
Utvärdering och uppföljning av 

LLU

Utvärderingssekretariatets verksamhet syftar till att utvärdera de EU-fondsfinansierade program för vilka Jordbruksverket är 

förvaltande myndighet. Programmen finansieras av de fyra ESI-fonderna i Sverige (EJFLU, EHFF, ERUF och ESF) och 

utvärderingssekretariatet finansieras av EJFLU och EHFF. 



Utvärderingar



Utvärdering av fiskeområdesgrupperna 

(FOG) 2017-2013



Måluppfyllelse och slutsatser FOG

Måluppfyllelse

Slutsatser
• Samverkan – både plus och minus

• Fiskresursen och biotopvård – inte utpekade områden men möjlighet till effekter 
på längre sikt

• Få resultat lever vidare – stödberoende 

Företagsamhet Diversifiering Sysselsättning

Låg uppfyllnad, 15 % Högst uppfyllnad 76% Uppskattning på 23 %

Fiskresursen begränsande Ökar lönsamhet utan att belasta 

resursen

Endast fisketurism

Biotopvård kan ge resultat på 

sikt

Lokal förankring och bestående 

resultat

Fiskresursen och avsaknad av 

företagsstöd begränsande



Hållbara effekter av projekt 

• Utvärderare: Högskolan i Halmstad

• Uppstart december 2017, klar maj 2021 

– delrapport varje år

• Utvärderingens inriktning: hållbara effekter av 

projekt 

– Vilka effekter lever kvar efter leaderprojektens avslutande? 

– Identifiera framgångsfaktorer som ledde till hållbara 

effekter. Hur ska man mäta dessa effekter?

– Hur kan man arbeta för att öka de hållbara effekterna?



Löpande lärande utvärdering

• Utvärderare: Högskolan Väst

• Uppstart december 2017, klar 2022
– delrapport varje år

• Utvärderingens inriktning: Lokalt ledd utveckling 
genom LEADER-metoden
– Granskning av den formella strukturen relaterad till hur det 

faktiska arbetet är upplagt

– Genomförandet av lokalt ledd utveckling genom Leader

– Underifrånperspektivets bidrag till målen i program och 
lokala strategier

– Metodens möjlighet att bidra i större omfattning inom EUs 
programverksamhet



Effektutvärdering

• Utvärderare: Jönköping International Business 
School (JIBS)

• Uppstart våren 2018

• Utvärderingen syftar till att mäta och bedöma om 
och hur mycket åtgärderna inom LLU har 
bidragit till programmens måluppfyllelse
– Genomförs i två steg:

– Utvärdera indikatorernas användbarhet och föreslå 
utvärderingsmodell

– Effektutvärdering med fokus på måluppfyllelse 



Fördjupade uppföljningar

• Jordbruksverket kommer genomföra fördjupade 
uppföljningar 

• Mindre omfattning - specifika avgränsade 
frågeställningar 

• Utförare Jordbruksverket

• Exempel på möjliga fördjupningar:  
– Hur har administrationen förändrats mellan programperioden?

– Regional- och socialfondsprojekt: Vad görs i dessa och skiljer de 
sig mot projekt i ”moderprogram”?

– Hur jobbar man med barn och ungdomar?

– Fördjupning EHFF-projekt

– Internationella samarbetsprojekt



Uppföljning



Vilka typer av indikatorer har vi?

Grupp 1: Kopplade till EU och de nationella 

programmen.

Grupp 2: Kopplade till fokusområden inom 

landsbygdsfonden.

Grupp 3: Definierade av SJV och valfria att 

använda i strategier. 

Grupp 4: Definierade av varje leaderområde.



Vad gör vi med dem?

Grupp 1 och Grupp 2 innehåller indikatorer som vi 
rapporterar till EU varje år. 

Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 innehåller 
indikatorer som används för nationella 
utvärderingar och fördjupade uppföljningar.

Alla grupper innehåller indikatorer som kan vara 
aktuella för regionala utvärderingar och fördjupade 
uppföljningar. 



Varför gör vi detta?

För att visa intressenter vad vi får för nytta av 
programmen!

EU 

 Vissa saker är det förordningskrav på att vi ska rapportera. Man vill visa 
på EU nivå att medlemsländernas pengar används på ett bra sätt. 

LAG 

 Har de projekt som prioriterades gjort den nytta man hoppades på?

Medfinansiärer

 Har deras bidrag använts på ett bra sätt? Detta skulle kunna påverka 
viljan att fortsätta vara medfinansiär. 



Nyheter från uppföljningsteamet

Nu pågår en översyn av våra indikatorer och 

uppföljningsuppgifter. 

• Formulera om frågor som är svåra att förstå.

• Tydligare hjälptexter vid behov.

• Tydligare definitioner i hjälpdokument. 

Uppdatering av deltagarrapporten för socialfonden. 

Mer info om krypteringsprogrammet och utbildning kommer 

i höst. 



Leaderområdens egna värderingar



Leaderområdenas värdering

• Fokus främst på leaderområdenas strategier och 

de områden som är speciellt intressanta.

• Kan göras genom självvärdering eller externa 

(upphandlade) utvärderare.

• Utvärderingssekretariatet metodstöd för 

leaderområdenas egna värderingar.



Varför värdera ert arbete?

Visa på framsteg!
– och utvecklingsmöjligheter

Kontrollera att er strategi fortfarande är relevant
– Har behoven i området ändrats?

Ger kunskap om ni når era ursprungliga mål och syften med ert 
arbete

– Styr ni mot rätt typ av projekt? Når ni era mål?

För kritisk reflektion hur ni kan förbättra LAGs aktiviteter och 
processer

– Identifiera om ni behöver arbeta på andra sätt. Ex. når ni rätt 
projektgenomförare?

Underlag till förbättringar och framtida strategier
– Hur och med vad behöver ni arbeta för i framtiden?



Vad kan ni värdera?
Bestäm specificerade frågor som är speciellt intressanta och behövs för ert 
arbete

• Ska ni göra den själv eller anlita externa aktörer till värderingen?

Exempel på områden som kan vara intressanta:

Är era projekt relevanta?
– Finns det en koppling mellan vad LAG arbetar med och de identifierade behoven?

Är arbetet effektivt?
– Vad har blivit gjort i jämförelse med vad ni planerade? (förväntade vs uppnådda 

resultat). Är projekten och ert arbete kostnadseffektivt?

Har projekten skapat nytta?
– Har projekten gett resultat som kommer området till nytta?

Vad är hållbart?
– Är resultaten hållbara? Kommer projekten leva vidare utan fortsatt ekonomiskt stöd?

Vilka mervärden skapar leader?
– Vilka resultat ger leader som inte kan fångas av indikatorer?



Datainsamling

Vilken data behöver du för att besvara frågan?

• Kvantitativa data 
ger resultat i form av siffror, konkret angivna mängder, tillfällen (när 
och hur ofta), svar som kön, ålder, utbildning och andra saker som är 
möjliga att räkna på. 

• Kvalitativa data 
går mer på djupet och försöker beskriva hur, vad och varför saker och 
ting sker och tolka utifrån dess kontext och dess sammanhang. 
Används ofta när man vill visa på mervärden, som kvalitet i projekt, 
eller uppfattningar.

• Olika datakällor kan kombineras

• Använd den data som enklast kan besvara era frågor!



Bearbetning av resultat

• Sammanställning av resultat sker på många olika 

sätt

– Kvantitativa data sammanställs ofta i olika typer av 

diagram med förklarande text

– Kvalitativa data sammanställs i text med illustrerande 

exempel

• Skriv rapport med vad ni funnit, 

– Beskriv varför ni gjort värderingen och vilka frågor ni har 

– Ta med både positiva och negativa resultat 

– Diskutera era resultat

– Skriv rekommendation till möjliga förändringar



Men vad gör man sedan?

• Presentera vid LAG-möte – diskutera resultatet 

och rekommendationer

• Diskutera om ni ska göra förändringar av ert 

arbete

• Kommunicera era resultat!

– Vilka kan ha nytta av era resultat?



Utvärderingssekretariatets 

metodstöd

• Kontakta utvärderingssekretariatets metodstöd 

tidigt i processen. 

• Ha en specifik fråga förberedd

• Vi kan hjälpa till metodval, hur man gör urval osv

• llu-utvardering@jordbruksverket.se

mailto:llu-utvardering@jordbruksverket.se


Diskussion i grupp

1. Vilka är era största utmaningar när det gäller 

uppföljning och värdering av ert arbete?

2. Vad skulle ni tycka vara intressant att vi gör 

fördjupade uppföljningar av?


