är 163. Deras fördelning på storleksgrupper är

Antal invånare Antal orter
 –499 65
 500–999 31
 1 000–4 999 54
 5 000–9 999 11
10 000–20 000 2

En dryg tredjedel är orter med mindre än 500 invånare. Räknat efter gränsen 
1 000 invånare hamnar ca 60 % av orterna under och vid gränsen 5 000 blir det 
drygt 90 %, som har ett mindre antal invånare.
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18 Bedömningar relaterade till 
genomförandet av projekten  
och deras varaktighet

Bakom varje projekt finns ambitioner och avsikter att projekten blir lyckosamma 
och ger konkreta avtryck i leaderområdenas utveckling. Leader är i grunden en 
metod för landsbygdsutveckling och det är därför motiverat att bedöma hur 
genomförandet av projekten fallit ut. Det gäller både hur väl projekten fullföljt 
sina planer inkl. målsättningar och vilken varaktighet som finns i det som åstad
koms. Den bedömning som görs gäller slututbetalda projekt.

18.1 I vilken grad har projekten nått sina egna mål? 
I Jordbruksverkets utvärdering av slututbetalda leaderprojekt ingår en bedömning 
av i vilken grad som projekten nått sina egna mål och syften. Detta baseras i första 
hand på de redovisningar som görs i varje projekts slutrapport. Av uppgifter som 
redovisas går det att bedöma om det varit problem och svårigheter i projektens 
genomförande t.ex. ofullständiga eller uteblivna insatser. Vid värderingen används 
en sexgradig skala. Skalan framgår av teckenförklaringen till nedanstående dia
gram.

Till övervägande del; 
18,1 %

Helt och fullt; 69,1 %
I hög grad; 6,5 %

Ungefär till hälften; 3,4 %

I mindre grad; 2,1 %

Inte alls; 0,9 %

Figur 17.1 Projekt (slututbetalda t.o.m. 2011) fördelade efter hur de uppfyllt sina egna mål 
(bedömning vid projektens sluttidpunkt), procentandelar av antalet slututbetalda projekt
Källa: Egen sammanställning

Utfallet visar på att ca 94 % av projekten bedömts ha nått en uppfyllelse av egna 
målen motsvarande ”i hög grad” till ”helt och fullt”. Det är en liten andel som 
stött på så avgörande svårigheter (ca 3 %) att måluppfyllelsen helt eller nästan helt 
uteblivet.
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18.2 Varaktighet i projektens resultat
En annan bedömning som görs i Jordbruksverkets utvärdering av slututbetalda 
projekt är varaktigheten i det som projekten skapar eller etablerar. I det fallet 
används följande tregradiga skala för varaktigheten,

• Består på längre sikt

• Bedöms pågå ytterligare 1–2 år

• Bedöms upphöra när projektet tog slut

Drygt hälften av projekten, som slututbetalats 2007–2011, har bedömts ge 
inverkan och leda till resultat som består på längre sikt. Tydliga i denna grupp är 
projekt som skapat nya eller upprustat byggnader, anläggningar etc. Över 40 % av 
projekten har placerats i en grupp som representerar en varaktighet på 1–2 år. 
Dominerande projekttyp i den gruppen är olika slag av förstudier och kartlägg
ningar. Förstudierna är normalt underlag (de ger ökade kunskaper) för att fortsätta 
med nya fullskaliga projekt och beslut om fortsättning fattas vanligtvis inom  
1–2 år efter att en förstudie genomförts. Det är en liten grupp projekt (ca 3 %) 
som bedömts uppvisa ingen eller kort varaktighet. Bland orsakerna finns i de 
fallen att projekt avslutats i förtid eller kommit fram till slutsatsen att det inte är 
motiverat att fortsätta med verksamhet efter projektets slut, att förutsättningar 
ändrats genom att viktig resurs inte kan användas, att engagemang av nyckel
person uteblivet.



82

19 Sammanfattning
I Sverige finns 63 leaderområden och det första blev godkänt för verksamhetsstart 
under december 2007 och det sista under oktober 2009. I denna rapport görs en 
beskrivning och uppföljning av leaderverksamheten 2007–2011 (där hela program
perioden dock omfattar 2007–2013). Antalet projekt som bifallits under perioden 
uppgår till ca 2 600 varav knappt 900 blev klara under perioden. Antalet projekt 
som bifallits har ökat år från år och det kan nu förutses att hela den tillgängliga 
budgeten för leaderprojekt kommer att tas i anspråk under programperioden.

Uppgifter, baserade på data ur Sveriges officiella statistik 2007 och 2010, visar på 
betydande skillnader i hur utvecklingen varit bland leaderområdena. Utvecklingen 
beror naturligtvis på många fler faktorer än den påverkan leaderprojekt skapar. 
Sammantaget har befolkningen ökat med ca 40 000 personer (+ 1,0 %), medan 
fördelningen bland leaderområdena är, att 35 ökat och 28 minskat sin befolkning. 
Inflyttning från utlandet har haft stor betydelse för befolkningsutvecklingen. Utan 
denna hade befolkningen endast ökat i 20 och minskat i 43 områden. Störst 
befolkningsökning, uttryckt i procent, har Lundaland med + 6,9 % och störst 
minskning har 3sam med 4,4 %. Andelen utrikes födda (exkl. Norden) ökade från 
4,8 till 5,7 % och varierar bland områdena från 2,5 till 10,5 %. 

Baserat på SCB:s data för personer 20 år och uppåt, är nettoinkomstens median
värde högre i 25 leaderområden jämfört med medianen i riket. Enligt ett annat 
mått för levnadsstandard, som är köpkraft för familjer 20 år och uppåt, är median
värdet i 32 leaderområden högre än motsvarande för hela riket. I områdena med 
högre medianvärden än riket bor ca hälften av leaderområdenas befolkning.

Uppgifter om arbetskraften visar att utpendlingen ökat från 56 av leaderområdena. 
Det finns 6 leaderområden där den förvärvsarbetande nattbefolkning minskat både 
för de som har arbete i leaderområdet och de som pendlar ut från området. 
Andelar för arbetskraftstillhörighet, sammantaget för alla leaderområden, visar att 
leaderområdena i förhållande till uppgifter för hela riket har utvecklats likartat. 
Andelen sysselsatta minskade sammantaget för alla leaderområden från 75,5 % 
till 74,0 % och i hela riket från 72,8 % till 71,1 %

Leadermetoden syftar framförallt till att skapa utveckling i landsbygdsområden 
baserat på de behov som leaderområdena själva anser bör prioriteras. Grunden för 
detta finns i de lokala utvecklingsstrategierna och att lokala kompetenser är verk
samma i projekten och kan utvecklas. Projekten skall representera det som 
kommer till uttryck genom ”underifrånperspektivet”. Det är en påtaglig bredd i 
projektens innehåll och vad de syftar till att utveckla i landsbygdsområdena. Flest 
projekt finns inom kategorin turism inkl. kulturhistoria (ca 38 %), följt av bygde
utveckling (ca 28 %), annat näringsliv än turism (ca 10 %) och fritid (ca 7 %). 
Antalsmässigt inte lika stora, men som visar på bredden i projektinnehåll, är att 
det också finns projekt inriktade på förnybar energi, miljöinsatser, rådgivning, 
utbildning och service.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling baserad på lokalt engagemang och 
uppgifter som speglar detta är av intresse att följa upp. I mer än hälften av pro
jekten är någon form av ideell förening projektägare. Störst inom denna grupp är 
bygdelag/bygdeföreningar följt av hembygdsföreningar. Övriga ideella föreningar 
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representerar många intressen, men idrotts och sportverksamhet är den största 
delgruppen följt av häst, företagare, båt, kultur och fiskerelaterade föreningar 
bland de som kunnat kopplas till särskilt intresse eller inriktning i sin verksamhet. 
Kommuner är projektägare i ca vart tionde projekt. Det är därmed följdriktigt att 
uppgifter om de som varit direkt aktiva i projekten visar att det är förenings
världen (föreningsmedlemmar, anställda av föreningar, föreningar) som dominerar 
och att också kommunanställda i stor utsträckning varit involverade i projekten. 
En annan grupp, som hör till de mer aktiva, är företagare.

Ett tydligt konkret genomförande representerar de projekt som gäller fysiska 
anläggningar. Totalt rör det sig om över 550 fysiska objekt som tillkommit eller 
förändrats genom projekten. Ca 100 är webplatser som tillkommit genom pro
jekten. Övriga representerar ett brett spektrum av objekt. En grupp kan relateras 
till att de gäller byggnader. En annan kan definieras genom att de är objekt eller 
anläggningar i utemiljö. I den byggnadsrelaterade gruppen finns en del nya bygg
nader och tillbyggnader av lokaler, men framförallt en stor grupp som inneburit 
upprustningar eller förbättringar av lokaler och i en del fall ändrad användning av 
byggnaderna. Bygdegårdar, mötes och samlingslokaler, ungdomsgårdar, äldre 
ekonomibyggnader, besöks och uthyrningsstugor, mindre hotell, förrådsbygg
nader, mindre lokaler, ridhus, stall, gymlokaler, kontorslokaler, bostäder kan 
nämnas som exempel. Ny användning är t.ex. museum, biograf, butik, turist
information. Tillbyggnader och kompletteringar kan avse toalett och dusch
utrymmen, kök, ljud, storbilds och TVutrustningar, altaner, scener. Objekten i 
utemiljö kan exemplifieras med badplatser, idrotts och sportanläggningar, natur 
och lekområden, hamnbryggor, vågbrytare, broar, cykel och vandringsleder, 
museijärnväg. Ny och förbättrad skyltning är också ett tydligt inslag. Ett fram
trädande motiv för många av objekten är att de främjar förutsättningarna för 
turism eller bidrar till fler besöksmål t.ex. anläggning av cykel och vandrings
leder, uthyrningsstugor, övernattningsrum, muséer, nya skyltar och information på 
nya eller utvecklade webplatser. Det finns ett mindre antal projekt som gäller 
bredbandsanläggningar. I fallen med fysiska objekt blir det helt naturligt fråga om 
hög grad av varaktighet och bestående effekter av projekten. De fysiska objekten 
består oftast lång tid framöver och efter att projektet avslutats blir det snarare 
frågan hur mycket resurserna utnyttjas för de ändamål de är konstruerade för. 

Många slag av kompetenser och yrkeskunnande kommer ifråga inom projekten. 
En stor andel av projekten gäller olika slag av fysiska anläggningar och det gör att 
insatser av personer som behärskar byggnads, snickeri, el, tele, installations
arbeten är vanligt förekommande. Samma gäller för röjnings, mark och anlägg
ningsarbeten i yttre miljöer. Genom att ca 40 % av avslutade projekt varit 
förstudier så är det naturligt att mycket insatser krävt utrednings och analys
kompetenser. Påtagligt är också att information och marknadsföring med hjälp av 
internet aktiverat många kunniga i att skapa webplatser och datorstöd. Markant är 
också planerings, publicitets och ledningskompetenser som följer av de olika 
slag av evenemang som startats upp.

I projekten ingår det mycket kontakter och en del av dessa kan bedömas vara av 
särskild betydelse för genomförandet. Inom landet är det kontakter med företagare 
av olika slag som är mest framträdande. Kontakter med enskilda personer (med 
särskilda kompetenser) och kontakter med föreningar och kommuner kommer 
därnäst. Bland internationella kontakterna är det vanligast att det handlat om kon
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takter med enskilda personer (med särskilda kompetenser) och att utländska 
kultur personer (konstnärer, artister) engagerats av projektet.

Uppgifter från slututbetalda projekt 2007–2011 om nya arbetstillfällen har sum
merats till ca 680. Korttidsarbeten och arbeten av säsongskaraktär dominerar och 
de är oftast relaterade till kultur, konst, teater, idrottsevenemang, turism och 
sommarjobb för ungdomar. Bevarade arbetstillfällen uppgår till ca 390 och har 
mest kopplingar till turism/besöksnäring, service och sociala tjänster och en del 
är resultat av bygdeutvecklingsprojekt.

Den ekonomiska tillväxt som projekt kan skapa gynnar på något sätt olika 
grupper. Bedömningar av vilka projekten gynnar ekonomiskt visar att klart domi
nerande är olika slag av företagare/näringsidkare och med tyngdpunkt hos de som 
verkar i turism och besöksnäring. Därnäst kommer lokala föreningar och det blir 
i deras fall fråga om att föreningsverksamheten bedöms få ökade intäkter genom 
att de fortsätter med aktiviteter i egen regi efter det att projekt avslutats. Mycket 
evenemang, festivaler etc. ger också grund för att en kategori betecknad som 
arrangörer hamnar högt på listan över ekonomiskt gynnade.

Flera projekt har en inriktning och skapar innehåll, som kan betecknas som 
im materiellt. De syftar till och har som mål annat än det som vanligtvis kan knytas 
till ekonomiska värden och deras verksamhet kan i hög grad räknas till den kultu
rella sfären och människors fritids och nöjesintressen. Immateriellt gynnade av 
den typen av projekt är invånare/boende i närområdet då verksamheterna oftast 
riktar sig till en lokal publik. Immateriella intressen som framträder och för vilka 
gynnade grupper kan anges är flera. Antalsmässigt flest är de projekt som gynnar 
historiskt intresserade. Idrott och sportutövare är ett annat tydligt förekommande 
intresse som projekt tillgodoser. Samma gäller för naturintresserade. En fjärde stor 
gruppering kan bildas av de som gynnar kulturintresserade, alltifrån kulturintres
serade i allmänhet till de som är mer specifikt intresserade av musik, konst, teater, 
dans och film.

Beräkningar över hur många invånare som gynnas har gjorts för t.o.m. 2011 slutrap
porterade projekt, med innehåll av bygdeutvecklingskaraktär och som är tydligt rik
tade mot vissa orter. SCB:s uppgifter om antalet invånare i olika orter i Sverige har 
använts. Antalet orter som kopplats samman med att befolkning gynnats av aktuella 
projekt är 163. Då det kan diskuteras vad som bör räknas till projekt av bygde
utvecklingskaraktär och att befolkning gynnas har gjorts en uppdelning på olika 
grupper. En stor grupp är insatser som är relaterade till gemensamma byggnader. 
Typiskt är att de handlar om att uppföra nya, renovera, utrusta och förbättra bygg
nader t.ex. bygdegårdar, samlingslokaler. Ca 77 000 invånare kan beräknas bli gyn
nade, som användare på olika sätt. En annan grupp är infrastrukturinsatser som ger 
förbättringar t.ex. cykelvägar, bryggor, idrotts och badplatser. Ca 60 000 invånare 
kan se resultat av den typen av insatser. En tredje grupp är inriktad på fritid (kultur, 
idrott, sport) och i det fallet kan ca 60 000 invånare räknas som gynnade. Inom 
gruppen turismprojekt finns projekt som indirekt ger upphov till service. De har sin 
grund i att stimulera turism, men gynnar också lokalbefolkningen. Typiska exempel 
är nya och upprustade vandringsleder, förtöjnings och båtplatser, rast och grill
platser. Ca 28 000 invånare beräknas bli gynnade i de fallen. Återstår en mindre 
grupp som rymmer kursverksamhet, social omsorg, informationskanaler för bygden 
och drivmedelsförsäljning och i det fallet beräknas ca 16 000 invånare gynnas. 
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Utöver de ovan nämnda finns insatser och aktiviteter, som främst levererar immate
riella värden (kultur, konst, musik, teater etc.) och här ingår t.ex. musikarrange
mang, festivaler, nöjestillställningar. Lokal befolkning som kan vara presumtiva 
konsumenter av detta utbud är ca 27 000. En grupp av projekt är inriktade på 
kultur arv av olika slag. Mest vanligt är att de skapat eller kompletterat muséer och 
historiska utställningar. En annan mindre grupp kan betecknas som dokumenterande 
av lokal historia och lösningar på arkiveringsbehov för samlingar av olika slag. 
Antalet invånare i de orter, som är närmast berörda eller knuta till aktuella kulturarv 
beräknas uppgå till ca 52 000. Summeras antalen för grupperna rör det sig om  
ca 320 000 invånare. Om man beaktar att det också finns boende utanför orterna, 
som ingår i underlaget och som kan bli gynnade, bör antalet invånare som gynnas i 
praktiken vara ännu större.

Den tid de olika projekten pågått varierar från ett par månader till nästan fyra år. 
Vanligast längd på projekten som slutförts finns i intervallet 1,5–2,0 år. Ca hälften 
av projekten har varat längre än 1,5 år.

Bedömningar har gjorts av i hur hög grad slututbetalda projekt nått sina egna mål 
och syften. Utfallet visar att färre än 5 % av projekten har haft avgörande svårig
heter att nå en hög måluppfyllelse.
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Bilaga 1
tabell 1. Budgetbelopp tilldelat respektive Leaderområde (situationen 2012-10-02)

Leaderområde Tilldelad budget, kr Beslutad andel av  
tilldelad budget (%)

Leader Gotland 70 399 900 84,8

Leader Landsbygd Halland 41 099 567 93,8

Leader Linné 39 886 213 88,2

Leader Hälsingebygden 39 332 333 88,1

Leader Kustlandet 38 259 378 89,4

Leader Sjuhärad 37 909 126 92,7

Leader Terra et Mare 37 797 641 90,9

Leader Blekinge 37 702 935 73,7

Leader Upplandsbygd 37 131 856 90,0

Leader Göteborgs insjörike 37 096 365 91,3

Leader Nedre Dalälven 36 653 391 87,5

Leader DalÄlvarna 36 234 807 89,9

Leader Skånes Ess 34 750 727 90,8

Leader Polaris 34 233 649 85,1

Leader Växtlust Värmland 33 282 084 93,4

Leader Skåne Nordväst Norra 33 132 507 94,4

Leader Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård 
(Uross)

32 862 266 87,5

Leader Gränslandet 32 544 939 86,4

Leader Bergslagen 32 380 914 82,4

Leader Storsjöbygden med sjö skog och fjäll 31 490 048 87,3

Leader Inlandet 31 045 971 96,4

Leader Östra Skaraborg 31 043 765 95,6

Leader Sommenbygd 30 506 751 83,3

Leader Folkungaland 29 794 410 86,4

Leader Ystad-Österlenregionen 29 287 436 86,4

Leader Skåne Nordväst Södra 29 234 885 91,4

Leader Småland Sydost 29 209 194 90,5

Leader URnära 28 375 470 80,7

Leader Söderslätt 28 250 783 83,0

Leader Kustbygd Halland 27 650 586 94,1

Leader Mittland 27 433 456 76,2

Leader Mitt i Småland 27 393 820 79,9

Leader Lappland 27 052 180 85,3

Leader Norra Mälarstranden 26 810 217 87,8

Leader Västra Skaraborg 26 649 743 90,2

Leader Kalmar Öland 25 103 732 91,3

Leader Västra Småland 22 662 171 93,0

Leader Dalsland och Årjäng 22 556 849 88,5

Leader Ranriket-Norra Bohuslän 21 991 681 94,7

Leader Mare Boreale 21 695 393 78,3

Leader Mellansjölandet 21 487 061 84,1
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Leaderområde Tilldelad budget, kr Beslutad andel av  
tilldelad budget (%)

Leader Lundaland 21 361 987 80,1

Leader Göta Älv 20 907 601 76,6

Leader Närheten 20 644 740 97,3

Leader Gästrikebygden 19 513 131 97,1

Leader Södra Fjällen 19 458 085 91,5

Leader Höga kusten 18 796 170 77,9

Leader Astrid Lindgrens hembygd 18 131 686 96,3

Leader 3sam 17 946 325 87,7

Leader Spira Fyrkanten 17 572 623 91,9

Leader Kustlinjen 16 475 603 81,8

Leader Trekom Leader 16 351 532 89,9

Leader MittSkåne 15 982 952 87,4

Leader Lag PH 15 360 125 77,7

Leader Västra Mälardalen 15 050 435 81,9

Leader Tornedalen 14 880 996 81,6

Leader Norra Skaraborg 14 308 303 94,7

Leader Södertälje landsbygd 12 895 240 93,4

Leader Värmlands BergsLAG 11 167 154 87,4

Leader Falun Borlänge 10 505 377 78,5

Leader Sollefteå 10 032 072 80,9

Leader Åres Gröna Dalar 10 001 434 94,7

Leader Timråbygd 6 290 751 86,3

totalt 1 663 014 401 87,8
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Bilaga 2

Definitioner i BEFPAK

Befolkningsförändringar

Avser de av skattemyndigheten aviserade förändringarna av befolkningens sam
mansättning, t ex födslar, dödsfall, civilståndsförändringar och flyttningar.

Döda

Dödsfall redovisas för tidpunkt då dödsfallet inträffade.

Flyttning

Flyttningsstatistiken – liksom all annan befolkningsstatistik – bygger på uppgifter 
från folkbokföringen. Från folkbokföringen kan man inte direkt få någon defini
tion på flyttning. Folkbokföringen tillämpar följande huvudregel för rätt folkbok
föringsort (undantagen utelämnas här):” En person anses bosatt på den fastighet 
där han regelmässigt vistas eller, när byte av bostad skett, kan antagas komma att 
regelmässigt visats under nattvilan eller motsvarande vila (dygnsvilan). Den som 
enligt denna regel kan anses bosatt på flera fastigheter anses bosatt på den fast
ighet där han med hänsyn till sin tjänst eller verksamhet och övriga omständig
heter får anses ha sitt egentliga hemvist.”Med samma terminologi definieras därför 
flyttning som att en person har bytt bostad och regelmässigt vistas i den nya 
bostaden. För flyttningsstatistiken gäller dessutom villkoret att flyttningen skett 
från en fastighet till en annan fastighet. Flyttningen anmäls inom två veckor av 
den flyttande till lokala skattekontoret. Därefter registreras flyttningen vid läns
styrelsen. Tidpunkten för flyttningen definieras i statistiken som dag då flyttningen 
skedde. För inrikes flyttning över länsgräns registreras flyttning både vid ut och 
inflyttning. Vid redovisningen av flyttningar delas flyttningarna i två delar dels 
flyttningar över områdesgränsen dels flyttningar inom området med dock över 
fastighetsgräns. Avser flyttningsstatistiken t ex kommuner ingår i ”flyttningar 
inom området” alla flyttningar mellan fastigheter inom kommunen.

Inflyttning från utlandet. För att bli registrerad som immigrant skall vistelsen i 
riket avse minst ett år enligt den praxis som tillämpas vid folkbokföringen. För 
utomnordiska medborgare fordras uppehållstillstånd för att bli folkbokförd. 

Flyttningsöverskott

Flyttningsöverskott beräknas genom skillnaden mellan antal in och utflyttningar.

Folkbokföring

Det är Skatteverket som har hand om folkbokföringen. Huvudregel och dess vikti
gaste undantag: En person är folkbokförd på den fastighet där han eller hon är 
bosatt. Enligt huvudregeln i folkbokföringsförordningen skall en person anses 
vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygns
vila. Om tveksamhet råder skall stor hänsyn tas till var personen har sitt arbete 
eller sin familj. Ett nyfött barn, som fötts i Sverige, folkbokförs i den församling i 
vilken modern var folkbokförd vid nedkomsten. Om modern inte var folkbokförd 
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vid nedkomsten, folkbokförs barnet endast om fadern var folkbokförd och vård
nadshavare. Ett nyfött barn, som fötts utomlands, folkbokförs enbart om modern 
var folkbokförd vid nedkomsten. Personer som är folkbokförda men som inte bor i 
Sverige: Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvudsakligen UD 
och SIDAanställda, folkbokförs i Sverige. Detta gäller även familjemedlemmar 
och svensk betjäning. Personerna fortsätter att vara folkbokförda i den församling 
varifrån utflyttningen skett. Regeln gäller inte personer som är anställda utom
lands av internationella organisationer, till exempel FN eller EU. Svenska missio
närer och präster som är anställda utomlands och deras medföljande familj får 
vara folkbokförda i Sverige. Vidare fortsätter folkbokförda personer att vara folk
bokförda vid utomlandsflytt om vistelsen är avsedd att vara mindre än ett år. I de 
fall det vid utflyttningen är oklart om vistelsen utomlands kommer att vara mer 
eller mindre än ett år kan man vara folkbokförd i Sverige upp till ett år efter 
utflyttningen. Man blir då folkbokförd under rubriken ”på församlingen skrivna” 
eller på den fastighet där man fortfarande disponerar bostad. Personer som bor i 
Sverige men som inte är folkbokförd: Personer som vid inflyttningen till Sverige 
har för avsikt att vistas här kortare tid än ett år folkbokförs ej. Utomnordiska med
borgare måste ha uppehållstillstånd för att bli folkbokförda. För EUmedborgare 
krävs enbart uppehållsrätt. Utländska medborgare som tillhör utländsk beskick
ning eller konsulat och dess betjäning folkbokförs inte i Sverige.

Personer folkbokförda på annan fastighet än den där de bor: Från folkbok
föringens huvudregel, att man ska vara folkbokförd på den fastighet där man 
regelmässigt vistas, finns ett antal undantag.

• Den s k familjeregeln innebär att om en person på grund av sina arbetsförhål
landen inte bor tillsammans med sin familj så skall han ändå vara folkbokförd 
hos sin familj så länge familjegemenskapen kvarstår

• Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan ort så skall man vara 
folkbokförd där man har sin egentliga hemvist

• Studerande kan vara folkbokförda antingen på hemorten eller på studieorten 
beroende bland annat på studietidens längd, egen ålder, civilstånd m.m. Stude
rande på eftergymnasial nivå folkbokförs normalt på studieorten

• Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas för bl.a. handels
resanden, resemontörer och sjömän. Dessa folkbokförs där de anses ha sin 
egentliga hemvist

• Personer som vårdas på hem för äldre har valfrihet att vara folkbokförda 
antingen i hemförsamlingen på den gamla hemfastigheten alternativt på en 
fiktiv fastighet med rubriken ”på församlingen skrivna” eller i församlingen 
där vårdhemmet är beläget

• Intagning på sjukhus, vårdinrättning eller kriminalvårdsanstalt skall inte med
föra ändring av folkbokföringsadress.

Folkmängd

Antal personer folkbokförda vid en viss tidpunkt.

Folkökning

Folkökningen är skillnaden mellan år n och år n1:s folkmängd.
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Födda

Med levande fött barn avses nyfödd som efter födelsen andats eller visat andra 
tecken på liv såsom hjärtslag, pulsationer i navelsträngen eller tydliga, spontana 
rörelser av skelettmuskulaturen. Födda avser levande födda om inget annat anges.
Ett nyfött barn, som fötts i Sverige, folkbokförs i den församling i vilken modern 
var folkbokförd vid nedkomsten. Om modern inte var folkbokförd vid nedkom
sten, folkbokförs barnet endast om fadern var folkbokförd och vårdnadshavare. 
Ett nyfött barn, som fötts utomlands, folkbokförs enbart om modern var folkbok
förd vid nedkomsten.

Födelseland

Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten  
(se utrikes födda).

Födelseöverskott

Födelseöverskott utgörs av skillnaden mellan antalet födelser och antalet dödsfall.

På församlingen skrivna

Under rubriken ”På församlingen skrivna” folkbokförs den som inte är bosatt på 
någon fastighet i den församling, där han/hon skall bokföras. Folkbokförda ”På 
församlingen skrivna” registreras på en fiktiv fastighet som i SCB:s fastighets
register har löpnummer 99 980.

Exempel på personer som kan tänkas vara skrivna under rubriken ”På försam
lingen skrivna” är:

• Personer som bor i husvagn, hustält eller liknande folkbokförs på församlingen 
skrivna. De kan också tillbringa dygnsvilan på varierade platser i församlingen

• Personer som folkbokförs på detta sätt anses ha anknytning till församlingen 
men inte till någon fastighet

• Personer intagna på ålderdomshem kan vara folkbokförda under rubriken ”På 
församlingen skrivna”.

Intagning på sjukvårdsinrättning, kriminalvårdsanstalt, arbetsanstalt eller ung
domsfängelse medför inte ändring av folkbokföringen. Man skall alltså fort
farande vara skriven i den församling där man var folkbokförd före intagningen, 
endera på den fastighet där man fortfarande disponerar bostad eller under rubriken 
”På församlingen skrivna”. Svenska medborgare som flyttar utomlands kan vara 
folkbokförda upp till ett år efter utflyttningen, om den är avsedd att vara mindre än 
ett år eller om det via flyttningen är oklart hur länge man skall vara utomlands.  
I så fall blir man folkbokförd under rubriken ”På församlingen skrivna” eller på 
fastighet, där man fortfarande disponerar bostad.Om den fiktiva fastigheten  
99 980 i respektive församlingen inte har kopplats till något delområde, kommer 
den att redovisas under restförda fastigheter – RESTF – i redovisningen på del
områdesnivå (se under ”Restförda fastigheter”).

Utrikes födda/födelseland

Uppgifter om födelseland registreras vid invandringen. Om gränsjusteringar skett 
därefter har som regel ingen ändring gjorts i folkbokföringen, när det gäller 
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beteckningen av födelseland. Om en kvinna som är folkbokförd i Sverige föder 
sitt barn utomlands, redovisas ändå barnet som fött i Sverige. Detta gäller  
fr o m 1948. Före 1948 registrerades i folkbokföringen det faktiska födelselandet.

Politiska och geografiska förändringar kan medföra att personen i folkbokföringen kan 
förändra födelselandet om humanitära skäl åberopas vid ansökan om förändring. En 
person tillåts registrera exempelvis BosnienHercegovina eller Estland som födelse
land även om det aktuella landet inte fanns som självständig stat då personen föddes.

Utländsk bakgrund

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är:

• Utrikes födda, eller 

• inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Definition av begreppet finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor för Sve
riges officiella statistik (MIS 2002:3). Definitionen av begreppet ändrades 2003. 
Tidigare ingick även inrikes födda personer med en utrikes född förälder i begreppet.

Ålder m.m.

I statistiken över flyttningar, dödsfall, giftermål osv kan ålder vara redovisad på 
två olika sätt. Åldern kan avse den tidpunkt då händelsen inträffar. Redovisningen 
kan också ske efter ålder vid årets slut. Ibland kallas den senare redovisningen för 
”efter födelseår”. I Statistikpaketen redovisas statistiken främst efter åldern vid 
årets slut (år t) dvs 0åringar är födda år t, 1åringar är t2 osv. Denna definition 
där födelseåret avgör åldern gäller även redovisningen den 30 juni.

Definitioner i AMPAK

Anställda

Som anställda räknas personer som har lön för sitt förvärvsarbete och därmed 
erhåller kontrolluppgift från sin arbetsgivare.

Arbetslöshet

RAMS redovisar registrerad arbetslöshet. Uppgifterna är hämtade från AMS:s 
Händelregister och avser personer ”Utan arbete, kan ta arbete direkt” (sökande
kategori 11). Begreppet arbetslöshet hänför sig egentligen till Arbetskraftsunder
sökningarnas (AKU) sätt att redovisa personer som inte är sysselsatta. Se figuren 
under ”Sysselsättning”.

Arbetställe/arbetsplats

Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande 
lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Arbetsstället är en förut
sättning för att geografiskt kunna redovisa arbetsmarknadsstatistik.

Arbetsställets storlek

Arbetsställets storlek avser antalet personer som har sitt förvärvsarbete förlagt till 
ett visst arbetsställe.
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Ej förvärvsarbetande

Enligt RAMS utgörs ”Ej förvärvsarbetande” av personer som inte har klassats som 
förvärvsarbetande vid SCB:s avgränsning av förvärvsarbete. Barn under 16 år är 
enligt RAMS:s definition ej förvärvsarbetande. Personer som ingår i RAMSpopu
lationen genom att vara folkbokförda i Sverige men har sitt förvärvsarbete förlagt 
till annat land i ett icke svenskägt företag klassas i RAMS som ej förvärvsarbe
tande. Anledningen till detta är att personen i fråga saknar svensk kontrolluppgift.

Företagare

En företagare är en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet eller en 
fåmansbolagsdelägare enligt skattelagstiftningen som bedriver näringsverksamhet. 
I RAMS särredovisas företagare i två huvudgrupper:

• Anställda i eget AB (som huvudsysselsättning)

• Egna företagare (personnummer) (som huvudsysselsättning).

Anställda i eget AB särredovisas ur gruppen fåmansbolagsdelägare och egna före
tagare (personnummer). Dessa personer har formellt en anställning men deras 
ställning i företaget motsvarar den för egna företagare.

Förvärvsarbetande befolkning

Förvärvsarbetande befolkning utgörs av personer som är folkbokförda i Sverige 
den 31 december undersökningsåret och som har klassats som förvärvsarbetande i 
november i samband med SCB:s avgränsning av förvärvsarbete. Även personer 
som är folkbokförda i Sverige och som arbetar i svenska företag utomlands eller 
på havet på svenskregistrerade båtar ingår i populationen.

Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)

Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas 
efter arbetsställets geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i 
Örebro kommun oberoende av var de är folkbokförda. I den regionala redovis
ningen ingår även personer med växlande eller okänd arbetsplats. Dessa förvärvs
arbetande ingår som dagbefolkning i den kommun i vilken de är folkbokförda. 
Undantag är kommunalt anställda med okänd arbetsplats. Dessa personer ingår 
som dagbefolkning i den kommun i vilken de är anställda. Personer som är 
anställda i svenska företag utomlands eller på havet ingår inte i den regionala 
redovisningen av dagbefolkning.

Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning)

Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvsarbetande befolkningen 
redovisad efter bostadens geografiska belägenhet. Benämningen nattbefolkning 
har således ingenting med arbetstidens förläggning att göra. Personer som är folk
bokförda i Sverige och anställda i svenska företag utomlands eller på havet ingår i 
den regionala redovisningen av nattbefolkning.

Förvärvsintensitet

Förvärvsintensitet är ett mått som anger andel personer med bostad i regionen (natt
befolkning) som förvärvsarbetar i en viss åldersgrupp i relation till samtliga per
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soner i den aktuella åldersgruppen. Förvärvsintensitet beräknas ofta utifrån i 
åldersklassen 20–64 år eller 16–64 år. EU redovisar förvärvsintensitet för ålders
gruppen 15–64 år. I RAMS gör man inte detta då personer som är under 16 år enligt 
definitionen för förvärvsarbetande inte har förvärvsarbete. Begreppen sysselsätt
ningsintensitet och förvärvsfrekvens är synonyma begrepp med förvärvsintensitet.

Inpendling

Med inpendling avses personer som har förvärvsarbete i leaderområdet i fråga och 
har sin bostad utanför leaderområdet.

Näringsgren

Näringsgren avser företagets eller arbetsställets huvudsakliga verksamhet. I regel 
används arbetsställets näringsgrenskod när sysselsatta redovisas efter bransch. Om 
ett företag bedriver flera typer av verksamhet vid exempelvis ett och samma 
arbetsställe bestäms näringsgrenskoden i princip utifrån den verksamhet som sys
selsätter flest anställda.

Pendling

Pendling uppstår när en förvärvsarbetande har sitt arbetsställe utanför det leader
område där denne är folkbokförd.

Rörlig arbetskraft

Förvärvsarbetande som saknar fast arbetsställe exempelvis byggnads och skogs
arbetare samt lärarvikarier som ambulerar mellan skolor.

Sysselsättning

Den centrala variabeln i RAMS är sysselsättning och sysselsättningsstatus. Normalt 
klassificeras förvärvsarbetande (ILO:s definition) som en person som arbetar minst 
en timme per vecka i november. Någon sådan uppgift finns dock inte att tillgå i 
RAMS. Istället får man utgå från uppgifter om inkomst. SCB har tillgång i Kon
trolluppgiftsregistret som innehåller uppgifter om löneinkomst för varje person som 
varit anställd under året. På kontrolluppgiften (KU) finns uppgift om första och 
sista månaden för löneutbetalningar. Uppgifter om egna företagare erhålls från 
SCB:s inkomstregister. Klassificering till förvärvsarbetande sker med hjälp av en 
modellbaserad metod i vilken Arbetskraftsundersökningarna (AKU) från november 
används som hjälpinformation. Sambandet mellan enkätsvaret om sysselsättning i 
AKU och administrativa variabler som lönebelopp, inkomst av aktiv förvärvsverk
samhet, transfereringar med anknytning till arbete samt kön och ålder utnyttjas. 
Modellskattningarna av sysselsatta genomförs för 25 olika grupper. Indelning sker 
efter ålder, kön, tidsmarkeringar på kontrolluppgiften och ålderspensionärer. Klas
sificering gruppvis medger och resulterar i olika inkomstgränser vid avgränsningen. 
För gruppen företagare används inte modellskattning för att bestämma sysselsätt
ningsstatus. Personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet räknas alltid som 
förvärvsarbetande. Barn under 16 år räknas alltid som ej förvärvsarbetande.

Utpendling

Utpendling avser personer som bor i ett leaderområde och har sitt förvärvsarbete 
utanför leaderområdet.
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Definitioner i INKOPAK

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster 
minus skatt och övriga negativa transfereringar. 

Skattepliktiga inkomster består bland annat av:

• Sammanräknad förvärvsinkomst

• Inkomst av kaptial.

• Skattefria inkomst består bland annat av:

• Bostadsbidrag

• Barnbidrag

• Studiestöd inkl. studielån

• Ekonomiskt bistånd & introduktionsersättning för flyktningar.

Negativa transfereringar består bland annat av:

• Återbetalning av studielån

• Utbetalt underhållsbidrag. 

Det bör understrykas att disponibel inkomst inte är en fullständig mätare av eko
nomisk välfärd i vid mening. Utanför mätningarna ligger bland annat egen pro
duktion i hemmen, nyttan av offentlig konsumtion samt eventuella ”svarta” 
inkomster.

Ej förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande är de personer som inte hade någon arbetsinkomst eller vars 
arbetsinkomst inte översteg basbeloppet för inkomståret.

Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande är de personer som har haft en arbetsinkomst som överstiger 
basbeloppet för inkomståret.

Medianinkomst

Medianinkomst anger det mittersta värdet. I INKOPAK har lika många individer 
(hela befolkningen) lägre resp högre inkomst än medianvärdet. I TAXOPAK har 
lika många inkomsttagare lägre resp högre inkomst än medianvärdet.

Sysselsättningsstatistik  
– registerbaserad arbetsmarknadsstatistik

Så görs statistiken i RAMS

RAMS omfattar flera delregister, varav sysselsättningsregistret är det centrala vid 
redovisningar av sysselsättning. Flera grundregister används vid framställning av 
RAMS, nämligen kontrolluppgiftsregistret med löneuppgifter från arbetsgivare, 
kontrolluppgiftsregistret med data om sociala utbetalningar, registret över 
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totalbefolkningen (RTB), företagsdatabasen (FDB), standardiserade 
räkenskapsutdrag (SRU), utbildningsregistret samt studeranderegistret.

Normalt avgränsas förvärvsarbete efter arbetad tid i november. Från administra
tiva register får man i avsaknad av information om arbetstid istället utgå från 
inkomstuppgifter. I kontrolluppgiftsregistret finns uppgifter om lönebelopp för 
varje persons anställningsförhållanden under året, men också markering för de 
månader som de skattepliktiga utbetalningarna avser.

Klassificeringen sker med hjälp av en modellbaserad skattning där material från 
novemberundersökningen av arbetskraftsundersökningen (AKU) utgör dataun
derlag som är urvalsbaserat. Sambandet mellan enkätsvaret om sysselsättnings
status i AKU och registeruppgifter om löneinkomst m.m. utnyttjas. Skattningar 
sker separat för cirka 25 delgrupper. Metoden ger en likartad definition av för
värvsarbetande som AKU. Men undersökningarna redovisar olika nivåer av antal 
förvärvsarbetande. Se vidare under avsnittet Statistikens tillförlitlighet.

Statistikens tillförlitlighet

Statistik från RAMS bygger på register med generellt sett god kvalitet. Vissa fel
källor finns dock, varför man får betrakta redovisade statistikuppgifter som skatt
ningar, trots att statistiken är totalräknad.

Sysselsättningsavgränsning

Den modellskattning som används i RAMS ger en likartad definition av förvärvs
arbetande som arbetskraftsundersökningarna (AKU) men inte fullt ut samma 
resultat. Metoden innebär att man minimerar nettofelen mot AKU och att man inte 
får systematiska fel i resultaten. Däremot ger metoden en slumpmässig osäkerhet.

Det bakomliggande antagandet som denna modellbaserade sysselsättningsavgräns
ning bygger på, är att sambandet mellan variablerna i modellen ser ut på samma sätt 
för hela arbetsmarknaden som för svarsobjekten i AKU. Om detta antagande inte 
håller fullt ut leder detta till systematiska fel i skattningar vilka benämns modellfel.

En ny metod för sysselsättningsavgränsning infördes i RAMS 1993. Detta innebar 
ett tidsseriebrott genom att den förvärvsarbetande populationen i riket minskade 
med cirka tre procent jämfört med den tidigare avgränsningsmetoden. Även 2004 
gjordes en modellöversyn av sysselsättningsavgränsningen, vilken främst berör 
personer 65–84 år.

Information om egna företagare hämtas från och med 2004 från standardiserade 
räkenskapsutdraget (SRU).

Partiellt bortfall av vissa företagsuppgifter

Arbetsgivare med mer än ett arbetsställe anger fr.o.m. år 1985 ett arbetsställe
nummer på kontrolluppgiften. Om denna uppgift är ofullständig eller felaktig 
leder det till problem vid redovisning av dagbefolkning, pendling och bransch. I 
största möjliga utsträckning kontaktas företagen för komplettering eller rättning av 
uppgifterna. Partiellt bortfall av branschkod uppstår också genom att identiteten 
för vissa företag inte matchar mot företagsdatabasen (FDB) eller att arbetsstället 
saknar bransch i FDB. Antalet personer i dessa företag är 53 000 och får närings
gren ”okänd”, och utgör ca 1,2 procent av samtliga förvärvsarbetande.
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Bra att veta

Annan sysselsättningsstatistik vid SCB Utöver RAMS finns två andra statistik
grenar vid SCB som redovisar sysselsättning. Undersökningarna har olika 
karaktär och kompletterar varandra. Av lite annat slag är uppgiften i företagsdata
basen (FDB) om antal anställda. Ambitionen i företagsdatabasen är att få in upp
gift om storleksklassen på arbetsställen och företag. I vissa sammanhang kan även 
den information som finns där användas som komplement till annan sysselsätt
ningsstatistik.

Arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter sysselsättningen månadsvis. Den är 
urvalsbaserad och omfattar cirka 29 000 personer varje månad och riktar sig till 
individer som får frågan om man förvärvsarbetade under mätveckan. Undersök
ningen ger en omfattande bild av sysselsättningen inkl. företagare och redovisar 
nattbefolkningen. Rapporteringen är snabb och sker månadsvis. Fr.o.m. april 2005 
har arbetskraftsundersökningen omarbetats och EUharmoniserats.

Den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken har företagets arbetsställe som 
uppgiftskälla. Syftet är att snabbt indikera förändringar i antalet anställningar. Den 
offentliga sektorn är nästintill totalundersökt, medan den privata sektorn baseras 
på ett urval av cirka 18 700 arbetsställen. Statistiken omfattar endast anställda och 
redovisar dagbefolkningen. Publiceringen är snabb och sker varje kvartal.

Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som uppgifterna i 
denna redovisning är hämtade från är totalräknad och bygger på administrativa 
uppgifter huvudsakligen från skatteförvaltningen. Den relativa fördelen med 
denna statistik är att resultaten kan redovisas för små områden som exempelvis 
kommuner och delar av kommuner samt ett stort variabelinnehåll som möjliggör 
varierade redovisningar. Det är även möjligt att göra longitudinella studier för val
fria grupper av individer och företag. RAMS mäter sysselsättningen en gång per 
år, och det tar 12 månader innan resultaten publiceras.

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av 
statistiken på SCB:s webbplats, www.scb.se/rams.

Andra SCB-källor för definitioner

Sektor

Sektorindelningen bygger på den institutionella koden från företagsdatabasen.

Offentlig sektor:

• Statlig förvaltning

• Statliga affärsverk

• Primärkommunal förvaltning

• Landstingskommunal förvaltning

• Övriga offentliga institutioner
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Näringslivet:

• Aktiebolag (ej offentligt ägda)

• Kommunalt ägda företag och org.

• Statligt ägda företag och org.

• Övr. organisationer inom näringslivet

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är den summa som återstår för konsumtion och sparande när 
man tagit summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och 
övriga negativa transfereringar.

Disponibel inkomst är det inkomstbegrepp i den totalräknade inkomststatistiken 
som tillsammans med begreppen köpkraft och nettoinkomst bäst speglar köp
kraften och levnadsstandarden för olika grupper i samhället. Från och med 
inkomståret 2005 har disponibel inkomst fått något förändrat innehåll. Numera 
ingår kapitalvinst och kapitalförlust som bruttobelopp. Tidigare redovisades kapi
talvinst som taxerat belopp medan förlusten inte alls fanns med. Avdrag för privat 
pensionspremie var tidigare ingen avdragspost vid inkomstberäkningen. Från 2005 
dras premien för pensionssparandet, både privat och i egen näring, samt periodiskt 
understöd av vid inkomstberäkningen.

Köpkraft

Köpkraft beräknas som disponibel inkomst per konsumtionsenhet och är ett mått 
som gör det möjligt att jämföra familjernas köpkraft och ta hänsyn till olika sam
mansättningar av familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket 
givetvis påverkar köpkraften Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt.
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