
Uppföljning och utvärdering

• Leader i Sverige 2007-2015

• Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 

2007-2013

• Nu kan du följa hur det går för LLU i BLIS

• Utvärderingar av LLU
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Det är skillnad mellan 

uppföljning och utvärdering

• Uppföljning följer utveckling och mäter vad som faktiskt 

har hänt, d.v.s. en beskrivning av verkligheten

”hur gick det?”

• Utvärdering värderar resultatet och ställer varför-frågor, 

d.v.s. en analys av effekter och framåtsyftande 

rekommendationer

”varför blev det så här och hur kan vi göra detta 

bättre?”
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Leader i Sverige 

2007-2015

4 165 projekt

• Turism och bygdeutveckling vanligast

• Genomsnittligt projekt, 730 000 kr

• Medianprojektet, 431 000 kr

• Stort antal små projekt

• De flesta områdena genomförde 

40-80 projekt
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Investeringar med värde 

över 250 000 kr
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Fysisk anläggning
Förekomst i 

antal 

projekt
Fysisk anläggning

Förekomst i 

antal 

projekt

Webbplats/hemsida 667 Belysning 24

Vandringsled 248 Vatten- och avloppsanläggning/reningsverk 21

Skyltar (väg-, information-, turist- etc.) 248 Fiskodling/-sanläggning 18

Idrottsplats/-anläggning/-plan 169 Vattenled 16

Byggnadsdel (kök, förråd etc.) 167 Uthyrningsstugor 16

Museum 123 Ungdomsgård 15

Plats för friluftsliv (grillplats etc.) 104 Restaurang/krog/café 15

Logotype 102 Samlings-/informationsplats 15

Lokal, mindre (t.ex. för turistbyrå) 94 Jaktskytte-/viltmålsanläggning 15

Natur-/rekreations-/lekområde 90 Bastu/badtunna 15

Båtbrygga/-kaj/-ramp 77 Upplevelse-/nöjespark 14

Parkerings-/uppställningsplats för 

fordon 69 Djurstall/uppfödningsanläggning 14

Bygdegård 68 Utsikts-/fågeltorn 14

Trädgård, ute 63 Elljusspår 13

Brygga 60 Storbilds-/TV utrustning 13

Toalett- och duschrum/-utrymmen 58 Drivmedelsanläggning/mack 12

Rastplats 52 Konstverk/skulptur/installation i utemiljö 12

Biograf 42 Vatten- och avloppsledningar 11

Väg 39 Multiarena (lokal för bl.a. sport- och kulturevenemang) 10

Scen 38 Besöksstugor 10

Bro 38 Golfbana 9

Förrådsbyggnad 38 Bostäder (hus/lägenheter) 9

Cykelled 37 Tält 9

Gym-/gymnastiklokal 32 Äldre ekonomibyggnad (lada etc.) 7

Mötes-/konferenslokal 30 Badhus 5

Badplats (ute) 29 Kontorslokaler 5

Ridled 28 Flotte 5

Djurpark/-inhägnad 26 Ljussättning/-spel 5

Butik 26 Paintballbana 5

Bredbandsnät 25 Värmeanläggning/-central 5

Fest-/nöjesplats/-park (upprustning) 24 Övrigt*) 44
*) Altan, järnväg, mälteri, arena (häst), biogasanläggning, hotell, ridhus, 

vågbrytare, cykelparkering, kyrka, spinneri, stall (häst), trädgård (inne), 

vindkraftverk, återvinnings-/miljöstation, anläggning för laddning med 

el/laddstolpar, forntidsby, sågverk
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Leader ger fler jobb

2 700 nya årsarbetstillfällen

3 700 bevarade arbetstillfällen

Detta utifrån projektens slutrapporter. 
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Många på landsbygden som 

gynnas

• Gemensamma byggnader  640 000 invånare

• Infrastrukturinsatser 340 000 invånare

• Fritid (kultur, idrott, sport)  630 000 invånare

• Turismprojekt, som indirekt ger upphov till service      680 000 

invånare

• Kursverksamhet, social omsorg, servicetjänster, informationskanaler 

för bygden och drivmedelsförsäljning 110 000 invånare

• Immateriella värden (kultur, konst, musik, teater etc.)   225 000 

invånare

• Kulturarv av olika slag 470 000 invånare
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Leader i Sverige 2007-2015

Rapporten kommer att publiceras till sommaren
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Slututvärdering av 

landsbygdsprogrammet 

2007-2013

• Leader har betydelse lokalt

• Även små projekt kan vara viktiga för att ingjuta 

hopp och framtidstro

• Projekten kan ge ”ringar på vattnet” 

• Främst projekt som stärker befintliga sociala och 

kulturella mönster



Utvärdering av FOG 2007-2013

Fiskeområdenas arbete utvärderas just nu: 

• Hur och i vilken grad bidrog till övergripande 

måluppfyllelse för EFF?

• Hur väl uppfylldes målet för prioriterat område 4 

Hållbar utveckling av fiskeområden?

• Hur och i vilken grad uppnådde FOG måluppfyllelsen 

för de lokala utvecklingsstrategierna?

• Hur väl fungerade underifrånperspektivet i EFF-

kontext?

• I vilken omfattning och på vilket sätt skedde 

erfarenhetsutbyte, lärande och samarbete?
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Hur ser det ut i pågående 

program?

Tänk på att det är det som läggs in i ALF och FLIT som vi 

får ut. Bra uppgifter in ger bra uppgifter ut! 



Till vad går pengarna?
Kategori Antal projekt 

Utveckling av orten eller bygden (inkl. arrangemang) 48

Besöksnäring och destinationsutveckling 43

Drift av leaderområde 28

Övrigt 20

Sport och fritid 16

Flera olika kultur- och fritidsaktiviteter 11

Främjande av integration 10

Konst, musik och film 10

Näringsverksamheter, flera branscher 8

Samlingslokaler 8

Museum, museal anläggning 6

Främjande av unga 6

Utvecklingsplaner 5

Bredband 5

Naturvård och miljö 5

Infrastruktur (vägar, parkering, belysning) 4

Innovation och kompetensutveckling 4

Öka förädlingen av jordbruksprodukter 4

Inkvartering, boende 3

Kulturmiljö 2

Servicepunkt 2

Barnomsorg och skolverksamhet 2

Restaurang, café, catering 1
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Landsbygds-

fonden

Sammanlagt 

244 godkända 

projekt



Till vad går pengarna?

Kategori Antal projekt 

Fiske 8

Drift av leaderområde 4

Stärka fiskesamhällen och främja det maritima kulturarvet (samhällsutveckling) 4

Vattenbruk 1
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Havs- och 

fiskerifonden

Socialfonden
Kategori Antal projekt 

Skapa nätverk, mötesplatser och samverkan 5

Kompetensutveckling och utbildning 1



Till vad går pengarna?
Kategori Antal projekt 

Utveckling av befintligt företagande och entreprenörskap 20

Besöksnäring och turism 4

Samverkan mellan företag 4

Entreprenörskap och företagande 3

Utbildning, informationsinsatser och rådgivning 3

Handel, distribution och försäljningskanaler 2

Nya produkter, processer och tekniker (innovation) 2

Mat, livsmedel och dryck 1

Samordning, organisering och arrangemang 1

Främjande av arbetstillfällen 2

Besöksnäring och turism 1

Annan bygdeutveckling 1

Främja nyföretagande 4

Entreprenörskap och företagande 1

Samverkan mellan företag 1

Nya produkter, processer och tekniker (innovation) 1

Underrepresenterade grupper (jämställdhet, integration och icke-diskriminering) 1
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Regional-

fonden
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BLIS – för statistik om

Lokalt ledd utveckling

Utreda och analysera

LAG ser sina egna ärenden

Styra och följa upp

Alla stödmyndigheter har tillgång till varandras uppgifter, 

inga uppgifter på ärendenivå

Förordningsstyrda rapporter och liknande

Egna behörigheter



Finns egen infopanel för Lokalt ledd utveckling

• Ansökan om stöd – söktryck

• Ansökan om stöd – finansiering

• Ansökan om utbetalning – söktryck

• Ansökan om stöd – finansiering

• Insatsmatrisen – detaljerad information från E-tjänsten 

ALF.
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BLIS

Lokalt ledd utveckling



På gång – leverans i höst

• PULF (systemet som hanterar budgetarna)

– rapporter för att följa upp budget i olika lägen. 

Rapportexempel:

Budget 19.2/6B Ansökt belopp  Beviljat belopp   Utbetalt belopp    Slututbetalt belopp

2 000 000              1 175 976          876 098               345 123                56 753

• Indikatorer

– Regionala indikatorer (LAG-gruppernas egna indikatorer)

– EU-indikatorer

– Nationella indikatorer
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BLIS Lokalt ledd utveckling



På gång – leverans i höst

• SUSS

– Handläggningstider

– Söktryck

– Ärendebalanser
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BLIS Lokalt ledd utveckling
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BLIS Lokalt ledd utveckling

Manual Fler blad med andra uppgifter

Fler rapporter
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BLIS Lokalt ledd utveckling

Möjlighet att filtrera urvalet
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BLIS Lokalt ledd utveckling

Andra indelningar på uppgifter



2017-05-19

BLIS Lokalt ledd utveckling
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BLIS Lokalt ledd utveckling
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BLIS Lokalt ledd utveckling
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BLIS Lokalt ledd utveckling
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BLIS Lokalt ledd utveckling
Rapport insatsmatris 19.2/6B

Missa inte att ange alla olika aktiviteter inom 19.2/6B enligt 

ovan. Projekten måste välja ett insatsområde, men ofta 

bör de ange flera aktiviteter inom detta område!



För att få tillgång till infopanelen måste man ha särskilda 

behörigheter. Behörigheterna söker man som vanligt.

• BLIS_LAG_XX (XX=Laggruppens sifferbeteckning)

• BLIS_UTRED_POF_LLU
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BLIS Lokalt ledd utveckling

Behörigheter



Frågor sökande får svara på i 

e-ansökan
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Vad gör vi med era svar?
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Landsbygdsfonden

• Skapade jobb (HTE)

Havs- och fiskerifonden

• Skapad sysselsättning (HTE)

• Bibehållen sysselsättning (HTE)

• Startade företag

Socialfonden

• Deltagare i projekt

Regionalfonden

• Sysselsättningsökning i företag som 

får stöd (HTE)

Varje år måste vi rapportera olika indikatorer till 

EU, till exempel:

Heltidsekvivalent = 1720 timmar 



https://programmenochpengarna.wordpress.com/author/pr

ogrammenochpengarna/
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Läs gärna bloggen 

Programmen och pengarna

https://programmenochpengarna.wordpress.com/author/programmenochpengarna/
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Utvärderingar 2014-2020
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Utvärdering av genomförande 

av de fyra fonderna (ESI)

Utvärderarna är i huvudsak positiva till den svenska 

modellen med fyra fonder/en förvaltande myndighet och 

ser stora fördelar med både Lokalt ledd utveckling och de 

samordningsmöjligheter den svenska modellen ger:

• LLU har större möjlighet till att vara proaktiva

• LLU bidrar till långsiktigt hållbara och strukturella 

förändringar

• Mindre projekt = fler målgrupper nås

• LLU realiserar EU 2020-strategin på lokal nivå



Utvärderingar på gång
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Leaderområdenas egna 

utvärderingar

• Det finns inga formella krav från kommissionen på LAG 

att genomföra utvärderingar 

• Kommissionen uppmuntrar till så kallade self

assessment (självbedömning) och utvärderingar av den 

egna verksamheten

• All information om leader och utvärderingar finns i 

leaderguiden

• Utvärderingssekretariatet kan hjälpa er

• Upphandlingsstöd utvecklas tillsammans med LUS

– Stöddokument

– Ska leda till förenklat förfarande i upphandling
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Den ideala utvärderingen
Ofta är man noggrann, vet vad man vill ha och sedan blir det något 

annat! 

• Förarbete och kravställning

– Finns det specifika krav?

– Avgränsa

– Fokusera på relevans och användbarhet

– Tydligt syfte

– Tydliga frågor

– (Utvärderingssekretariatets metodstöd)

• Upphandling

– Kompetens hos utvärderare

– Genomförarförmåga hos utvärderare

• Under utvärderingsprocess

– Styrning

– Är utvärderarnas slutsatser rimliga?

– Gör utvärderaren en analys utifrån varför-frågor?

– Finns det framåtsyftande rekommendationer?
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https://programmenochpengarna.wordpress.com/author/pr

ogrammenochpengarna/
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Läs gärna bloggen 

Programmen och pengarna

https://programmenochpengarna.wordpress.com/author/programmenochpengarna/

