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Varför görs denna utvärdering?
Denna rapport är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013. 
Fyra grupper med forskare från universitet och högskolor har gjort slut utvärderingen. 
Den publiceras i fyra delrapporter varav detta är en. Frågor som handlar om hela 
programmet besvaras huvudsakligen i delrapport IV. Frågor om enskilda åtgärder 
besvaras i de tre andra delrapporterna. En översikt av vilka frågor som besvaras  
i vilken rapport finns på följande sidor. 

Slututvärderingen görs för att besvara EU-gemensamma och specifika svenska 
utvärderingsfrågor om vilka effekter programmet har haft, i vilken utsträckning det 
har bidragit till att uppfylla målen och hur effektivt detta har gjorts. 

Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket ansvarar för att de svenska 
EU-programmen där Jordbruksverket är förvaltande myndighet blir utvärderade. 
Det innebär att utvärderingssekretariatet beställer och genomför utvärderingar av 
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt 
ledd utveckling inom regionalfonden och socialfonden. Programmen utvärderas 
dels var för sig men också tillsammans. Utvärderingarna görs i relation till målen 
i programmen och de övergripande EU 2020-målen.

De flesta utvärderingarna genomförs av externa aktörer. Vi tar hjälp av forskare 
för att kvalitetsgranska rapporterna innan de publiceras. I slutet av rapporterna 
finns ett utlåtande från granskarna. Rapporterna publiceras i en särskild rapport-
serie och rapportförfattarna är ansvariga för slutsatserna. Slutsatserna utgör inte 
Jordbruksverkets officiella ståndpunkt. 

/ Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket 
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Var besvaras vilken utvärderingsfråga?
Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007–2013 publiceras i fyra del rapporter. 
I nedanstående översikt ser du alla utvärderingsfrågor. Där framgår också i vilken 
rapport frågorna behandlas och besvaras. 

De frågorna som benämns CEQ (Common Evaluation Question) är gemensamma 
frågor som ska besvaras för alla landsbygdsprogram inom EU. Frågorna som benämns 
PSEQ (Program Specific Evaluation Question) är specifika frågor för vårt svenska 
program. Dessa frågor har, efter ett brett samråd, beslutats av utvärderingssekretariatet 
vid Jordbruksverket. De fyra svenska delrapporterna innehåller utvärderingen av 
det svenska landsbygdsprogrammet och behandlar såväl de EU-gemensamma som 
de specifika svenska frågorna. 

Delrapport I, behandlar i huvudsak frågor kring åtgärder för konkurrenskraft:

Mikaela Backman, Thomas Holgersson, Johan Klaesson, Pia Nilsson, Jonna 
Rickardsson, Lisa Wassén & Hans Westlund. 2016. Slututvärdering av det svenska 
landsbygdsprogrammet 2007–2013 – Delrapport I: Utvärdering av åtgärder för 
ökad konkurrenskraft. Utvärderingsrapport 2016:2. 

Delrapport II, behandlar i huvudsak frågor kring miljöåtgärder: 

Henrik G. Smith, Juliana Dänhardt, Karin Blombäck, Paul Caplat, Dennis 
Collentine, Erik Grenerstam, Helena Hanson, Sören Höjgård, Torbjörn Jansson, 
Holger Johnsson, Annelie M. Jönsson, Mikael Lantz, Åke Lindström, Lovisa 
Nilsson, Martin Nordin, Ola Olsson, Rebecca Stewart, Martin Stjernman & Erik 
Öckinger. 2016. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013 
– Delrapport II: Utvärdering av åtgärder för bättre miljö. Utvärderingsrapport 
2016:3.

Delrapport III, behandlar i huvudsak frågor kring landsbygdsutveckling, inklusive 
Leader: 

Yvonne Gunnarsdotter, Kjell Hansen, Arvid Stiernström & Cecilia 
Waldenström. 2016. Slututvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet 
2007–2013 – Delrapport III: Utvärdering av åtgärder för landsbygdsutveckling. 
Utvärderingsrapport 2016:4. 

Delrapport IV, behandlar de programövergripande frågorna: 

Jörgen Johansson, Mats Holmquist, Mikael Jonasson, Marie Mattsson, Per-Ola 
Ulvenblad & Stefan Weisner. 2016. Slututvärdering av det svenska landsbygds-
programmet 2007–2013 – Delrapport IV: Synteser för en hållbar landsbygds-
utveckling. Utvärdering av programmets samlade effekter. Utvärderingsrapport 
2016:5.
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Programövergripande frågor
CEQ 6 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till  

omstrukturering av mjölksektorn?  
 

Denna programövergripande fråga besvaras i delrapport I.

CEQ 11 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till 
att skapa tillgång till bredband (inklusive uppgradering)?  
 

Denna programövergripande fråga besvaras i delrapport III.

Resterande programövergripande frågor besvaras i delrapport IV.

CEQ 1 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till  
ekonomisk tillväxt på landsbygden?

CEQ 2 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att skapa 
arbetstillfällen?

PSEQ 2:A  Hur många arbetstillfällen har programmet bidragit till att skapa 
respektive bevara?

PSEQ 2:B  Hur många arbetstillfällen för unga har programmet bidragit till att 
skapa respektive bevara?

CEQ 3 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att 
skydda och stärka naturresurser och landskapet, inklusive biologisk 
mångfald och jord- och skogsbruk med höga naturvärden?

CEQ 4 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att öka 
tillgången till förnybar energi?

CEQ 5 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att 
förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft?

PSEQ 5:A Vilken betydelse har programmets samlade effekter för enskilda 
jordbruksföretag med olika typer av verksamhet vad gäller företagens 
fortlevnad och utveckling?

CEQ 7 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till minskad 
klimatpåverkan och till klimatanpassning?

CEQ 8 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till för bättrad 
vattenförvaltning (kvalitet, användning och mängd)?

CEQ 9 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att 
förbättra livskvaliteten på landsbygden och till att främja diversifie-
ring av landsbygdsekonomin?

PSEQ 9:A Bidrar programmets fokus på miljöåtgärder till ökad livskvalitet på 
landsbygden? (Hur skulle landskapet se ut utan programmet?)

CEQ 10 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till  
in förandet av innovativa ansatser?

CEQ 12 I vilken utsträckning har landsbygdsnätverket bidragit till att uppfylla 
målen i landsbygdsprogrammet?
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CEQ 13 I vilken utsträckning har TA bidragit till att uppfylla målen i 
landsbygdsprogrammet?

PSEQ 13:A  Hur har administrationen påverkat måluppfyllelsen?

PSEQ 13:B  Hur har kommunikationen påverkat måluppfyllelsen?

PSEQ 13:C Hur påverkar den regionala styrningen programmets måluppfyllelse 
och vad kan man lära sig av att länsstyrelserna haft olika strategier?

CEQ 14 Hur effektivt har resurserna i landsbygdsprogrammet använts i 
förhållande till den avsedda omfattningen av insatser?

PSEQ 14:A Hur påverkar kontrollsystemets omfattning och utformning program-
mets effektivitet?

PSEQ 25 På vilket sätt har programmet påverkat integrationen på landsbygden?

PSEQ 26 På vilket sätt har programmet påverkat jämställdheten på landsbygden?

Frågor som gäller åtgärderna inom axel 1  
(förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft)
CEQ 15  Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till att förbättra 

konkurrenskraften för stödmottagarna? (i förekommande fall ska 
svaren på denna fråga presenteras så att bidraget till jordbruks- 
respektive skogssektorns konkurrenskraft kan särskiljas) 
 

Denna fråga besvaras, för alla åtgärder i axel 1, i delrapport I. 

PSEQ 15:A Hur ändamålsenliga har samarbetsåtgärderna varit som styr medel 
och vilka hinder respektive framgångsfaktorer finns?   
 

Denna fråga gäller åtgärd 124 och besvaras i delrapport I. 

CEQ 20 Vilka andra effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är 
kopplade till genomförandet av denna åtgärd (indirekta, positiva/
negativa effekter för mottagarna, icke-stöd-mottagare, lokal nivå)?  
 

Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärder i axel 1, 
i delrapport I. 

PSEQ 20:A I vilken utsträckning har kompetensutvecklingsåtgärderna  
bidragit till programmets miljömål?   
 

Denna fråga gäller åtgärd 111 och besvaras i delrapport II. 

PSEQ 20:B Vad kan man lära sig av hur klimatåtgärderna fungerat när det gäller 
utformningen och utvärderingen av klimatåtgärder i framtida program?  
 

Denna fråga gäller åtgärderna 121 och 123 och besvaras i 
delrapport II. 
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Frågor som gäller åtgärderna inom axel 2  
(förbättra miljön och landskapet)
CEQ 16 Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till att för  bättra  

miljösituationen?   
 

Denna fråga besvaras, för alla åtgärder i axel 2, i delrapport II. 

PSEQ 16:A  Hur ändamålsenlig och effektiv har den geografiska styrningen  
av miljöåtgärderna i programmet varit?  
 

Denna fråga besvaras, för alla åtgärder i axel 2, i delrapport II

CEQ 20 Vilka andra effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är 
kopplade till genomförandet av denna åtgärd (indirekta, positiva/
negativa effekter för mottagarna, icke-stödmottagare, lokal nivå)?  
 

Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärder i axel 2, 
i delrapport II. 

PSEQ 20:C Vilka sysselsättningseffekter ger miljöåtgärderna?  
 

Denna fråga besvaras, för alla åtgärder i axel 2, i delrapport II

Frågor som gäller åtgärderna inom axel 3  
(förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja 
utvecklingen av landsbygdens ekonomi)
CEQ 17 Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till  

ekonomisk diversifiering hos stödmottagarna?   
 

 Denna fråga gäller åtgärderna 311, 312 och 313 och besvaras i 
delrapport I. 

PSEQ 17:A Vilken betydelse har diversifiering för andra mål, i  
synnerhet konkurrenskraft?  
 

Frågan gäller åtgärderna 311, 312 och 313 och besvaras i delrapport I.

CEQ 18 Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till 
att förbättra livskvaliteten för stödmottagarna?   
 

Frågan gäller åtgärderna 321, 322 och 323 och besvaras i 
delrapport III.

PSEQ 18:A Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till att  
förbättra livskvaliteten på landsbygden?   
 

Frågan gäller åtgärderna 321, 322 och 323 och besvaras i 
delrapport III.

CEQ 19 I vilken utsträckning har åtgärden förbättrat stödmottagarnas 
kapacitet att förbättra ekonomisk diversifiering och livskvaliteten  
på landsbygden?   
 

Frågan gäller åtgärderna 331 och 341 och besvaras i delrapport III.
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CEQ 20 Vilka andra effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är 
kopplade till genomförandet av denna åtgärd (indirekta, positiva/
negativa effekter för mottagarna, icke-stöd-mottagare, lokal nivå)?  
 

Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärderna  
311, 312 och 313 i axel 3, i delrapport I.   
 

Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärderna  
321, 322 och 323, 331 och 341 i axel 3, i delrapport III.  

PSEQ 20:B Vad kan man lära sig av hur klimatåtgärderna fungerat när det 
gäller utformningen och utvärderingen av klimatåtgärder i  
framtida program?   
 

Frågan gäller åtgärderna 311 och 312 och besvaras i delrapport II. 

PSEQ 20:D Vilka effekter har åtgärderna för en vidare grupp av intressenter?  
 

Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärderna  
311, 312 och 313 i axel 3, i delrapport I.   
 

Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärderna 321, 322 
och 323 och 331 i axel 3, i delrapport III. 

PSEQ 20:E Hur och i vilken utsträckning har bredbandssatsningarna  
bidragit till att uppfylla andra målsättningar?

 Denna fråga besvaras, när det gäller effekter av åtgärd 321  
i axel 3, i delrapport III.  

Frågor som gäller åtgärderna inom axel 4 (Leader)

Samtliga nedanstående frågor besvaras, för alla åtgärder inom axel 4, i 
del  rapport III. 

CEQ 21 I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet bidragit till att 
bygga upp lokal kapacitet för ökad sysselsättning och diversifiering 
genom Leader?

CEQ 22 I vilken utsträckning har LAG bidragit till att nå målen i den lokala 
strategin och i landsbygdsprogrammet?

PSEQ 22:A Vad är det som styr vilka mål som prioriteras i de lokala strategierna? 

PSEQ 22:B Hur skulle leadermetoden/LAG kunna användas för att i större omfatt-
ning bidra till uppfyllandet av landsbygdsprogrammets miljömål?

CEQ 23 I vilken utsträckning har leadermetoden genomförts?

CEQ 24 I vilken utsträckning har genomförandet av leadermetoden bidragit 
till att förbättra det lokala styret?
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Utvärderare
Alla är verksamma vid Högskolan i Halmstad.

Jörgen Johansson (projektledare) är docent i statsvetenskap vid Högskolan i 
Halmstad och forskar om förvaltningspolitik med fokus riktat mot regional- och 
kommunalpolitik. Johansson har varit involverad i flera utvärderingsprojekt knutna 
till organiseringen av regional utvecklingspolitik.

Mats Holmquist är filosofie doktor i arbetsvetenskap och forskar om innovativa 
utvecklingsprocesser inom och mellan organisationer och har under lång tid bedrivit 
forskning inom lärande utvärdering, bland annat inom ramen för utvärderingar inom 
ESF - den Europeiska Socialfonden. 

Mikael Jonasson är docent i kulturgeografi och bedriver forskning om organise-
ringsprocesser och utvecklingsprojekt inom olika fält, bland annat rörande turism, 
stadsutveckling och landsbygdspolitik.

Marie Mattsson är docent i miljövetenskap och forskar om klimatfrågan med 
fokus på förnybar energiproduktion genom biogas från lantbruket samt lantbrukets 
klimatgasutsläpp. Projekten är kopplade till forskningsområdet Grön Innovation 
som förenar miljö- och innovationsvetenskap.

Per-Ola Ulvenblad är filosofie licentiat i företagsekonomi och jur. kand. Han 
forskar om bankers kreditgivning till små och medelstora företag samt om hållbara 
affärsmodellinnovationer inom gröna näringar.

Stefan Weisner är professor i biologi med inriktning mot miljövetenskap vid 
Högskolan i Halmstad och forskar kring frågor med koppling till utveckling av 
hållbar vattenvård i landskapet. Forskningen har fokuserat på bl.a. interaktioner 
mellan biologisk mångfald och ekosystems funktioner, miljöeffekter av anläggning av 
våtmarker i jordbrukslandskapet, och avskiljning av föroreningar i anlagda våtmarker.
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Sammanfattning
I rapporten besvaras 22 programövergripande utvärderingsfrågor rörande de samlade  
effekter som uppnåtts genom landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013.  
I nedanstående sammanställning framgår de frågor som besvarats och slutsatser 
för respektive fråga. 

Programövergripande frågor Svar

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till  
ekonomisk tillväxt på 
landsbygden?

I underlagsmaterialet framträder en nyanserad, men också svårtolkad 
bild relaterat till ekonomisk tillväxt placerat i en varierande geografisk 
kontext. Konkurrenskraftsgruppens och Landsbygdsutvecklings-
gruppens rapporter visar flera åtgärder, och då relaterat till denna 
komplexa bild, på positiva effekter gällande ekonomisk tillväxt. 
Ut värde ringsresultaten antyder också att det existerar synergi effekter  
i interaktionen mellan kompetensutvecklingsåtgärder och investe-
ringar för modernisering. 

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
skapa arbetstillfällen?

Hur många arbetstillfällen  
har programmet bidragit till 
att skapa respektive bevara?

Det är mycket svårt att mot bakgrund av utvärderingsmaterialet dra 
några slutsatser kring kvantifieringar av i vilken mån landsbygdspro-
grammet bidragit med eller bevarat några arbetstillfällen. I underlags-
materialet framkommer en splittrad bild (se redovisning i tabell 3.2). 
Slutsatsen av analysen visar att landsbygdsprogrammet 2007-2013 
bidragit till att skapa och även bevara arbetstillfällen, men det går inte 
på ett säkerställt sätt att ange sysselsättningseffekternas omfattning 
och varaktighet i kvantifierade termer. Sysselsättningseffekterna av 
bredbandssatsningarna bedöms som positiv. 

Hur många arbetstillfällen 
för unga har programmet 
bidragit till att skapa  
respektive bevara?

Frågan går ej att besvara då det saknas information. Startstödet för 
unga har bidragit till färre arbetstillfällen, men det beror på att stödet 
sannolikt bidrar till att åstadkomma generationsskiften i jordbruksfö-
retag. Man skulle då kunna säga att detta stöd inneburit att äldre trätt 
tillbaka till förmån för yngre personer (dock utgör den genomsnittliga 
åldern för stödmottagarna för start-stödet hela 36 år). Det finns även 
en del andra iakttagelser i underlagsmaterialet som visar att relativt 
få yngre personer varit deltagare i olika projektverksamheter och 
andra aktiviteter knutna till landsbygdsprogrammet 2007-2013. Vi kan 
därmed konstatera att vi inte haft resurser att fördjupa analysen för 
denna fråga.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
förbättra jord- och skogs-
brukets konkurrenskraft? 

Vilken betydelse har 
pro grammets samlade 
effekter för enskilda 
jordbruksföretag med olika 
typer av verksamhet vad 
gäller företagens fortlevnad 
och utveckling?

Flertalet av åtgärderna med företagsstöd inom axel 1 och axel 3 har 
bidragit positivt till stödföretagens konkurrenskraft. I analyserna som 
gjorts av Konkurrenskraftsgruppen för åtgärderna med företagsstöd 
i axel 1 och 3 kan man alltså notera positiva värden både gällande 
konkurrenskraft, företagens fortlevnad (överlevnadssannolikhet) och 
utvecklingsbetingelser. För en del av åtgärderna är stödbeloppen 
för hållandevis små (vilket ger små effekter) och i en del fall förs proble-
matiserande resonemang rörande konkurrenskraft och fortlevnad 
utifrån stödföretagens geografiska lokalisering. Det är ur konkur-
renskraftssynpunkt oftast mer gynnsamt för ett jordbruksföretag att 
befinna sig i en stadskommun jämfört med att bedriva jordbruk i glest 
befolkade kommuner. Den samlade bilden av de utvärderade företags-
stöden är dock att dessa bidragit till att stärka konkurrenskraft och 
företagens fortlevnad/utveckling.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
förbättra livskvaliteten på 
landsbygden och till att 
främja diversifiering av 
landsbygdsekonomin?

Resultaten antyder att det i de konkreta landsbygder där projekten 
(inom axel 3 och 4) genomförts så har också livskvaliteten blivit bättre. 
Förmodligen kan positiva effekter gällande livskvalitet noteras på 
de orter som erhållit stöd. Däremot kan inga slutsatser dras om hur 
livskvaliteten utvecklats för landsbygden som helhet. Det är dock inte 
möjligt att uppskatta hur mycket bättre den blivit. I övrigt, för axel 
1 och 2, har inte Syntesgruppen kunnat dra någon slutsats rörande 
livskvalitet. Gällande diversifiering av landsbygdsekonomin saknas 
signifikanta samband mellan å ena sidan flertalet åtgärder inom  
axel 3 och, å den andra sidan, påverkan på landsbygdsekonomins 
diversitet i berörda kommuner. Dock kan man inte utesluta att det  
finns sådana signifikanta effekter på enskilda platser. Potentialen att 
öka diversifieringsgraden i näringslivet är större i urbana områden och  
i tätortsnära landsbygd jämfört med mer glesa landsbygdsområden.  
I underlags materialet efterlyses utvecklade indikatorer för att mäta 
både livskvalitet och diversitet landsbygdekonomin
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Programövergripande frågor Svar

Bidrar programmets fokus 
på miljöåtgärder till ökad 
livskvalitet på landsbygden? 
(Hur skulle landskapet se ut 
utan programmet?)

Det är en mycket komplicerad uppgift att analysera vad exempelvis 
bevarandet av betesmarker eller en utvecklad biologisk mångfald 
betyder för livskvaliteten på landsbygden. Gällande exempelvis 
kompensationsstödet (åtgärd 211) synes denna stödform förbättra 
ekonomin för befintliga jordbruksföretag vilket kan leda till livskva-
litetsförbättringar för den enskilde - men att strukturomvandlingar 
i jordbruksnäringen bromsas upp, vilket på sikt möjligtvis leder till 
livskvalitetsförsämringar för landsbygden i sin helhet. Likaså är det 
synnerligen svårt att analysera och värdera vilka livskvalitetsförbätt-
ringar som ligger i att genom miljöersättningar bidra till att bevara 
landskapets särdrag och öppna ytor.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till 
in förandet av innovativa 
ansatser?

Slutsatser om i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet 2007-2013 
bidragit till införandet av innovativa ansatser är svårbedömd. Även om 
temagruppernas analyser visar på att några av de enskilda åtgärderna 
haft en positiv effekt för innovationspotentialen synes ändock den 
samlade bilden vara att programmet kan utvecklas åtskilligt i att främja 
innovativa ansatser. Överlag är programmet fortfarande i hög grad 
inriktat mot gamla eller traditionella affärsmodeller, tunga stödformer 
är riktade mot investeringar inom primärproduktion som leder till 
produktionseffektivitet men inte till innovationer. (På plussidan finns 
satsningen på bredband som synes ha givit det lokala näringslivet 
bättre förutsättningar.)

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till 
minskad klimatpåverkan  
och till klimatanpassning?

Landsbygdsprogrammet har i enskilda delar bidragit till minskade 
utsläpp av växthusgaser och ökad kunskap om klimatförändringar  
men det finns fortfarande potential för att minska klimatpåverkan 
ytterligare. Huvuddelen av klimatåtgärderna i programmet är energi-
relaterade och endast i liten grad inriktad mot att minska de biologiska 
processernas utsläpp (metan och lustgas). För att programmet ska 
bidra till en ytterligare minskning av klimatpåverkan behövs forskning 
kring vilka åtgärder som ger mest nytta och ekonomiska incitament för 
att vidta åtgärder. Medvetenheten om behovet av klimatanpassning 
behöver stärkas om åtgärder ska komma igång.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att öka 
tillgången till förnybar energi?

Landsbygdsprogrammet har bidragit till en ökad tillgång på förnybar 
energi men potentialen är många gånger större och förutsätter en 
förbättrad lönsamhet och politiska styrmedel som gör det attraktivt  
att producera förnybar energi inom lantbruket.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
skydda och stärka natur-
resurser och landskapet, 
inklusive biologisk mångfald 
och jord- och skogsbruk med 
höga naturvärden?

Syntesgruppens övergripande bedömning är att landsbygds-
programmet i hög utsträckning bidragit till ökad biologisk mångfald 
och att skydda och stärka naturresurser dels genom stöd inriktade på 
detta men även genom att programmet som helhet har bidragit till  
att vidmakthålla jordbruk och ett öppet och mera varierat landskap.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till förbätt-
rad vattenförvaltning?

Miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet har bidragit i hög 
ut  sträckning till förbättrad vattenförvaltning men effekterna av denna 
förbättring uppväger inte nödvändigtvis ökat läckage av växtnärings-
ämnen och bekämpningsmedel (lokalt eller totalt) som programmet 
kan ha bidragit till genom högre jordbruksproduktion än vad som  
varit fallet utan programmet.

I vilken utsträckning har TA 
bidragit till att uppfylla målen 
i landsbygdsprogrammet 
2007-2013?

Hur har administrationen 
påverkat måluppfyllelsen?

Hur påverkar kontrollsys-
temets omfattning och 
utformning programmets 
effektivitet?

Utvärderingen kan inte dra några samlande slutsatser rörande hur 
TA-kostnaderna i programmet bidragit till måluppfyllelsen. Det finns 
en betydande osäkerhet. Gjorda analyser vilar på intressenters utsagor 
och i flera delar visar gjorda analyser på motsägelsefulla resultat. 
Preliminärt kan man dock säga att administration och kontrollsystem 
brottas med flera problem som haft en negativ effekt på programmets 
måluppfyllelse. Förbättringar och förnyelsearbetet har främst haft 
betydelse för företagsstöden. Projektstöden omgärdas fortfarande 
av för mycket administrativt krångel. Administrativa strukturer och 
förenklingsarbetet uppvisar stora variationer mellan stödformer och 
mellan län. Detta är ett utslag av bristande analysarbete, lärande och 
erfarenhetsutbyte mellan involverade aktörer.

Hur har kommunikationen 
påverkat måluppfyllelsen?

Trots att informationen förbättrats kvarstår svårigheter för kommunika-
tionen att bidra till måluppfyllelsen då stödsystemet är byråkratiskt, 
tar tid och prioriterar regler, ekonomi och handläggning. Ett för stort 
internt kommunikationsfokus (ett för starkt fokus mot att hantera 
en alltför krånglig intern stödgivningsstruktur) har hindrat en större 
måluppfyllelse. Behov finns att initiera en mer omfattande utvärdering 
av landsbygdsprogrammets kommunikation än vad som hittills gjorts.
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Programövergripande frågor Svar

I vilken utsträckning har 
landsbygdsnätverket  
bidragit till att uppfylla  
målen i landsbygds-
programmet 2007-2013?

Överlag värderas Landsbygdsnätverkets verksamhet som en positiv 
faktor för måluppfyllelsen. Särskilt arbetsgrupperna och erfarenhets-
utbytet inom Leader har (men även tematiska seminarier och vägled-
ningsmaterial) spelat en övervägande positiv roll. Dock har åtgärder för 
miljöersättningar, fysisk planering i landsbygder och för att vårda och 
utveckla landskapsområden, spelat en övervägande liten betydelse. 
Bedömningen är att Landsbygdsnätverket hade kunnat bidra än mer 
till måluppfyllelsen om man (1) bedrivit mer av organisationsbaserat 
lärande (och något mindre individbaserat), (2) ökat ansträngningarna 
ytterligare att sprida det material som tagits fram och (3) satsat mer på 
att utveckla arbetssätt för att öka användningen av framgångsfaktorer 
som noterats i nätverkets olika aktiviteter.   

Hur påverkar den regionala 
styrningen programmets 
måluppfyllelse och vad kan 
man lära sig av att länsstyrel-
serna haft olika strategier?

Utvärderingen pekar på flera problem i styrningsprocesserna för 
programmet. De europeiska och nationella målen är otydligt kopplade 
till de regionala strategierna och på regional nivå upplevs styrnings-
systemet som oklart. De regionala aktörerna fokuserar på delvis fel 
saker i styrningsprocessen. En komplikation är att arbetet med lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 inte alltid fungerar synergistiskt, varken 
i relationen mellan programmets egna axlar eller i relation till andra 
utvecklingsmål på regional och lokal nivå. Landsbygdsprogrammet 
innefattar ett grundläggande styrningspolitiskt dilemma där program-
met befinner sig i en stark vertikal styrningsmodell (från EU till 
länsstyrelser) samtidigt som programmets interventionslogiker bygger 
på samordning horisontellt i förhållande till andra politikområden, 
exempelvis den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken. 

Hur effektivt har resurserna 
i landsbygdsprogrammet 
2007-2013 använts i förhål-
lande till den avsedda 
omfattningen av insatser?

För det första är det svårt att värdera programmets effektivitet på 
grund av att det saknas dels saknas en målhierarki för att värdera vilka 
monetariserade kostnader som ger starkast effekt för att uppnå faktiska 
programeffekter och dels på grund av svaga kopplingar mellan mål och 
indikatorer för flera åtgärder i programmet. 
För det andra har vi i slututvärderingen kunnat identifiera ett antal 
tillkortakommanden i programmets styrningsstruktur som sannolikt 
försvagat programmets effektivitet; Det gäller bland annat:
a. en alltför stark vertikal styrning som delvis utgör hinder för lokal 
utveckling och hinder för en tydliggjord geografisk styrning av 
programmet,
b. brist på ansatser för innovativa ansatser, 
c. svårigheten att omsätta individuella kunskaper till handling för 
landsbygdsutveckling.
För det tredje har vi kunnat identifiera ett antal områden där vi menar 
att resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 skulle kunnat ha 
använts mer effektivt i förhållande till den avsedda omfattningen av 
insatser. Några framträdande exempel är: 
(1) Utveckling, inte avveckling av det s.k. samarbetsstödet. 
(2) Framtagande av kvalitativa indikatorer för att fånga in landsbygds-
samhällenas inbäddade karaktär bestående av nätverk, social tillit och 
framtidstro. 
(3) Ökad målstyrning i arbetet med lokalt ledd utveckling. 
(4) Fler satsningar på miljöutvecklingsprojekt i stödstrukturerna för 
landsbygdsutveckling. 
(5) Förbättrade kunskapsstrukturer, indikatorer, forskning, utvecklings-
arbete för att stärka instrumenten att fånga in variabler för miljövänligt 
jordbruk.

På vilket sätt har programmet 
påverkat integrationen på 
landsbygden?

Programmet har endast i mycket liten omfattning påverkat integratio-
nen på landsbygden. Även om besluten tog hänsyn till de horisontella 
målen om integration saknades öronmärkta medel för integration och 
möjligheterna att integrera flyktingåtgärder med landsbygdssatsningar 
var inte goda.

På vilket sätt har programmet 
påverkat jämställdheten på 
landsbygden?

Programmet har inte förändrat ojämställdheten på lands-bygden på 
något påvisbart sätt. Detta trots att flera jämställdhetsinsatser gjorts, 
inte minst att Landsbygdsnätverket haft en egen arbetsgrupp inom 
området. Jämställdhetsplanerna saknade praktisk relevans och det 
saknades öronmärkta medel för jämställdhetssatsningar.,

Rapporten utvecklar, på grundval av de samlade slutsatser som tagits fram för de 
22 utvärderingsfrågorna ett antal synteser som avser att bidra till att bättre uppfylla 
ambitionerna om en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar landsbygdsutveckling 
i Sverige. I utvärderingen genomförs tre synteser:
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1. Konstruktiv syntes. Den konstruktiva syntesen innebär att det för varje del 
i utvärderingen görs en sammanvägning av dels programmets normativa 
utgångspunkter (formulerade i programmet) och dels den empiriska prövningen 
utifrån slutsatser av andra utvärderingar för att erhålla en syntes bestående av 
konstruktiva förslag på förbättringar av programmet. 

2. Lärandesyntes. I lärandesyntesen i denna studie kommer vi att analysera 
utvärderingsresultat för landsbygdsprogrammet längs en dimension förknip-
pad med lärande utvärdering, nämligen mellan en produktionslogik och en 
utvecklingslogik. Produktionslogiken utgår från betydelsen av att ha en effektiv 
produktion och där grundläggande värden består i att utveckla arbetsprocesser 
som innebär anpassning till procedurer och regelsystem och betydelsen av 
enighet, minimering av interna konflikter, likatänkande är viktiga bestånds-
delar. I utvecklingslogiken betonas värden kopplade till reflektion, alternativ-
tänkande, experimenterande, risktagande, tolerans mot oliktänkande och där 
lärandet syftar till att söka ny kunskap och att våga bryta med invanda rutiner 
och perspektiv.

3. Processvärdesyntes. Denna syntesuppgift uppmärksammar övergripande 
policyvärden som lagts fast i EU:s övergripande mål och i det svenska 
Landsbygdsprogrammet. Ambitionen är att blottlägga ett antal spänningsfält 
som är förknippade med programmet berör processvärden kopplade till främst 
två sådana spänningsfält; (a) till samordning (både programinternt och mellan 
olika sektorsområden med betydelse för landsbygdspolitiken och (b) mellan 
styrning uppifrån kontra lokalt respektive regionalt engagemang underifrån.

De tre synteserna avser att, på ett övergripande plan, pröva i vilken mån programmet 
bidragit till att uppfylla målet i den nationella strategin för programmet om i vilken 
utsträckning det kan sägas ha bidragit till målet att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt 
och social hållbar utveckling av den svenska landsbygden. Vilket är programmets 
bidrag till en hållbar produktion av livsmedel, för ökad sysselsättning och konkur-
renskraft, hänsynstagande till regionala förutsättningar, värnandet av natur- och 
kulturvärden samt en minimering av en negativ miljöpåverkan i landsbygdsområdena?

Kännetecknade för landsbygdsprogrammet är dess stora komplexitet. Programmet 
innefattar mål inom olika samhällsområden, åtgärdsformerna är många och av olika 
karaktär och programmets organisatoriska struktur innefattar flera ansvarsnivåer och 
skilda typer av organiseringsprinciper. Programmet är svåröverskådligt och dessutom 
föränderligt på så vis att det under programperiodens gång ibland görs förändringar 
i målsättningar och budgetfördelning. Kännetecknande är också att programmet 
innehåller flera målkonflikter både mellan och inom olika delar av programmet. Vi 
menar att landsbygdsprogrammets komplexa karaktär kräver en utvärderingsansats 
med betydande inslag av lärande och följande utvärdering. Komplexa program behöver 
sammansatt kunskap (från många olika håll – flervetenskap, bildningsperspektiv, 
sociala rörelser) prövande förhållningssätt, fortlöpande reflektion och utvärderare som 
befinner sig nära de pågående processerna i genomförandemiljön. En viktig del i att 
arbeta med sammansatt kunskap för förändring utgörs av att skapa ökat utrymme 
för demokratisk dialog där de deltagande aktörerna ges utrymme att kunna bedriva 
kontinuerlig reflektion, göra experiment och acceptera oliktänkande.
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De viktigaste slutsatserna som utvunnits ur de tre synteser för en hållbar landsbygds-
utveckling som präglat denna rapport kan sammanfattas enligt följande: 

När det gäller den konstruktiva syntesen finns det i varje delkapitel i rapporten redovi-
sat förslag på ett antal konkreta förbättringar inför kommande landsbygdsprogram. 
Konstruktiva förslag finns samlade i avsnitt 3.5 (om konkurrenskraft, livskvalitet och 
diversifiering), i avsnitt 4.6 (om klimat och miljö), i avsnitt 5.8 (om bl.a. program-
mets administration, information, styrning) samt i avsnitt 6.4 (om horisontella mål). 

Processvärdesyntesen har i rapporten behandlat processvärden knutna till dels 
samordning (programinternt respektive som samordning mellan andra politik-
områden och landsbygdspolitiken) och dels till processer knutna till lokalt och 
regionalt engagemang i landsbygdsprogrammet. När det gäller processvärden för 
att skapa synergier programinternt eller mellan programmets olika axlar har vi 
behandlat dessa med hjälp av vårt underlagsmaterial där det finns en del slutsatser 
framtagna kring olika programövergripande effekter. För utvärderingsområdet 
rörande konkurrenskraft, livskvalitet och diversifiering kan vi dra följande slutsatser 
(som är Syntesgruppens egna):

• De mest betydelsefulla företagsstöden i axel 1 har sin främsta betydelse för 
de stödmottagande jordbruksföretagen och har fått små (i vart fall mätbara) 
spridningseffekter i en vidare betydelse (exempelvis i den omkringliggande 
kommunen). Ungefärligen motsvarande slutsats kan dras för de landsbygdsut-
vecklande åtgärderna i axel 3. De konkreta projekten har sannolikt haft betydelse 
för både enskildas livskvalitet och för den enskilda plats där åtgärden genomförts, 
men har inte fått någon större betydelse i ett vidare perspektiv för landsbygden 
som helhet.

• För diversifieringsstöden i axel 3 (diversifiering, förädling, turism) kan vi se en 
del positiva sysselsättningseffekter i stödföretagen och kan av denna anledning 
sägas att i åtminstone någon mån bidragit till möjligheterna att leva och verka 
på landsbygden.

• Vi kan se att betydelsen av att använda kompetensutvecklingsinsatser för samar-
betsprojekt i diversifieringssyfte (inte minst kopplat till turismnäringen) har en del 
strategiska värden för att skapa positiva utvecklingsbetingelser för diversifieringen 
av landsbygdsekonomin.

• Det finns anledning att i framtida program, gällande åtgärder för landsbygds-
utveckling i axel 3 och 4, utveckla programmets mål och indikatorer som ökar 
fokuseringen på programmets potential för landsbygdsutveckling i ett vidare 
perspektiv. Det gäller exempelvis mer kvalitativt orienterade indikatorer för att 
mäta sådant som styrkan i sociala relationer, framtidstro och social tillit.

För utvärderingsområdet rörande klimat och miljö kan vi dra följande slutsatser:

• Det behövs ytterligare kvalificerad utvärderingsanalys för att studera de stora 
åtgärdsgrupperna i axel 2 och dess konsekvenser för en rad centrala problem-
komplex förknippade med landsbygdspolitiken i stort; det gäller konsekvenser 
för jordbruksnäringens utveckling som sådan men också om frågor rörande 
sysselsättning, diversifiering, livskvalitetsvärden och miljöstödens bidrag till att 
åstadkomma lokalt ledd utveckling. 
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• Det finns ett behov av att utforma mer ändamålsenliga effektindikatorer för 
kompetensutveckling kopplat till klimat- och miljöområdet. Eftersom utvärde-
ringsområdet för klimat- och miljöfrågor har en central och avgörande ställning 
i landsbygdsprogrammet borde det rimligtvis vara så att samtliga av kompetens-
utvecklingsåtgärderna som finansieras ur programmet bör förses med indikatorer 
för att mäta effekter av kompetensutveckling. Det finns också anledning att genom 
ett kommande systematiskt utvecklingsarbete förfina rådgivningsinnehållet i 
kompetensutvecklingsinsatserna (exempelvis om rådgivningseffekterna skiljer 
sig åt mellan jordbruk med olika produktionsinriktning).

• Ytterst få projekt och aktiviteter inom axel 3 och 4 har haft en profil riktad mot 
klimat- och miljöfrågor. Erfarenheter från programperioden antyder att styrsys-
temet tenderar att hindra utvecklingsprojekt med klimat- och miljökoppling 
på grund av att sådana frågor är knutna till åtgärder inom axel 2. En hållbar 
landsbygdsutveckling bör innefatta en större omfattning projekt och kompetens-
utveckling kring idéer om exempelvis grön innovation och ekosystemtjänster.

När det gäller processvärden för sektorssamordning, dvs. att samordna andra 
politikområden, behandlas främst landsbygdsprogrammet i förhållande till miljö-
kvalitetsmålen och till den regionala utvecklingspolitiken. Den viktigaste slutsatsen 
gällande miljökvalitetsmålen är att dessa ofta är närvarande i olika överväganden både 
i själva programtexten och på genomförandenivån. Det som saknas handlar om att 
konkretisera, exempelvis i form av tydliggjorda indikatorer, på vilka sätt miljömålen 
tillgodoses (eller inte) för olika åtgärder i landsbygdsprogrammet. När det gäller den 
regionala utvecklingspolitiken har vi kunnat notera att landsbygdspolitiken fjärmats 
från denna under de senaste programperioderna. Den sektorspolitiska orienteringen 
i landsbygdspolitiken har blivit mer framträdande och i viktiga avseenden har man 
därmed också förlorat möjligheter till synergiskapande i förhållande till bärande 
delar i den regionala utvecklingspolitiken (infrastrukturfrågor, kollektivtrafik, 
kulturpolitik, innovationsstöd, kompetensförsörjning).

Gällande processvärden för att förbättra programmets måluppfyllelse genom ett 
starkt lokalt och regionalt engagemang är slutsatsen att den typen av processvärden 
är av avgörande strategisk betydelse för måluppfyllelsen i hela landsbygdspro-
grammet. Med en kontinuerlig interaktion mellan berörda aktörer med lokal eller 
regional förankring kan policyinnehållet utformas efter respektive miljös specifika 
förutsättningar. Avgörande är att man också utformar egna lokalt eller regionalt 
bestämda organiseringsprocesser i form av kompetensfunktioner, förhandlingsfora, 
nätverkssamarbeten och ledarskap. I det institutionella kapacitetsbyggandet utgör 
förhandlingsnätverk centrala processpunkter där aktörerna, under ömsesidighet, 
tillvaratar olikartade resurser. 

När det gäller institutionellt kapacitetsbyggande på regional nivå har vi kunnat peka 
på att det finns utrymme för att stärka den betydligt. Landsbygdsprogrammet har 
en stark vertikal styrningsstruktur – den regionala blicken i programprocesserna 
är i för hög grad fixerad uppåt - mot Jordbruksverket, Regeringen och EU – och 
inte i tillräcklig omfattning baserad på att utveckla en egen, regionalt utformad, 
kapacitetsstruktur. Det utgör i detta sammanhang också i någon mån ett problem 
att länsstyrelsernas roll som utvecklingsaktör påverkas av att man samtidigt utgör 
administratör och kontrollinstans för många åtgärder i programmet. Det vore av stort 
värde för att hantera målkonflikter och skapa synergier i programarbetet med ett 
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betydligt starkare institutionellt kapacitetsbyggande på regional nivå. Även i detta 
avseende finns det mycket att lära av hur man hanterat kapacitetsbyggande av detta 
slag inom den regionala utvecklingspolitiken. 

Betydelsen av ett institutionellt kapacitetsbyggande på lokal nivå utgår från en 
grundidé att förmågan att kunna mobilisera aktörer, resurser, kunskap, nätverk osv. 
är avgörande förutsättningar att få en bygd att utvecklas. Betydelsefullt är också 
att identiteter och förhållningssätt i den lokala miljön främjar social tillit dvs. att 
förutsättningarna för ett lokalt utvecklingsprojekt ska lyckas beror i hög grad på de 
ekonomiska, sociala och kulturella omständigheter som råder i ett visst givet lokal-
samhälle. Det lokala engagemanget är, i likhet med det regionala kapacitetsbyggandet, 
beroende av organisering med nätverk, samverkansarrangemang, förhandlingsfora, 
avtalskonstruktioner och ledarskap. Den lokala miljöns institutionella struktur och 
organisering är av starkt strategiskt värde då den kan bidra till att stå emot den 
påtagliga sårbarhet som präglar landsbygdsmiljöerna. Den långvariga försvagningen 
av svensk landsbygd har inneburit att många av programmets åtgärder ska genom-
föras i områden som generellt sett haft en svag utveckling. Det är ofta mycket små 
förändringar som kan vara avgörande för möjligheterna att åstadkomma en positiv 
utvecklingsspiral. En central slutsats gällande processvärdet för lokalt engagemang 
är att det här finns en betydande förbättringspotential. Det finns anledning att se över 
flera programmässiga oklarheter för åtgärderna och stödgivningen inom axel 3 och 
för axel 4 (disparata insatser, fragmentariska stödsystem, oklara gränsdragningar, 
olikartade stödgivningsprinciper). En annan viktig slutsats är att den institutionella 
strukturen för det administrativa systemet för åtgärderna i axel 3 och 4 inte alltid 
befrämjar kreativiteten hos potentiella utvecklingsaktörer att söka stöd. Det finns 
anledning att öka autonomin för lokala aktörer i denna del av landsbygdsprogrammet. 

När det gäller lärandesyntesen är vårt grundläggande förslag är att det introduceras 
ett systematiskt utformat utvecklingsarbete för att skapa en struktur för lärande 
utvärdering i den kommande programperioden för landsbygdsprogrammet. Vi föreslår 
att det relativt omgående startas ett samlat projekt kopplat till Jordbruksverkets 
utvärderingssekretariat (eller motsvarande) som under kanske ett års tid utformar 
en övergripande struktur och utgångspunkter för hur en sådan ansats ska kunna 
tillämpas i det fortlöpande utvärderingsarbetet. I rapporten redovisas ett antal delom-
råden i programmet där vi kan se en potential för att arrangera lärande utvärdering. 
Vi har i rapportens olika delar och för olika åtgärder i landsbygdsprogrammet 
kunnat peka på behov av att skapa utrymme för lärande hållplatser och för reflek-
tion kring arbetsprocesser, aktörssamverkan, forskningsstöd, projektstyrning osv. 
Vi har i flera delar kunnat peka på behov av att balansera produktionslogik, som 
dominerar starkt i stora delar av programmet, mot en utvecklingslogik som betonar 
innovativitet, alternativtänkande och öppenhet inför både nya idéer och nya aktörer 
i landsbygdspolitiken. 

Våra viktigaste slutsatser för att i framtiden skapa en hållbar landsbygdsutveckling 
i Sverige betingas av främst tre strategiska delar:
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1. Det finns anledning att utveckla och förtydliga landsbygdsprogrammet som 
ett geografiskt orienterat politikprogram. Landsbygdsutveckling passar inte 
in i en för starkt, vertikalt, markerad styrningsstruktur. I EU:s övergripande 
mål betonas helhetsperspektiv och behov av samordning för att vända den 
negativa utvecklingen som kännetecknat europeisk landsbygd under lång tid. 
Landsbygdsprogrammet saknar, visar vår utvärdering, ofta ett medvetet förhåll-
ningssätt i förhållande till geografiska prioriteringar. Landsbygdspolitikens 
geografiska orientering är väsentlig ur den enkla synvinkeln att landsbygdens 
viktigaste resurs kan knytas till det fysiska landskapet. Basen för landsbygds-
utveckling, och även åtgärdsformerna i landsbygdsprogrammet, utgår från de 
areella näringarnas särställning i landskapet. Landskapet blir därmed en sorts 
brännpunkt för det vi i denna rapport kallat för målkonflikter. Landskapet ska 
på en och samma gång bidra till livsmedelsförsörjning, bevarande av natur-
resurser, klimat och miljö, skapande av rekreationsmöjligheter osv. Med ett 
tydligare geografiskt fokus i landsbygdspolitiken kan också förutsättningar 
för att skapa synergier med landskapet som utgångspunkt utvecklas.   

2. Ett tydliggjort geografiskt innehåll i landsbygdspolitiken bör bottna i ett 
förstärkt institutionellt kapacitetsbyggande i både lokala och regionala miljöer. 
Det är avgörande för att skapa en hållbar landsbygdsutveckling om det finns 
starka institutionella ramfaktorer som har en horisontell utsträckning i aktuella 
genomförandeprocesser; det gäller analyskompetens, förhandlingsarenor, 
nätverkskonstellationer, fora för demokratisk dialog, landsbygdspolitiskt 
ledarskap (både lokalt och regionalt).

3. Det är betydelsefullt för en hållbar landsbygdsutveckling att starkare än hittills 
betona vikten av innovationer i landsbygdsekonomin. Det gäller innova-
tioner i ett brett perspektiv för produkter, tjänster, processer och system. 
Innovationsaspekterna har stått högt på den politiska dagordningen under 
lång tid och det är därför förvånande att det finns relativt lite att redovisa ur 
landsbygdsprogrammets praktik som ger goda exempel på innovativa ansat-
ser. Landsbygdsforskningen har idag en betydande ådra av forskning kring 
innovationer i landsbygdsmiljöer och med koppling till de areella näringarna. 
En möjlighet som synes ha fått ökande forskningsintresse under senare år och 
som kan knytas till det som beskrevs ovan om landskapet som glesbygdens 
viktigaste resurs, är att fokusera innovationsstrategier med utgångspunkt taget 
i just ett landskapsperspektiv.
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1 Inledning

1.1 Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling
Det svenska landsbygdsprogrammet 2007-20131 utgår från regeringens nationella 
strategi för landsbygdsutveckling och huvudmålet för strategin formuleras enligt 
följande:

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar 
en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn 
till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och 
kulturvärden skall värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras. 
(Jordbruksdepartementet 2006, s. 11)2

I enlighet med den nationella strategin preciseras den övergripande strategin  
i ett antal strategiska inriktningar av landsbygdsprogrammet 2007-2013  
(se Landsbygdsdepartementet 2012, s. 63f). Det gäller bland annat att främja 

• företagande, tillväxt, jobb och stärkt konkurrenskraft för landsbygdsföretag,

• ett diversifierat näringsliv

• en hög miljöambition

• en hållbar användning av landsbygdens naturresurser 

• fungerande kommunikationer 

• attraktiva natur- och landskapsmiljöer för boende och rekreation 

• fokus på lokal service och infrastruktur (bl.a. bredband) 

För att kunna förverkliga dessa strategier och ambitioner har den svenska staten och 
EU under perioden 2007-2013 avsatt cirka 36 miljarder kronor. Kännetecknande för 
den nationella strategin utgörs av ambitioner att landsbygdsutveckling ska präglas 
av en helhetssyn på landsbygden, den ska bygga på ett starkt lokalt och regionalt 
engagemang och genomgående understryks betydelsen av att politiken bygger på 
samordning mellan olika insatser och politikområden. I denna studie kommer vi 
genomgående att utgå från dels den nationella strategin och dels målsättningar 
formulerade i landsbygdsprogrammet 2007-2013 som utvärderingens normativa bas. 

Utvärderingen syftar till att besvara 22 programövergripande utvärderingsfrågor 
och omfattar både EU-gemensamma och nationellt fastställda, programspecifika, 
utvärderingsfrågor (utvärderingsfrågorna finns i sin helhet presenterade i figur 3 i 
detta kapitel). Huvudansatsen i studien är dock att lämna en analys av landsbygdspro-
grammet 2007-2013 som innefattar synteser som avser att bidra till att bättre uppfylla 
ambitionerna om en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar landsbygdsutveckling 
i Sverige. Vi kan konstatera att det allt sedan landsbygdspolitiken etablerades som 
ett eget politikområde (mot slutet av 1990-talet) gjorts många och vetenskapligt 

1 I denna rapport skriver vi landsbygdsprogrammet 2007-2013. I nothänvisningar refereras program-
met som Landsbygdsdepartementet 2012 och utgörs av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013, 
version mars 2012.

2 Den nationella strategin för landsbygdsutveckling överlämnades av regeringen i juni 2006 till Europeiska 
kommissionen. Strategin anger den övergripande inriktningen av landsbygdsprogrammet för perioden 
2007-2013. I nothänvisningar refereras den nationella strategin som Jordbruksdepartementet 2006.
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sett kvalificerade utvärderingar av politikområdet. Det är dock talande, som även 
Riksrevisionen konstaterat i en rapport från 2013, att dessa utvärderingar i väsentliga 
delar inte beaktats för att åstadkomma policyförändringar. I Riksrevisionens rapport 
prövades bland annat frågan på vilka sätt erfarenheter från tidigare utvärderingar 
använts av regeringen och Jordbruksverket för att förändra arbetssätten i program-
met. Riksrevisionen undersökte tre åtgärder inom programmet; (1) ersättningar till 
vallodling, (2) ersättningar till betesmarker och (3) stöd till modernisering. I sin 
slutsats skriver Riksrevisionen:

Gemensamt för dessa tre stora åtgärder är att de funnits under flera program-
perioder, har utvärderats flera gånger och att flera utvärderingar i rad, 
under en tioårsperiod, funnit förbättringspotential och rekommenderat 
förändringar. Trots det har stöden inte förändrats på något avgörande sätt. 
Det kan självfallet finnas acceptabla skäl att inte genomföra alla rekom-
mendationer från utvärderingarna. Eftersom likartade slutsatser och rekom-
mendationer upprepats flera gånger under en längre tid är Riksrevisionens 
bedömning dock att viktiga kunskaper om programmet inte tagits tillvara 
(Riksrevisionen 2013, s. 70).

En viktig analytisk utgångspunkt för denna rapport är att den noterade problematiken 
är ett symptom på ett djupgående maktpolitiskt problem i svensk landsbygdspolitik. 
Med det delbetänkande av den parlamentariska landsbygdskommittén som publi-
cerades i mars 2016 har nu två parlamentariskt tillsatta utredningar gjort likartade 
problembeskrivningar rörande landsbygdens utveckling under den senaste 15-20 åren. 
Den mest grundläggande problembeskrivningen utgår från att stora delar av svensk 
landsbygd, trots betydande insatser, präglats av fortlöpande avfolkning och svårigheter 
att utveckla företagande och service. Utredningarna beskriver också landsbygdspo-
litikens genomförandesystem som både centraliserat och sektoriserat. Medan många 
andra politikområden utvecklats som horisontellt organiserade nätverksstrukturer, 
så har landsbygdspolitiken stannat i en traditionell, vertikal, styrningsstruktur där 
EU och centralstatliga institutioner har en dominerande ställning i policyproces-
sen (i policyforskning beskrivs denna utveckling av politikområden i termer av 
en förändring från government till governance – se Hedlund och Montin 2009)3. 
Grundläggande i utredningarnas slutsatser är att det finns stor förbättringspotential 
gällande måluppfyllelsen av den nationella strategins genomförande kopplat till 
följande förutsättningar (se SOU 2005, kap. 2 och SOU 2016:26, olika delar):

• Att skapa helhetssyn på landsbygdens utveckling och överbrygga motsägelsefulla 
förhållanden (exempelvis mellan mål om biologisk mångfald och produktivitet i 
jordbruksföretag eller mellan livskvalitet på landsbygden och behovet av struk-
turomvandling i landsbygdsekonomin). 

• Att utveckla samspelet mellan insatser för landsbygdsutveckling och andra 
politikområden såsom regional utvecklingspolitik och miljöpolitik.

• Att stimulera och ta tillvara lokalt och regionalt engagemang för att utveckla 
konkreta landsbygdspolitiska insatser inom olika områden.

3  Inom OECD har man sedan 2006 formulerat en utpräglad nätverkspolitisk ansats för landsbygdspolitik 
under begreppet The New Rural Paradigm (se OECD 2006).  
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Denna studie präglas av att ta fram synteser för en hållbar landsbygdsutveckling 
i Sverige. Syntesbegreppet ska förstås i dess etymologiska betydelse av att ’sätta 
samman’ och blottlägga olika motsägelsefulla förhållanden för att stimulera reform-
utveckling. Syntesbegreppet ska dock inte förstås i betydelsen som summering av 
olika faktiska resultat eller impacts som tagits fram i tidigare utvärderingar. I denna 
rapport kommer vi förvisso att besvara de 22 programövergripande utvärderingsfrågor 
som ingår i utvärderingsuppdraget och som delvis utgör en summering av resultat, 
men dessa svar är inte i sig själva några synteser. Synteserna är slutsatser på en 
övergripande nivå och omfattar i denna studie tre syntesuppgifter:

• Konstruktiv syntes

• Lärandesyntes

• Processvärdesyntes (samordning respektive lokalt/regionalt engagemang)

Syntesuppgift 1: Konstruktiv syntes.
Med en konstruktiv syntes avses en utvärderingsanalys som gör avvägningar mellan 
programmets mål och dess faktiska utveckling för att kunna lämna rekommenda-
tioner för policyförändring. I policyanalytisk forskning och i utvärderingsforskning 
benämns inriktningen på lite olika sätt – vi anknyter ansatsen i denna rapport till 
det som utvärderingsforskaren Ove Karlsson Vestman kallar för utvärderande 
konklusioner, dvs. att i en utvärdering uttala sig om vad som är bra eller dåligt med 
det som utvärderats och att lämna rekommendationer utifrån slutsatser i utvärderingen 
(Karlsson Vestman 2011). Ansatsen kan också knytas till samhällsvetenskaplig 
forskning som i en samlad analys hanterar normativa, empiriska och konstruktiva 
ansatser (för en precisering, se Lundquist 1998, för några tillämpningar, se Premfors 
2000, Sjövik 2004). Den konstruktiva analysen, dvs. förslag på policyförändringar 
bygger på en sammanvägning av det politiskt önskvärda (programmets normativa 
utgångspunkter) i relation till de faktiska eller empiriska omständigheter som präglar 
politikgenomförandet. Svensk lokaliserings- och regionalpolitik har av statsvetaren 
Ingemar Elander karakteriserats som en politik som befunnit sig i ett spänningsför-
hållande mellan det politiskt önskvärda och det ekonomiskt nödvändiga (Elander 
1978). Det har alltid, precis som de senaste parlamentariska utredningarna om 
landsbygdspolitiken problematiserat, lagts fast ambitiösa målsättningar om att hela 
Sverige ska leva, samtidigt som den ekonomiska strukturomvandlingen i realiteten 
inneburit något annat. 

Den konstruktiva syntesen i denna rapport innebär att vi för varje del i utvärde-
ringen av de programövergripande frågorna inleder med att klargöra den normativa 
utgångspunkten (hämtade från den nationella strategin och landsbygdsprogrammet 
2007-2013). I klargörandet av de grundläggande mål som bör vägleda genomför-
andet av landsbygdsprogrammet kommer även de grundläggande begrepp som 
utnyttjas (exempelvis innovativa ansatser, biologisk mångfald etc.) att anges. I den 
empiriska prövningen utgör andra utvärderingar huvudmaterial för analysen och 
vi försöker summera vilka erfarenheter som gjorts under programperioden för 
respektive utvärderingsfråga (mer om hur detta ska göras finns i metodkapitlet, 
kapitel 2, i denna rapport). Varje utvärderat delområde, som ibland kan innefatta 
flera programövergripande utvärderingsfrågor, görs så slutligen en konstruktiv syntes 
där de normativa och empiriska ansatserna vägs samman för att lämna konkreta 
förslag på policyförändringar.
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Det finns redan idag en omfattande redovisning av olika typer av förbättringsförslag 
inom ramen för utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013. I exempelvis 
Halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns för de axelvisa 
utvärderingsdelarna utförligt redovisade förbättringsförslag och likaså finns i slutut-
värderingens tre temarapporter (se nästa kapitel om vilka dessa tre grupper är) ett 
stort material att använda för framtida förbättringar. Vi kommer inte att återupprepa 
alla dessa förbättringsförslag som tagits fram av andra utvärderare för redovisning i 
denna rapport. Vi kommer att lyfta fram de mest framträdande och, ur vår synvinkel 
sett, angelägna förbättringsförslagen utifrån den presenterade ansatsen att väga 
samman det normativa i förhållande till empiriska iakttagelser. 

Utöver material från egna och andra utvärderingar har vi också, som stöd i det analy-
tiska arbetet med den konstruktiva syntesen, utnyttjat det analysseminarium som 
Syntesgruppen arrangerade tillsammans med Jordbruksverkets utvärderingssekretariat. 
Analysseminariet, som presenteras mer utförligt under rubriken Lärandesyntes nedan, 
samlade ett stort antal aktörer som varit verksamma med landsbygdsprogrammet. 
Analysseminariet hade ett specifikt syfte att utifrån erfarenheter gjorda under program-
perioden 2007-2013 blicka framåt och behandla tänkbara utvecklingsfrågor inför 
framtiden. Vi kommer att fortlöpande i denna rapport att lyfta fram synpunkter och 
förslag som framkom vid detta seminarium som en del av den konstruktiva syntesen.

Syntesuppgift 2: Lärandesyntes 
Ett centralt utvecklingsdrag i EU:s syn på utvärdering av politikprogram är att man 
lyft fram lärande utvärdering. Denna utveckling har präglat synen på programutvär-
dering inom både Europeiska Socialfonden och i den Regionala utvecklingsfonden. 
Vi kan också konstatera att liknande perspektiv kommit att prägla även andra 
utvecklingsaktörer i samhällsorganisationen, exempelvis Vinnova och KK-stiftelsen 
(se Svensson m.fl. 2009). Redan under 2007 lanserade EU-kommissionen principer 
för on-going evaluation som vägledande för utvärderingsarbete och processtöd i 
genomförandet av strukturfondsprogrammen. Denna ansats har av någon anledning 
inte fått samma betydelse för genomförandet av EU:s landsbygdspolitik. Skälen till 
att intresset för lärande utvärdering ökat starkt under det senaste decenniet är att 
utvärderingar ofta nonchaleras. Beställare tar inte del av utvärderingarnas resultat 
och slutsatser som presenteras kommer inte i tillräcklig omfattning till nytta eller 
användning för framtida insatser (se Ellström 2009, Vedung 2009, Nutek 2010). Vi 
har noterat att detta även gäller utvärderingar av landsbygdspolitiken. Vår bild är 
att gjorda utvärderingar, som i många fall representerar högkvalitativ utvärderings-
forskning, inte fått tillräckligt stort genomslag när nya programperioder planeras.

Begreppet lärande utvärdering innefattar en ambition att öka kunskapsanvändningen 
i utvärderingsanalys. Kunskapsanvändning kan definieras på olika sätt men syftar 
till att genom kunskapsutveckling (dokumentation, reflektion, begreppsutveckling, 
idégenerering) åstadkomma förbättringar i den utvärderade verksamheten. Den 
lärande utvärderingen innebär (Ellström 2009):

• Att utveckla vetenskapligt hållbar kunskap, bidra till förbättringar i program/
projekt, bidra till individuell kunskapsutveckling och bidra till den offentliga 
debatten.

• Att utvärderingsaktiviteter genomförs under pågående aktiviteter och ska utgöra 
en källa till förändringar under processens gång.
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• Att utvärderingen utformas och genomförs i interaktion med berörda i 
verksamheten.

• Att utvärderingen genomförs som en kontinuerligt pågående process där aktivi-
teter för resultatåterföring, analys och reflektion präglar arbetet.

Det system som utformats för utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 
innefattar inte någon systematiskt utformad ansats för att bedriva lärande utvärdering 
i denna bemärkelse. Detta är inte heller något som skrivits fram i EU-kommissionens 
riktlinjer för hur utvärderingsarbetet ska genomföras i landsbygdsprogrammet. 
Man nöjer sig med att skriva fram en lärandeansats på ett allmänt plan och föga 
preciserat sätt:

The ex post evaluation is a policy learning tool, which enables to use the 
evaluation results to improve the design, quality and implementation of 
the policy in the future. Utilising evaluation in policy design, via drawing 
relevant conclusions and lessons, is an important aspect of evidence-based 
policy-making (European Communities, 2014, Introduction, p. 3) 

I denna studie är ambitionen att bedriva syntesarbete genom att analysera och sätta 
samman olika delar i programgenomförandet för att visa på förbättringspotential 
inför kommande utvärderingar. I lärandesyntesen i denna studie kommer vi att 
analysera utvärderingsresultat för landsbygdsprogrammet 2007-2013 längs en central 
dimension förknippad med lärande utvärdering, nämligen mellan en produktionslogik 
och en utvecklingslogik i genomförandet av landsbygdsprogrammet (dimensionen 
hämtad från Ellström 2009). 

En vanligt förekommande problematik, i hög grad förknippad med genomförandet av 
insatser inom såväl Europeiska Socialfonden som den Regionala Utvecklingsfonden, 
är att alltför starkt fokus läggs på aktiviteter och inte på resultat och effekter. Aktörer 
verksamma i projekt och program tenderar att bli starkt fixerade vid den interna 
verksamheten som sådan och ofta saknar man motivationen att tänka långsiktigt, 
se helheter, göra reflektioner och utveckla strategier för att nyttiggöra värdefulla 
resultat och skapa långsiktigt hållbara effekter. I lärande utvärdering har en del 
utvärderingsforskare (Ellström 2009, Brulin m.fl. 2009) lyft fram betydelsen av att 
kunna balansera en produktionslogik mot en utvecklingslogik i genomförandet av 
såväl stora politiska program som enskilda projektverksamheter. 

Produktionslogiken utgår från betydelsen av att ha en effektiv produktion och där 
grundläggande värden består i att utveckla arbetsprocesser som innebär anpassning till 
procedurer och regelsystem. I produktionslogiken betonas också betydelsen av enighet, 
minimering av interna konflikter, likatänkande och med ett individuellt lärande som 
syftar till att befästa och förfina redan etablerad kompetens och beteendemönster, dvs. 
ett lärande inriktat mot anpassning till och implementering av föreskrivna procedurer 
och rutiner. I utvecklingslogiken betonas istället värden kopplade till reflektion, 
alternativtänkande, experimenterande, risktagande, tolerans mot oliktänkande och 
där lärandet syftar till att söka ny kunskap och att våga bryta med invanda rutiner 
och perspektiv. Vi talar då om ett nyskapande lärande som möjliggör innovativitet och 
förändring. Den generella bilden som lyfts fram av utvärderingsforskare är dock att 
produktionslogiskt tänkande tenderar att dominera i de allra flesta politiska program 
och projektbaserade aktiviteter. Det är dock viktigt att understryka balansen mellan 
dessa båda logiker. Det behövs både produktionslogik och utvecklingslogik.
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Tabell 1.1. Två organisationslogiker; produktionslogik och utvecklingslogik.

Utvecklingens logik

Tonvikt på
• tanke och reflektion,
• alternativtänkande, experiment, risktagande,
• tolerans för olikhet, osäkerhet och felhandlingar,
• ett utvecklingsinriktat lärande

Produktionens logik

Tonvikt på
• effektiv handling,
• problemlösning genom undvikande eller genomtillämpning av givna regler/instruktioner,
• enhetlighet och likatänkande, stabilitet och säkerhet,
• ett lärande inriktat mot anpassning till implementering av föreskrivna procedurer och rutiner

 (Källa: Ellström 2009, s. 118)

Väsentligt ur utvärderingssynpunkt är att produktions- respektive utvecklingslogiken 
attraherar olika aktörstyper. Produktionslogikens aktörer hittas främst bland program-
mets interna administratörer, stödfunktioner, informatörer, utredare och projektgrup-
per. De har ett egenintresse av att fokusera på produktionslogiken genom att deras 
arbete och inkomst är beroende av fortsatta EU-medel. Utvecklingslogiken finns hos 
externa aktörer på två nivåer i systemet: För det första på policyövergripande nivå med 
exempelvis politiker i parlamentariska utredningar eller bland vissa lobbyistgrupper 
som utifrån egna intressen vill se en förnyelse av politikinnehållet. För det andra 
bland aktörer på genomförandenivån som utgör förändringsaktörer i programmet (i 
landsbygdspolitiken exempelvis entreprenörer, glesbygdsutvecklare). Tidigare forsk-
ning visar att produktionslogikens aktörer tenderar att prioritera processer knutna 
inom själva programmet, vilket riskerar att fjärma dem från problem förknippade 
med förnyelse och innovativ utveckling i genomförandemiljön. Det har också i 
utvärderingsforskning kunnat konstateras att produktionslogikens aktörer dominerar 
policyprocesserna på ett sådant sätt att utvecklingslogiska frågeställningar får alltför 
liten plats i reflektion och omprövning av programmets utformning (Ehneström & 
Molander 2009). Debatten om programmets utveckling riskerar därmed att varken 
behandla politiskt motiverade krav på förändring eller förnyelse av arbetsformerna 
på fältet. 

En grundläggande poäng i forskningen om lärande utvärdering har varit att försöka 
introducera utvärderingsmodeller som dels genomförs cykliskt i en viss genomföran-
deprocess (alltså inte enbart i termer av ex-ante-, halvtid- eller ex-postutvärderingar) 
och som dels innefattar naturliga farthinder eller hållplatser för lärande reflektion 
och utvecklingsorienterad analys. Vår grundläggande ambition i arbetet med de 
programövergripande utvärderingsfrågorna har varit att initiera en kritisk diskussion 
om lärandeaspekter i landsbygdsprogrammet. Tidigare utvärderingar av landsbygds-
programmet, som pekat på att avsatta medel inte alltid används på ett tillräckligt 
effektivt sätt, har inte varit särskilt framgångsrik i föresatsen att påverka varken 
beslutsfattare (särskilt inte dessa) eller arbetssätt på genomförandenivån för att 
effektivisera programmet. 

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 har inte från början konstruerats för att innefatta 
processer för lärande utvärdering i den bemärkelse som vi beskrivit i detta kapitel. 
I samband med att Jordbruksverket anlitade Högskolan i Halmstad för att bidra 
till slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 fanns en ambition att i 
processen med slututvärderingen infoga begränsade moment med lärande utvärdering. 
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En del lärandereflektion har bedrivits i dialogmöten med de andra temagrupper som 
haft ansvar för specificerade delar i slututvärderingen. Temagrupperna har på det 
sättet bidragit till vår förståelse av landsbygdsprogrammets struktur och funktion. 
Vi har även, tillsammans med Jordbruksverkets utvärderingssekretariat, anordnat två 
seminarier för att behandla utvärderingsfrågor förknippade med slututvärderingen. 
Vid det första seminariet gavs utrymmet för temagrupperna att presentera preliminära 
resultat av sina utvärderingar följt av reflektioner bland deltagarna. Vid det andra 
seminarietillfället presenterades ett antal utmaningar för framtida utveckling av 
landsbygdsprogrammet som vi analyserat fram i Syntesgruppen, och en stor del av 
seminarietiden ägnades åt att låta deltagarna få reflektera över förbättringspotential 
inom de utmaningar som presenterades. Vid båda seminarierna, men särskilt vid 
det andra tillfället, framkom ett stort antal konstruktiva idéer som utgör en del av 
underlaget i denna rapport och som kan få betydelse för framtida policyutveckling 
(program och deltagare vid seminarierna finns presenterade i bilaga 1 och 2). Vi 
har med dessa processer förhoppningsvis skapat embryon för lärande utvärdering 
i framtida program. 

När det gäller lärandesyntesen i denna studie kommer vi i samband med redovisningen 
av svaren på de 22 utvärderingsfrågorna (summerade i utvärderingsområden) peka 
ut tänkbara punkter i programmets genomförande där det finns behov av att skapa 
naturliga farthinder eller hållplatser för att bedriva kontinuerligt organiserad reflek-
tion och utvecklingstänkande. Vi kommer då och då i framställningen att relatera de 
utpekade processerna i spänningen mellan en produktions- och utvecklingslogik. De 
tänkbara punkterna för lärande utgörs ofta av områden som synes ha en stark utveck-
lingslogisk potential men där produktionslogiken spelar en dominerande roll. Men, 
man kan också tänka sig det motsatta, dvs. att det finns områden med ett utpräglat 
utvecklingstänk men med små möjligheter att skapa produktion av idéerna. En viktig 
del (om än inte den enda) i det underlag vi har för att introducera en lärandesyntes i 
slututvärderingen hämtas från de erfarenheter som framkom i samband med det ovan 
nämnda, andra, analysseminariet. Vi kommer också i rapportens slutkapitel (kapitel 
7) att på ett allmänt plan summera en del av de iakttagelser som gjorts i rapporten 
och som framöver skulle kunna bära upp en systematiskt utformad lärandeansats i 
landsbygdsprogrammet. 

Syntesuppgift 3: Processvärdesyntes 
Den tredje syntesuppgiften består i att uppmärksamma ett antal övergripande policy-
värden som lagts fast i den nationella strategin och i själva landsbygdsprogrammet 
2007-2013. Ambitionen är att blottlägga ett antal spänningsfält som är förknippade 
med programmet och som präglat en stor del av det underlagsmaterial (utredningar, 
utvärderingar, forskning, mediedebatt etc.) som dokumenterar svensk landsbygdspo-
litik. I denna studie kommer vi att precisera och avgränsa processvärden kopplade till 
främst två sådana spänningsfält i landsbygdsprogrammet 2007-2013; dels spännings-
fält knutna till (a) samordning och dels (b) spänningen mellan styrning uppifrån 
kontra lokalt/regionalt engagemang underifrån. Låt oss börja med syntesarbetet 
rörande samordningsproblem förknippade med landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

Samordningsvärden
I den första typen av processvärdesyntes är avsikten att sätta samman och analy-
sera samordningsvärden i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2007-2013. 
Bland de grundläggande normativa principerna för programmet står behov av att 
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i genomförandeprocesser av olika åtgärder beakta både programinterna samord-
ningsbehov och behov förknippade med att landsbygdspolitiken samordnas med 
andra politikområden. Dessa normativa principer har också markerats av EU som 
två centrala målsättningar för hela programarbetet (se figur 2 nedan om EU:s 
övergripande mål, punkterna 5 och 6). De programinterna samordningsbehoven 
handlar främst om att åtgärder inom programmets olika delar kan utformas så att 
synergier uppstår, att exempelvis åtgärder för miljöförbättringar samtidigt kan stärka 
jordbruksföretagens konkurrenskraft. Sektorssamordning mellan olika politikom-
råden utvidgar samordningsbehovet till en bredare ansats att även inbegripa andra 
politikområden, utanför landsbygdsprogrammets egen åtgärdsarsenal, exempelvis hur 
landsbygdsprogrammets åtgärder samspelar med mål i de regionala utvecklingspro-
grammen. Anledningarna till att samordningsvärden av detta slag markerats så pass 
starkt i programmets normativa principer handlar om de betydande målkonflikter 
som är inbyggda i hela Landsbygdspolitiken. Förmågan eller kapaciteten att hantera 
målkonflikterna kan också, i den bästa av världar, bidra till att utveckla synergier i 
olika avseenden i genomförandet av programmet. Vi kommer alltså i denna rapport 
att behandla processvärden om samordning i två avseenden; dels programintern 
samordning, dels sektorssamordning. 

Båda dessa samordningsvärden – programintern och sektorssamordning - är överlap-
pande på olika sätt, men syntesanalysen av dem kommer att separeras i den kommande 
framställningen. Vi kommer att behandla de programinterna samordningsaspekt-
erna främst i de två delar i denna rapport (kapitel 3 och 4) som anknyter till de 
programövergripande utvärderingsfrågor som behandlar axelvisa utvärderingsfrågor 
(om konkurrenskraft, livskvalitet, klimat och miljö). Frågor om sektorssamordning 
kommer att göras i ett specifikt avsnitt om programmets styrningsstruktur (se avsnitt 
5.6). Vi kommer dock i rapportens slutkapitel att sammanföra de programinterna 
och sektorsövergripande synteserna i några samlade slutsatser för hela programmet. 

Den teoretiska inramningen av syntesanalysen kommer dock för båda samord-
ningsaspekterna att på ett övergripande plan att vägledas av Fritz W. Scharpfs 
forskning om policysamordning och distinktionen mellan positiv och negativ samord-
ning (Scharpf 1994). Samordningsbegreppet är närbesläktat med begrepp som t.ex. 
samarbete och samråd men en central aspekt för just samordning är att begreppet 
ofta förknippas med ett maktperspektiv. Samordning förutsätter en interaktion med 
två eller flera aktörer där avsikten är att de deltagande aktörerna anpassar sig till 
en målsättning eller överenskommelse som inte skulle ha realiserats om samord-
ningsinitiativen saknats. Samordning kan vara framtvingad av regelverk men kan 
också utgöra ett resultat av förhandlade uppgörelser där parterna når samordning 
som åtminstone i någon mån är till ömsesidig nytta för samtliga deltagare. Den 
dominerande inriktningen av analyser av samordning i politiska och administrativa 
system utgår från en mix av både auktoritativt bestämda regelverk (som EU-direktiv 
eller lagstiftning) och förhandlade uppgörelser (som överenskommelser mellan 
berörda aktörer i ett län).4 Vi ska inte utveckla begreppsdiskussionen vidare i denna 
studie utan nöja oss med att utifrån denna allmänna orientering presentera några 
vägledande utgångspunkter för de kommande syntesanalyserna i denna rapport.

4  Forskningen om samordning i offentlig politik är mycket omfattande. En översikt har gjorts av Peters 
(1998).
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Även om landsbygdsprogrammet i hög grad är konstruerat i en stark vertikal 
styrningsstruktur finns likväl betydelsefulla aktiviteter som genomförs i nätverks-
strukturer med förhandlingar med olika grad av ömsesidighet mellan aktörerna. 
Enligt samordningsteorin utgör aktörernas agerande i dessa nätverk en nyckelfråga 
för effektiviteten i programmet. Den positiva samordningen innebär att de olika 
deltagarna kan generera fördelar genom att delta i och bidra med resurser i förhand-
lade uppgörelser som annars skulle förbli outnyttjade. Varje aktör har, i kraft av sin 
specifika ställning eller kompetens, möjlighet att i utbyte med andra aktörer frigöra 
nya resurser eller handlingsmöjligheter (se Scharpf 1978, Beckman & Carling 1989). I 
aktörsutbytet samlas alltså olika intressenter som har olika mål och som kan bidra med 
olika typer av resurser i landsbygdspolitik t.ex. processer som innefattar samarbete 
mellan länsstyrelsen, jordbruksföretag, miljökonsult, ideella organisationer osv. Vi 
kommer fortsättningsvis att tala positiv samordning som synergier. 

Med negativ samordning är ambitionen i samordningssträvandena betydligt mindre 
omfattande jämfört med positiv samordning. Nu handlar det om att den ansvarige för 
samordningen ser till att de övriga involverade i nätverket så att säga inte springer i 
vägen för varandra. Det finns gott om exempel i landsbygdspolitiken på hur offentliga 
insatser inom ett område, exempelvis projekt för att bevara grundläggande service i 
glesbygd, motverkas av offentliga insatser inom ett annat område (t.ex. nerläggning 
av en byskola). Man skulle nog kunna hävda att huvuddelen av debatten om politiska 
reformer för att hantera sektorssamordningsproblem har karaktären av att utveckla 
metoder för negativ samordning eller att undvika målkonflikter. Inom landsbygds-
politiken, för att exempelvis anknyta till den analys den senaste landsbygdspolitiska 
utredningen gjort, framställs det som en grundproblematik att det saknas en samman-
hållen och genomtänkt organisering och tydliga roller gällande statens förmåga att 
agera samordnat på regional nivå (se SOU 2016:26, s. 17). Fortsättningsvis talar vi 
om negativ samordning i termer av målkonflikter i programmet.  

Syntesanalysen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 kommer att pröva i vilken 
mån vi i utvärderingen av genomförandet av programmet kan identifiera positiv 
respektive negativ samordning dels mellan åtgärder i olika delar av programmet – den 
programinterna samordningen - och dels mellan landsbygdspolitiska utgångspunkter 
och andra politikområden – sektorssamordning. 

I den programinterna och axelövergripande samordningen består analysen i att 
granska samordning mellan det man i landsbygdsprogrammet benämner axelvisa 
mål. Ambitionen i EU:s övergripande mål för landsbygdsprogrammen är att utveckla 
synergier och minimera olika målkonflikter i programmets genomförande. Det finns 
målkonflikter och potential för synergier både inom respektive axel och mellan de 
olika axlarna. Landsbygdsprogrammet 2007-2013 är indelad i fyra s.k. Axlar som 
var och en innefattar ett antal åtgärder. Axel 1 omfattar åtgärder inom området 
konkurrenskraft, axel 2 om miljön och landskapet, axel 3 om diversifiering och 
livskvalitet samt axel 4 om Leader. I uppdraget att genomföra slututvärderingen av 
landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns ett antal EU-gemensamma och program-
specifika utvärderingsfrågor som avser att belysa hur åtgärder inom en axel påverkar 
mål inom de andra axlarna. För axel 1, 2 och 3 (men inte för axel 4) återfinns en 
EU-gemensam utvärderingsfråga som formulerats på följande sätt:
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Vilka andra effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är kopplade till 
genomförandet av denna åtgärd (indirekta, positiva/negativa effekter för mottagarna, 
icke-stödmottagare, lokal nivå)?

Det är alltså exakt samma fråga som ska besvaras för var och en av axel 1, 2 och 3. 
Frågan ska besvaras för samtliga åtgärder i programmet. Exempelvis, för att ta en av 
åtgärderna i programmet, kallad Startstöd för unga jordbrukare, så ska denna utvär-
deras inte bara vad den betytt för konkurrenskraften för stödmottagarna utan också 
för vad den fått för andra effekter som rör andra mål/axlar i programmet. Uppdraget 
från Jordbruksverket att besvara denna EU-gemensamma utvärderingsfråga om 
andra effekter har lagts på de tre temagrupper med ansvar i slututvärderingen för att 
utvärdera respektive konkurrenskraft, miljöfrågor och landsbygdsutveckling (mer 
om dessa temagrupper finns i nästa kapitel). 

Dessutom finns en annan utvärderingsfråga - Vad kan man lära sig av hur klimat-
åt gärderna fungerat när det gäller utformningen och utvärderingen av klimatåt-
gärder i framtida program – som specificerats till att omfatta klimatrelaterade 
insatser (exempelvis biogasanläggningar) i fyra åtgärder i programmet (kopplade 
till konkurrenskraftsåtgärder; modernisering av jordbruksföretag, förädlingsstöd, 
diversifierings- och etableringsstöd). Huvudtanken med denna utvärderingsfråga, 
som i slututvärderingen lagts på temagruppen för miljöfrågor, är att pröva de angivna 
åtgärdernas eventuella påverkan på miljön och klimatet (utifrån indikatorer angivna 
för dessa åtgärder). I denna del skulle man kunna tala om att det i programmets mål 
rörande konkurrenskraft lagts in specificerade ambitioner rörande klimatfrågor.  

Inte nog med detta. Utöver dessa två EU-gemensamma frågor ska slututvärderingen 
även innefatta ett antal andra utvärderingsfrågor som är axelövergripande och 
därmed med karaktär av att vara beroende av programintern samordning. Det gäller 
följande frågor: 

/Inom axel 1
I vilken utsträckning har kompetensutvecklingsåtgärderna bidragit till programmets 
miljömål?

/Inom axel 2
Vilka sysselsättningseffekter ger miljöåtgärderna?

Vilka effekter har åtgärderna (inom miljöområdet) för en vidare grupp av intressenter?

/Inom axel 3
Vilka effekter har åtgärderna för en vidare grupp av intressenter?

Hur och i vilken utsträckning har bredbandssatsningarna bidragit till att uppfylla 
andra målsättningar?

/Inom axel 4
Hur skulle leadermetoden / LAG kunna användas för att i större omfattning bidra 
till uppfyllandet av landsbygdsprogrammets miljömål?

Huvuddelen av dessa axelövergripande utvärderingsfrågor berör programmets 
klimat- och miljömål. Detta förhållande uttrycker ett väsentligt spänningsförhål-
lande som präglar hela landsbygdspolitiken, nämligen att de bärande delarna i 
landsbygdens näringsstruktur, dvs. jord- och skogsbruket, är förknippat med olika 
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typer av klimatpåverkan och miljöbelastning. Lite förenklat kan man säga att om vi 
vill stärka jord- och skogsbruksföretagens konkurrenskraft så finns risker att detta 
kan ske på bekostnad av klimat- och miljöaspekter. Det är också i den typen av 
policymässiga spänningsfält som vi kan ha nytta att utveckla processvärdesynteser 
om samordning och även att vi skapar utrymme för utvecklingslogiska hållplatser 
för lärande reflektion. Vi kommer i denna del, rörande programintern och axelvisa 
samordningsvärden, att bedriva syntesarbetet på grundval av de slutsatser som tagits 
fram i olika utvärderingsrapporter för slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 
2007-2013 och med hjälp av annat material och antaganden i teoribildning som 
problematiserat tänkbara synergier respektive konflikter som finns och kan tänkas 
finnas mellan åtgärder i olika delar av programmet. Vi kommer att göra den typen 
av synteser kontinuerligt främst i anslutning till respektive utvärderingsområde  
(i kapitel 3 respektive 4) som finns i denna rapport. 

I syntesanalysen av aspekter kopplade till frågor om samordning av programmet med 
andra politikområden, sektorssamordning, kommer vi i att identifiera processer i 
programgenomförandet som innefattar beröringspunkter mellan landsbygdspolitik 
och andra politikområden. Sektorssamordningen är i programmet, åtminstone delvis, 
förknippad med samordningsaspekter mellan axlarna. Exempelvis bör analysen av 
vilka effekter klimatåtgärderna haft (för olika åtgärder i programmet) betraktas 
i ett sammanhang där den nationella klimat- och miljöpolitiken i övrigt utgör en 
viktig del. Vi kommer i denna del att utnyttja det samlade utvärderingsmaterial 
som tagits fram i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet (ex-ante-analys, 
Halvtidsutvärdering, temarapporter), i offentliga utredningar och i en del annat 
material för att både blottlägga aspekter som innefattat den typen av samordning 
men även potentiella möjligheter att i framtiden utveckla sektorssamordning. Resultat 
av denna syntesanalys kommer i sin helhet att summeras i det avsnitt i rapporten 
där vi uppmärksammar den samlade politiska styrningen av landsbygdsprogrammet 
2007-2013 (se avsnitt 5.6). 

Regionalt och lokalt engagemang som institutionellt kapacitetsbyggande
I den andra typen av processvärdesyntes är avsikten att uppmärksamma ett annat 
centralt processvärde i landsbygdsprogrammet 2007-2013, nämligen betydelsen av 
regionalt och lokalt engagemang för programmets måluppfyllelse. På flera ställen i 
landsbygdsprogrammet 2007-2013 (liksom i formuleringar i de senaste landsbygds-
politiska utredningarna) betonas betydelsen av ett starkt lokalt förankrat engagemang 
för att stärka måluppfyllelsen i programmets olika åtgärder. Formuleringarna om 
lokalt engagemang är starkast betonade i de delar av programmet som behandlar 
landsbygdsutveckling (axel 3 och 4) men det förekommer i samtliga delar av program-
met. Det sägs att det lokala engagemanget är beroende av ideella krafter och på 
en stark social tillit i landsbygdsmiljöer. I programmet markeras också betydelsen 
av att genomförandeprocesserna bör bygga på ett starkt regionalt inflytande över 
planering och genomförande (främst rörande axel 1, 3 och 4). Tanken är att via de 
regionala genomförandestrategierna anpassa programmets genomförande efter 
regionalt formulerade förutsättningar. 

Även i denna del kommer analysen att teoretiskt knytas till det som kortfattat beskrevs 
ovan om positiv samordning genom förhandlingar i aktörsnätverk. Grundidén är att 
ett lokalt och regionalt engagemang (som kan bindas samman av social tillit, kultur, 
traditioner etc.) samlas i ett nätverk där aktörerna kan bidra med olika typer av 
resurser. Det kan bestå av pengar, lokaler, teknik, expertkompetens, lokalkännedom, 
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ideella krafter osv. som kan skapa förutsättningar, inte bara för samordning mellan 
olika åtgärder i programmet, utan också för att anpassa arbetet med programinsatser 
så att de bättre speglar lokala eller regionala förhållanden och behov. Tanken är att en 
sådan anpassning underifrån ger förutsättningar för en högre grad av måluppfyllelse 
jämfört med om programmet haft en alltför stark central styrning. En stor del av 
policyforskningen har uppmärksammat den typen av relationer mellan graden av 
vertikal styrning uppifrån och behov av att underifrån utveckla aktörsnätverk som 
har potential att genom anpassning skapa en starkare resursbas i politiska program. 
Resursutbytet sker genom förhandlingar som kännetecknas av att bygga upp en 
gemensam förståelse och att utveckla ett gemensamt lärande. Nätverken byggs i sin 
tur på ett ramverk bestående av normativa och identitetsmässiga förutsättningar som 
i ett mer långsiktigt sammanhang skapar ytterligare utvecklingsförmåga.5

Vi kommer i denna del att teoretiskt förknippa regionalt och lokalt engagemang 
som institutionellt kapacitetsbyggande i policynätverk (Hedlund & Montin 2009). 
Ett kännetecknande drag i policyforskningen om nätverksstyrning av detta slag är 
förmågan att utveckla institutionella kapacitetsvärden som en strategisk faktor för 
måluppfyllelse i ett politiskt program. Vi kommer här att betrakta institutionellt 
kapacitetsbyggande i landsbygdsprogrammet som en del i de regionala och lokala 
miljöernas karakteristika och särdrag som en resurs för programmets måluppfyllelse. I 
forskningen om institutionellt kapacitetsbyggande så består styrningsidén av att skapa 
en viss grad av autonomi för regionala eller lokala aktörer att självständigt utforma 
viktiga delar i policyinnehållet. På grundval av en kontinuerlig interaktion mellan 
berörda aktörer med lokal eller regional förankring kan policyinnehållet utformas 
efter respektive miljös specifika historiska traditioner, samhälleliga utvecklingsdrag, 
problembilder, normer, social tillit och kompetensförhållanden etc.   

En viss given stödform i programmet bör då profileras och utformas efter de insti-
tutionella förutsättningar som finns i just detta område. Det krävs en regionalt 
eller lokalt förankrad process som inventerar problem, karakteriserar behov och 
artikulerar en strategi eller en inriktning för hur man i just denna region ska arbeta 
med stödformen. I det institutionella kapacitetsbyggandet utgör förhandlingsnätverk 
centrala processpunkter där aktörerna, under ömsesidighet, tillvaratar olikartade 
resurser. Det behövs därför ett systematiskt arbete på regional eller lokal nivå med 
att skapa institutionella arrangemang för samhällsanalys, aktörsförhandlingar, 
förankringsprocesser, kompetensförsörjning, beslutsfattande och inte minst i ett 
tydliggjort regionalt eller lokalt ledarskap (Johansson 2011). 

I likhet med analysen av samordningsvärden kommer vi även i denna del att göra 
en syntesanalys där vi identifiera processer i programgenomförandet som berör 
frågor om lokalt och regionalt engagemang i programgenomförandet. Vi kommer 
att utnyttja det samlade utvärderingsmaterial som tagits fram i slututvärderingen 
av landsbygdsprogrammet 2007-2013, i offentliga utredningar och i en del annat 
material för att blottlägga aspekter som innefattat frågor om lokalt och regionalt 
engagemang. Resultat av denna syntesanalys kommer i sin helhet att presenteras i 
ett särskilt avsnitt i rapportens kapitel 5 (avsnitt 5.6) samt i slutkapitlet.

5  Forskningen är omfattande; grunderna för network governance av detta slag har lagts av bland annat 
de danska policyforskarna Jakob Torfing & Ewa Sörensen, se flera inlägg i Torfing & Sörensen, 2007.
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1.2 Slututvärdering; de programövergripande 
utvärderingsfrågorna

Denna rapport syftar till att besvara 22 programövergripande utvärderingsfrågor 
rörande det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013. Utvärdering 
brukar vanligtvis definieras som 

Noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning  
i offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer 
(Vedung 2009, s. 22). 

Om vi utgår från de riktlinjer som EU-kommissionen lagt fast bör landsbygds-
programmen utvärderas med hjälp av en specifik interventionslogik. I riktlinjerna 
utnyttjas nedanstående figur för att illustrera denna interventionslogik (European 
Communities 2014, part II, p. 5):

Figur 1.1. Interventionslogik, EU:s landsbygdsprogram 2007-2013

EU har i sina riktlinjer för hur landsbygdsprogrammen ska designas lagt fast att 
programmet bör utgå från en övergripande inramning där landsbygdens utveckling, 
behov, styrkor och svagheter anges och som bör vara styrande för programmens 
målformuleringar. Tanken är att anpassa programmens genomförande efter de speci-
fika förutsättningar som finns i medlemsstaterna. I programmens genomförandedel 
består interventionslogiken av tre delar; (i) ett antal åtgärder eller interventioner, (ii) 
mål på tre nivåer och till varje målnivå hör slutligen (iii), utfall, resultat och effekter. 
Insatsernas utfall, resultat och effekter mäts med hjälp av preciserade indikatorer för 
varje åtgärd. Indikatorerna är tänkta att hjälpa utvärderarna att mäta effektiviteten av 
programmets åtgärder. Interventionslogiken är en beskrivning av hur programmet är 
tänkt att fungera och utgör därmed en sorts måttstock som utvärderaren kan använda 
för att undersöka i vilken mån programmets åtgärder eller interventioner bidragit till 
programmets måluppfyllelse. Interventionslogiken kan dock också användas som ett 
redskap för att strukturera hållplatser för fortlöpande reflektion och lärande kring 
hur programmet utvecklas under själva genomförandeperioden (se Hegrelius 2011).
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Vi har i denna rapport inledningsvis presenterat en del av landsbygdsprogram-
mets viktigaste mål (som i sin helhet finns att läsa i själva programtexten – 
Landsbygdsdepartementet 2012). Målen utgår från EU-gemensamma mål och inför 
programperioden 2007-2013 har EU lagt fast sex övergripande mål (Europeiska Rådet 
2006). De fyra första av de övergripande målen anknyter till programmets fyra axlar 
och dess respektive huvudmål om konkurrenskraft, miljö, landsbygdsutveckling och 
lokal kapacitet. De femte och sjätte målen behandlar synergier både mellan/inom 
axlar och landsbygdspolitikens relationer till andra politikområden, vilket även utgör 
en central del i syntesanalysen i denna rapport. 

Figur 1.2. EU:s övergripande mål för landsbygdsprogrammen

1. Att förbättra jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft. De resurser som avsatts för axel 1 bör 
bidra till en stark och dynamisk europeisk livsmedelssektor genom att de inriktas på de prioriterade 
områdena kunskapsöverföring, modernisering, innovation och kvalitet i livsmedelskedjan och 
investeringar i fysiskt och mänskligt kapital.

2. Att förbättra miljön och landsbygden. För att skydda och förbättra EU:s naturresurser och landskap i 
landsbygdsområden, bör de resurser som avsatts för axel 2 bidra till följande tre prioriterade områden 
på EU-nivå: biologisk mångfald och bevarande och utvecklande av jord- och skogsbruk med högt 
naturvärde samt traditionella jordbrukslandskap, vatten, och klimatförändring.

3. Att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden och främja en diversifiering av landsbygdsekonomin. 
De resurser som är avsatta för diversifiering av landsbygdsekonomin och livskvalitet på 
landsbygden under axel 3 bör bidra till den överordnade prioriteringen att skapa arbetstillfällen och 
förutsättningar för tillväxt.

4. Att bygga lokal kapacitet för sysselsättning och diversifiering. De resurser som avsatts för axel 4 
(Leader) bör bidra till prioriteringarna inom axlarna 1 och 2, och framförallt axel 3, men även spela en 
viktig roll när det gäller den övergripande prioriteringen att förbättra styrningen och mobiliseringen 
av landsbygdsområdenas egen utvecklingspotential.

5. Att säkerställa enhetlighet i programplaneringen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella 
strategier bör de se till att synergieffekter mellan och inom axlarna maximeras och att eventuella 
motsättningar undviks.

6. Komplementaritet mellan gemenskapsinstrument. Synergieffekterna mellan struktur-,  
sysselsättnings- och landsbygdsutvecklingspolitiken måste stödjas.

I det svenska landsbygdsprogrammet har ovanstående övergripande målsätt-
ningar preciserats i programövergripande utvärderingsfrågor och dessutom består 
programmet av preciserade, axelvisa, mål. Vi kommer inte här att presentera alla 
dessa mål utan den intresserade läsaren är hänvisad till själva programtexten (se 
Landsbygdsdepartementet 2012). Vi kommer dock, i samband med att vi analy-
serar och besvarar de programövergripande utvärderingsfrågorna, att presentera 
målsättningarna som en normativ utgångspunkt för utvärderingen. För att uppnå 
målen i programmet finns ett stort antal åtgärder. I Rådets förordning ges en meny 
av åtgärder för varje land att välja från (med vissa restriktioner). Sverige har under 
perioden 2007-2013 valt att arbeta med 26 olika åtgärder:6

• Under axel 1 samlas 7 åtgärder (exempelvis startstöd för unga jord brukare, 
moderniseringsstöd, kompetensutveckling, infrastrukturstöd)

• Under axel 2 samlas 6 åtgärder (exempelvis stöd för naturbetingade svårig heter 
för jordbrukare i bergsområden, stöd för miljövänligt jordbruk, stöd för djurens 
välbefinnande)

• Under axel 3 samlas 8 åtgärder (exempelvis diversifieringsstöd, etablerings-
stöd, främjande av turism, förnyelse/utveckling av byarna, utbildnings/ 
informationsinsatser)

6 Åtgärderna benämns på olika sätt; ibland talar man om stöd och ersättningar; vi kommer genomgående 
att tala om åtgärder.
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• Under axel 4 samlas 5 åtgärder kopplade till Leader om konkurrenskraft, 
mark förvaltning, samarbetsprojekt 

För var och en av åtgärderna har ett antal indikatorer lagts fast som avser att mäta de 
insatser som kommer ut av arbetet med varje åtgärd och som även avser att skapa ett 
underlag för utvärderingen av hur åtgärderna bidrar till programmets måluppfyllelse. 
I slututvärderingen har tre forskargrupper, på Jordbruksverkets uppdrag, haft ansvar 
för att utvärdera samtliga 26 åtgärder i programmet utifrån både EU-gemensamma 
och programspecifika utvärderingsfrågor. De tre forskargrupperna har, något förenklat 
uttryckt, arbetat med ett tema vardera och vi kommer fortsättningsvis att benämna 
dessa tre forskargrupper under den gemensamma benämningen temagrupper. 
Följande temagrupper har arbetat med att utvärdera de 26 åtgärderna i slututvärde-
ringen av landsbygdsprogrammet 2007-20137:

• Konkurrenskraftsgruppen har utvärderat samtliga 7 åtgärder inom axel 1 och 
tre av åtgärderna inom axel 3. Denna grupp har även haft ansvar för en av de 
programövergripande frågorna, nämligen frågan om i vilken utsträckning lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till omstruktureringen av mjölksektorn. 
Vi kommer fortsättningsvis att referera resultat ur Konkurrenskraftsgruppens 
rapport som (Konkurrenskraftsgruppen 2016).

• Miljögruppen har utvärderat samtliga 5 åtgärder inom axel 2 samt att man dels 
haft ansvar för att utvärdera utfallet av klimatåtgärder för en del av åtgärderna 
inom axel 1 och axel 3 (sammanlagt fyra åtgärder) och dels att man haft ansvar 
för att svara på frågan vilken betydelse kompetensutvecklingsåtgärderna (i 
axel 1) haft för programmets miljömål. Vi kommer fortsättningsvis att referera 
resultat ur miljögruppens rapport som (Smith m.fl. 2016). I löpande text benämns 
gruppen som just ”miljögruppen”.

• Landsbygdsutvecklingsgruppen har haft ansvar för att utvärdera 5 åtgärder inom 
axel 3 och lika många åtgärder inom axel 4. Denna grupp har även haft ansvar 
för en av de programövergripande frågorna i vilken utsträckning landsbygds-
programmet 2007-2013 bidragit till att skapa tillgång till bredband. Vi kommer 
fortsättningsvis att referera resultat ur Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport 
Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016.

I denna rapport är avsikten att vi, som av Jordbruksverket benämnts Syntesgruppen, 
ska besvara 22 programövergripande utvärderingsfrågor och dessutom, som presente-
rades i föregående avsnitt, behandla tre synteser för en hållbar landsbygdsutveckling. 
Sammanlagt är det 12 EU-gemensamma frågor och 10 programspecifika frågor som 
ska besvaras. Till skillnad mot temagrupperna har inte Syntesgruppen ansvar för att 
utvärdera någon av de enskilda åtgärderna i programmet. Vi rör oss nu upp till den 
översta målnivån i interventionslogiken (se figur 1.1 ovan) och på ett över gripande 
plan ska vi undersöka i vilken grad det svenska landsbygdsprogrammet levt upp 
till de övergripande mål som EU lagt fast (se figur 1.2). Vi har redan noterat att 
de EU-övergripande målen enligt figur 1.2 i hög grad överensstämmer med de 
programövergripande utvärderingsfrågor som lagts fast för det svenska landsbygds-
programmet. Utvärderingen på åtgärdsnivå, dvs. den utvärdering som genomförts 
av de tre temagrupperna, bör enligt interventionslogiken utgöra ett grundmaterial 
för besvarandet av de programövergripande utvärderingsfrågorna. 

7  Benämningarna på grupperna har formulerats av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat.
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Vi har valt att sortera de 22 programövergripande utvärderingsfrågorna i fyra utvär-
deringsområden. Syntesgruppen består av forskare med något olikartad kompetens 
och även om samtliga medlemmar i gruppen står bakom hela rapporten har vi under 
arbetets gång fördelat uppgifter mellan oss för att bearbeta utvärderingsfrågorna. 
Indelningen i utvärderingsområden speglar denna arbetsdelning. Frågorna har 
sorterats i fyra utvärderingsområden enligt nedanstående figur:

Figur 1.3. Utvärderingsområden och programövergripande utvärderingsfrågor (frågor 
med asterix (*) är EU-gemensamma och frågor med streck (-) är programspecifika)

Utvärderingsområde I: Konkurrenskraft, livskvalitet och diversifiering

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till ekonomisk tillväxt på 
landsbygden? 

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att skapa arbetstillfällen?
 - Hur många arbetstillfällen har programmet bidragit till att skapa respektive bevara?
 - Hur många arbetstillfällen för unga har programmet bidragit till att skapa respektive bevara?

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att förbättra jord- och 
skogsbrukets konkurrenskraft?

 - Vilken betydelse har programmets samlade effekter för enskilda jordbruksföretag med olika typer 
av verksamhet vad gäller företagens fortlevnad och utveckling?

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att förbättra livskvaliteten på 
landsbygden och till att främja diversifiering av landsbygdsekonomin?

 - Bidrar programmets fokus på miljöåtgärder till ökad livskvalitet på landsbygden? (Hur skulle 
land skapet se ut utan programmet?)

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till införandet av innovativa 
ansatser?

Utvärderingsområde II: Klimat och miljö

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att skydda och stärka naturre-
surser och landskapet, inklusive biologisk mångfald och jord- och skogsbruk med höga naturvärden? 

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att öka tillgången till förnybar 
energi?

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till minskad klimatpåverkan och 
till klimatanpassning?

* I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till förbättrad vattenförvaltning 
(kvalitet, användning och mängd)?

Utvärderingsområde III: Måluppfyllelse och effektivitet

* I vilken utsträckning har landsbygdsnätverket bidragit till att uppfylla målen i landsbygdsprogrammet 
2007-2013?

* I vilken utsträckning har TA bidragit till att uppfylla målen i landsbygdsprogrammet 2007-2013?
 - Hur har administrationen påverkat måluppfyllelsen?
 - Hur har kommunikationen påverkat måluppfyllelsen?
 - Hur påverkar den regionala styrningen programmets måluppfyllelse och vad kan man lära sig av 
att länsstyrelserna haft olika strategier?  

* Hur effektivt har resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 använts i förhållande till den avsedda 
omfattningen av insatser?

 - Hur påverkar kontrollsystemets omfattning och utformning programmets effektivitet?

Utvärderingsområde IV: Horisontella mål – integration och jämställdhet

 - På vilket sätt har programmet påverkat integrationen på landsbygden?
 - På vilket sätt har programmet påverkat jämställdheten på landsbygden?
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1.3 Rapportens innehåll och disposition
I den fortsatta framställningen kommer ovanstående fyra utvärderingsområden  
(se figur 1.3) att behandlas i lika många kapitel. Varje utvärderingsområde kommer 
i rapporten att struktureras på ett ungefärligen likartat sätt: Inom respektive utvär-
deringsområde (i kapitel 3-6) finns…

• en begreppsbestämning, dvs. hur vi valt att definiera de centrala begrepp som 
respektive utvärderingsfråga omfattar

• en grundläggande bestämning av de mål som finns för respektive utvärderingsfråga

• en analys och svar på varje utvärderingsfråga, dvs. i vilken grad målsättningarna 
i programmet kan sägas ha uppnåtts

• en konstruktiv syntes, dvs. förslag på förbättringar för framtiden

• en processvärdesyntes gällande programintern och axelövergripande samordning 
(görs ej i kapitel 5 som behandlar förutsättningsskapande processer i programmet)

I kapitel 5, som behandlar utvärderingsområdet om programmets måluppfyllelse 
och effektivitet, kommer vi att behandla processvärdesynteser gällande sektorssam-
ordning och frågor rörande relationen mellan central styrning och lokalt/regionalt 
engagemang (i avsnitt 5.6). I kapitel 6 behandlas programmets horisontella mål 
om integration och jämställdhet. I det avslutande kapitlet (kapitel 7) kommer vi 
att summera studiens viktigaste slutsatser. Detta görs dels genom en summering 
av svaren på de 22 utvärderingsfrågorna och dels i en summering av de synte-
ser som tagits fram i denna studie. I slutkapitlet summeras också möjligheterna 
att i framtiden introducera en systematiskt utformad lärandeansats i dimensio-
nen mellan produktionslogiskt och utvecklingslogiskt tänkande i programmet. I 
nästa kapitel – kapitel 2 – ska vi precisera studiens metodmässiga utgångspunkter. 
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2 Metodmässiga överväganden

2.1 Metoder
Utvärderingen i denna rapport avser att svara på 22 programövergripande utvärderings-
frågor. Det omfattar samtliga programövergripande frågor som ingår i utvärderingen 
med två undantag. Undantagna är dels utvärdering av den programövergripande frågan 
i vilken utsträckning som landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till omstrukture-
ringen av mjölksektorn (som besvarats av Konkurrenskraftsgruppen) och dels utvär-
deringsfrågan i vilken utsträckning som landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit 
till att skapa tillgång till bredband (som besvarats av Landsbygdsutvecklingsgruppen). 
Vi har, som visats i föregående avsnitt, sorterat de 22 frågorna i fyra utvärderings-
områden. Den metod som dominerar i denna rapport är en kvalitativ textanalys. För 
var och en av de 22 utvärderingsfrågorna har vi sökt efter information, analyser och 
slutsatser i olika typer av skriftligt underlagsmaterial. Metoden kan i den samhällsve-
tenskapliga verktygslådan närmast liknas vid konventionell (induktiv) innehållsanalys. 
Vi riktar sökljuset mot information om en viss utvärderingsfråga och noterar denna för 
att sedan göra analyser och kunna besvara den aktuella utvärderingsfrågan. I en del 
av vår utvärdering, gällande utvärderingsområde I, har textbehandlingsprogrammet 
Nvivo utnyttjats som ett stöd för att göra dokumentationen. Källhänvisningar till 
det bearbetade textmaterialet kommer att göras på ett gängse sätt i den kommande 
framställningen och de rapporter som använts finns redovisade i litteraturförteck-
ningen. Det material som använts i textanalysen utgörs av följande:

• Temagruppernas rapporter i slututvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013. 
Temagruppernas rapporter är betydelsefulla för slutsatserna i denna rapport 
eftersom det är i temarapporterna det finns svar på utvärderingsfrågor som är 
direkt kopplade till programmets olika åtgärder.

• Resultat från Halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

• Andra typer av sekundärmaterial (utredningar, konsultrapporter, forskning). 

Vi har även genomfört en mindre enkätundersökning med huvudsaklig relevans för 
utvärderingsfrågorna inom områdena III (om måluppfyllelse/effektivitet) respektive 
IV (horisontella mål). Enkätundersökningen ska endast ses som en komplettering 
av den skriftliga textanalysen och ger sammantaget ytterligare underlag för att 
kunna besvara en del av de programövergripande frågorna. Enkäten kompletterar 
annat material och ska ses i perspektiv av att vi något ytterligare vill föra in ett 
intressentperspektiv i utvärderingen. I enkäten får ett 90-tal centrala aktörer på 
genomförandenivå uttrycka farhågor och förhoppningar rörande en del viktiga 
förutsättningar för programmets måluppfyllelse. Det gäller frågor om hur aktörer 
verksamma med programmet ser på exempelvis det s.k. Landsbygdsnätverkets roll, 
på betydelsen av informationsinsatser i programmet, hur man ser på administrativa 
frågor osv. Enkätfrågorna fokuserades mot ett antal viktiga aspekter som noterats 
i andra utvärderingar och i noteringar ur Jordbruksverkets Årsrapporter för lands-
bygdsprogrammet. Enkätmetoden beskrivs närmare i kapitel 5 och resultatet redovisas 
i sin helhet i bilaga 3.

En väsentlig del av arbetet med att besvara de programövergripande frågorna i denna 
rapport har utgjorts av kontinuerligt arrangerade dialogmöten med temagrupperna. 
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Sammanlagt har sex sådana dialogmöten genomförts för att klargöra och diskutera 
olika överlappande utvärderingsfrågor mellan Syntesgruppens och temagruppernas 
utvärderingar. Dessa dialogmöten har utgjort en värdefull källa för Syntesgruppen 
genom att temagrupperna på detta sätt kunnat tillföra särskild kompetens även för 
arbetet med att besvara de programövergripande frågorna. Vi vill här passa på att rikta 
ett stort tack till företrädarna för temagrupperna som deltagit i dessa dialogmöten. 
Forskarna i temagrupperna har kontinuerligt (inte minst i slutdelen av arbetet med 
denna rapport) lämnat kritiska men konstruktiva synpunkter. 

Betydelsefullt för arbetet med att besvara de programövergripande frågorna och att 
utveckla synteser för en hållbar landsbygdsutveckling har även varit de två seminarier 
(se föregående kapitel) som arrangerats av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat 
inom ramen för slututvärderingen. I det andra seminariet framkom en rad produktiva 
synpunkter från seminariedeltagarna som kunnat användas i denna rapport (främst 
gällande processvärdesyntesen och lärandesyntesen). Underlagsmaterialet från det 
andra seminariet återfinns i sin helhet i bilaga 2. 

I nedanstående tabell ges en översiktlig bild av de materialtyper och egna under-
sökningar som är kopplade till respektive utvärderingsområde.

Tabell 2.1. Syntesgruppens metoder.

Utvärderingsområde Metod Viktigaste material Aktiviteter

Utvärderingsområde I. 
Ekonomisk tillväxt, 
arbetstill fällen, konkur-
renskraft, livskvalitet och 
diversifiering

Textanalys 
(delvis med 
Nvivo)

Konkurrenskraftsgruppens rapport
Miljögruppens rapport
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport
Halvtidsutvärderingen
Sekundärmaterial

Dialogmöten 
med 
temagrupperna

Två nationella 
seminarier

Utvärderingsområde II. 
Naturresurser, biologisk 
mångfald, förnybar 
energi, klimatpåverkan 
och vattenför valtning

Textanalys Konkurrenskraftsgruppens rapport
Miljögruppens rapport
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport
Halvtidsutvärderingen
Sekundärmaterial

Utvärderingsområde III.
Programmets målupp-
fyllelse och effektivitet

Textanalys
Enkät

Konkurrenskraftsgruppens rapport
Miljögruppens rapport
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport
Halvtidsutvärderingen
Sekundärmaterial
Enkät

Utvärderingsområde IV.
Horisontella mål; 
Integration och 
jämställdhet

Textanalys
Enkät

Konkurrenskraftsgruppens rapport
Miljögruppens rapport
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport
Halvtidsutvärderingen
Sekundärmaterial
Enkät

2.2 Utvärderingsuppdragets metodmässiga 
svårigheter

Den utvärderingsuppgift som ligger i att utvärdera landsbygdsprogrammets program-
övergripande frågor är att betrakta som mycket komplex. Vi har att göra med ett 
politiskt program som omfattar stora resurser och som består av en mycket bred 
arsenal av åtgärder. Programmet pågår under relativt lång tid och tanken är att flera 
av åtgärderna ska genomföras i olikartade socioekonomiska och näringsgeografiska 
områden. En ytterligare problematik är att flera av målen i programmet är vagt 
definierade och därmed svåra att mäta. Det är exempelvis inte tydligt i programtexten 
vad som avses med ”livskvalitet” eller vad som menas med ”innovativa ansatser”. 
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Programmet innefattar förvisso en rad kvantitativa indikatorer som är tänkta att 
bidra till mätbarhet gällande programmets måluppfyllelse. Vi kan i exempelvis 
Jordbruksverkets Årsrapporter följa hur indikatorerna inom programmets åtgärds-
områden utvecklas. Det är givet att ett program som omsätter flera miljarder kronor 
årligen leder till en rad direkta resultat; x antal kursdeltagare, x antal startstöd för 
unga jordbrukare, x kr till ungdomsprojekt i glesbygdsområden, x kr till extensiv 
vallodling i norra Sverige osv. Problemet är att indikatorerna inte säger så mycket 
om effektiviteten, dvs. om medlen ur programmet verkligen var väl använda pengar 
i förhållande till programmålen. 

Det grundläggande metodologiska problem som är förknippad med utvärderingen 
av landsbygdsprogrammet är att kunna konstatera kausala samband i den aktuella 
interventionslogiken. I EU:s riktlinjer för utvärderingen slås fast att en grundläg-
gande metodologisk ambition med utvärderingarna bör vara just det (se European 
Communities, 2014, part II, avsnitt 4). Det innebär att utvärderingarna har att hantera 
problemställningar som söker orsakssamband mellan de variabler som bär upp 
interventionslogiken. Är det så att genomförda åtgärder kan sägas bidra till att uppnå 
uppsatta mål? Är det så att exempelvis en viss åtgärd leder till ökad sysselsättning 
i jordbruksnäringen? Kan man hävda att åtgärden faktiskt är orsaken till ökningen 
eller betingas den av någonting annat? Eller hade sysselsättningsökningen kanske 
blivit ännu större om medlen för åtgärden använts inom ramen för någon annan 
åtgärd? Och i vilket tidsperspektiv ska effekterna analyseras? Åtgärden orsakade 
visserligen en sysselsättningsökning, men denna klingade av redan efter ett halvår? 
Effektbedömningar kräver egentligen mätningar och utvärdering en längre tid efter 
insatserna genomförts och med fokus på vad de orsakat.

I debatten om landsbygdsprogrammet och även markerat i EU:s riktlinjer för utvär-
deringen har denna typ av orsakssamband ibland karakteriserats med hjälp av de 
nationalekonomiskt infärgade begreppen dödviktseffekter och undanträngningsef-
fekter. Om exempelvis startstödet för unga jordbrukare faktiskt är en avgörande del 
för att starta ett jordbruksföretag kan åtgärden vara motiverad utifrån målsättningar 
i programmet. Om däremot jordbruksföretaget, kontrafaktiskt betraktat, hade startat 
även om stödet inte funnits så hade vi haft en s.k. dödviktseffekt och åtgärdsformen 
skulle vara svår att motivera. Det synes meningslöst att satsa medel på insatser som 
ändå skulle inträffa. Undanträngningseffekter berör fall där programmets stödformer 
påverkar konkurrenssituationen på ett sådant sätt att företag som får stöd ges en fördel 
som inte andra företag kan ta del av. Stödformen kan alltså ge en sysselsättningsök-
ning för stödföretaget men samtidigt riskerar det att tränga bort arbetstillfällen i det 
företag som inte får stöd. Vill man komplicera saken ytterligare kan man lägga på 
ett tidsperspektiv; talar vi om dödvikt och undanträngning under ett år, tre år, under 
hela programperioden eller under två decennier? I detta metodologiska angreppssätt 
ingår även analyser som består i att lägga in en geografisk bakgrundskontext; får 
utbetalda stöd olika effekter om det betalas ut i Norrlands inland jämfört med i mer 
tätortsnära landsbygd osv?

Temagrupperna, som haft ansvar för att besvara EU-gemensamma och programspe-
cifika utvärderingsfrågor för samtliga 26 åtgärder i programmet, har utifrån EU:s 
riktlinjer genomfört analyser där sambanden mellan interaktionslogikens delar 
(mål, insats, resultat/effekt) utgjort huvudfokus. Exempel på utvärderingsfrågor som 
temagrupperna besvarat är följande (för att nu bara ta tre exempel):
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• Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till att förbättra konkurrens-

kraften för stödmottagarna?

• Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till att förbättra miljö  
situationen?

• Hur och i vilken utsträckning har åt gärden bidragit till att förbättra livs kvaliteten 
för stödmottagarna?

Syntesgruppen har ansvar för att svara på programövergripande frågor som har 
en annan karaktär jämfört med de frågor temagrupperna haft ansvar för. I det 
programövergripande ligger fokus på att bedöma programmets effekter på ett allmänt 
plan där programmet betraktas i sin helhet. Denna uppgift kompliceras av en viktig 
svårighet som kräver en kommentar. I det underlagsmaterial som beskrivits ovan, och 
som analysen i denna rapport är tänkt att använda sig av, finns nämligen olikartade 
slutsatser kring hur interventionslogikens olika delar hänger samman. Vi vill därför 
markera att vi inte på ett särskilt utförligt sätt kommer att kritiskt granska, jämföra 
eller summera det underlagsmaterial som använts i denna rapport. Vi kommer att 
föra resonemang och göra övergripande bedömningar, men vi har inte haft resurser 
för att göra systematiska granskningar av underlagsmaterialet. Det material vi 
använt oss av representerar högkvalitativ utvärderingsforskning och huvuddelen av 
rapporterna som utnyttjas har utsatts för åtminstone någon form av vetenskaplig 
kvalitetsgranskning. Kopplat till den av EU fastlagda interventionslogiken ska 
programmet utvärderas utifrån de sex övergripande målsättningar EU lagt fast. Inom 
dessa övergripande målsättningar har Jordbruksverket preciserat de 22 programöver-
gripande utvärderingsfrågor som ska besvaras i denna rapport. Detta representerar en 
i sig svårhanterlig uppgift eftersom de metodmässiga svårigheter som är förknippade 
med utvärderingen på åtgärdsnivå nu skalas upp på en övergripande nivå. 

När det gäller Syntesgruppens uppdrag kan vi utifrån det ovan sagda notera att 
det rör sig om en utvärderingsanalys som fångar in tre olika frågetyper: Frågor 
av typ 1 som innebär att det ska göras en summering kring i vilken utsträckning 
landsbygdsprogrammet bidragit till ett antal övergripande och betydelsefulla mål 
för programmet som helhet. Frågorna av typ 1 består av en oberoende variabel som 
utgörs av landsbygdsprogrammets olika åtgärder och där den beroende variabeln 
består av olika centrala mål för programmets måluppfyllelse (gällande exempelvis 
ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, livskvalitet, vattenförvaltning, jämställdhet 
osv.). Frågor av typ 2 rör ett antal stödfunktioner eller förutsättningar som program-
mets genomförande är beroende av. I denna frågetyp är de oberoende variablerna 
olika stödfunktioner (Landsbygdsnätverket, TA, kommunikation, styrning etc.) 
och den beroende variabeln är definierad i termer av programmets effektivitet. 
Syntesgruppen ska även besvara en tredje typ av fråga som omfattar hela programmet; 
Hur effektivt har resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 använts i förhål-
lande till den avsedda omfattningen av insatser? Nedan finns en sammanställning 
av Syntesgruppens frågor sorterade efter dessa tre frågetyper:
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Frågor av typ 1

Ekonomisk tillväxt
Arbetstillfällen
Konkurrenskraft
Företags fortlevnad/utveckling
Livskvalitet och diversi�ering

Innovativa ansatser
Skydda naturresurser och landskap
(inkl. biologisk mångfald)
Jord- och skogsbruk med höga naturvärden
Förnybar energi
Klimatpåverkan/klimatanpassning 
Vattenförvaltning  
Integration/Jämställdhet

Beroende variablerOberoende variabel

Beroende variablerOberoende variabel

Landsbygdsprogrammets
samlade åtgärder

Frågor av typ 2

Landsbygdsnätverket 
TA
Administrationen av 
landsbygdsprogrammet
Kommunikationen  
Den regionala styrningen

Kontrollsystemet 

Programmets måluppfyllelse

Övergripande fråga, typ 3: 
Hur e�ektivt har resurserna i landsbygdsprogrammet använts i 
förhållande till den avsedda omfattningen av insatser?

Figur 2.1 Tre programövergripande frågetyper

Frågetyp 1 innebär att den oberoende variabeln är aggregerad på så sätt att den 
utgör den samlade mängden åtgärder och dess påverkan på ett antal centrala mål i 
programmet. I denna frågetyp finns ett antal svårhanterliga metodologiska problem. 
Det är, som visats ovan, i sig inte alltid en enkel uppgift att analysera vad en viss 
åtgärd får för betydelse för ett specifikt mål, men det är naturligtvis mycket svårare 
att bestämma utfallet när samtliga 25 åtgärder ska vägas samman. En viss åtgärd 
kan ha en positiv effekt på ett givet mål, men en negativ effekt på ett annat. 

Ett annat metodmässigt problem för frågetyp 1 kan illustreras med hjälp av analysen av 
de horisontella målen om jämställdhet och integration. De programspecifika frågorna 
som Syntesgruppen ska besvara är formulerade som På vilket sätt har programmet 
påverkat integrationen/jämställdheten på landsbygden? Observera att det då inte är 
det omvända som gäller, dvs. På vilket sätt påverkar exempelvis jämställdhetsfrågor 
eller jämställdhetsintegrering måluppfyllelsen av landsbygdsprogrammet? Den 
sistnämnda formuleringen skulle då ha fått föras till frågetyp 2. Huvudpoängen med 
att tillämpa jämställdhetsprinciper vid exempelvis stödgivningsprocesserna är ju inte 
endast att få in fler kvinnor i programprocesserna utan att det påverkar programmets 
måluppfyllelse i olika avseenden, t.ex. att öka antalet arbetstillfällen eller att förstärka 
den biologiska mångfalden. Den vetenskapliga analysen av dessa frågor får därmed 
karaktären av att vara aggregerade analyser av vad programmets olika åtgärder 
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får för betydelse i ett antal jämställdhetsrelaterade avseenden (som egentligen inte 
definierats på förhand). Det finns i landsbygdsprogrammet 2007-2013 ett antal mål 
som handlar om att det vid exempelvis stödbeslut ska vägas in jämställdhetskrav. Men 
för frågetyp 1 kommer vi inte åt den typen av frågor som fokuserar uppmärksamheten 
mot vad sådan jämställdhetsintegrering betyder för programmets måluppfyllelse. 
Istället får vi endast besked om avläsbara utfall av de olika åtgärderna kopplade till 
givna indikatorer (dvs. hur många kvinnor som erhållit stöd och hur många personer 
med utländsk bakgrund som involverats osv.).      

I frågetyp 2 berörs ett annat metodologiskt problem. Här blir frågan att utröna vad 
ett antal specifika stödfunktioner eller organiseringsaspekter fått för betydelse för 
hela programmets måluppfyllelse. Det ligger i sakens natur att denna typ av analyser 
är extremt svåra att göra mätbara eller bedömningsbara. De olika utvärderingsfrå-
gorna i denna del har förvisso lite olika karaktär men bygger samtliga på att göra 
bedömningar av utsagor från involverade aktörer eller att göra tolkningar av vissa 
underlagsdata. Hur kan man bestämma vilken betydelse Landsbygdsnätverket haft för 
måluppfyllelsen av landsbygdsprogrammet? Och vad betyder det för måluppfyllelsen 
om handläggningstiderna för stödärenden förkortas (det kanske leder till felaktiga 
beslut)? Hur vet vi hur ett effektivt kontrollsystem ser ut? Och hur kan vi ta reda på 
vad den regionala styrningen (med länsstyrelserna som ansvariga) betyder när vi 
egentligen inte har någon annan organisering att jämföra med? Utvärderingsfrågor 
av typ 2 görs vanligtvis som intressentutvärdering, dvs. utvärderaren använder 
bedömningskriterier som utgörs av förhoppningar och farhågor hos interventionens 
intressenter (Vedung 2009, s. 125). För att något ytterligare stärka och komplettera 
analysen av denna frågetyp har vi genomfört en egen enkätundersökning för att 
samla aktörsutsagor i ett sådant intressentperspektiv.

Hanteringen av frågetyp 3; programmets effektivitet i sin helhet; kommer att bestå av 
två huvuddelar. För det första kommer vi att återvända till EU:s sex övergripande mål 
för programmet och på grundval av den samlade framställningen lämna bedömningar 
av måluppfyllelsen för landsbygdsprogrammet 2007-2013. För det andra summeras 
effektiviteten av programmet utifrån de tre synteser för en hållbar landsbygdsut-
veckling som präglat denna studie; en konstruktiv syntes, en processvärdesyntes 
samt en lärandesyntes. Det innebär att effektivitetsprövningen i denna rapport följer 
de utgångspunkter som givits av EU. EU har Rådets förordning nr 1698/2005 lagt 
fast följande utgångspunkt för att bedöma effektiviteten i landsbygdsprogrammet 
2007-2013:

I utvärderingarna efter halva tiden och i efterhand skall granskningen avse 
i vilken utsträckning resurserna har använts, måluppfyllelsen och effektivi-
teten i programplaneringen för EJFLU, de socioekonomiska effekterna och 
effekterna i fråga om gemenskapens prioriteringar. Utvärderingarna skall 
omfatta programmets mål, och syftet skall vara att ta vara på erfarenheterna 
beträffande landsbygdsutvecklingspolitiken. Den skall lyfta fram faktorer 
som bidragit till att genomförandet av programmet blivit en framgång eller 
ett misslyckande, även i fråga om hållbar utveckling, samt sådana metoder 
som visat sig framgångsrika (Europeiska Rådet 2006)8.

8  EJFLU står för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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Formuleringarna i förordningen fångar in det som är det övergripande syftet med 
hela denna rapport och bedömningen av den samlade effektiviteten kommer i denna 
rapport att göras i förhållande till övergripande mål, i överväganden kring hur de olika 
åtgärderna i programmet balanserats (mellan axlar) samt i övrigt behandla övergri-
pande förhållanden i programgenomförandet som visar på framgångar respektive 
misslyckanden i förhållande till uppställda mål. 



44

3 Utvärderingsområde I: 
Konkurrenskraft, livskvalitet och 
diversifiering

3.1 Presentation av utvärderingsfrågor, mål och 
utgångspunkter

Inom detta utvärderingsområde behandlas ett knippe av programövergripande 
utvärderingsfrågor kopplade till åtgärder i programmet som avser att befrämja 
konkurrenskraft, livskvalitet och ekonomisk diversifiering. Sammanlagt ska fem 
EU-gemensamma och lika många programspecifika (nationellt formulerade) utvär-
deringsfrågor besvaras. Vi kommer i detta kapitel att behandla dessa frågor inom 
tre huvudsakliga delområden enligt nedanstående sammanställning:

Ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, konkurrenskraft, företagens fortlevnad 

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till ekonomisk 
tillväxt på landsbygden? 

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att skapa 
arbetstillfällen?

• Hur många arbetstillfällen har programmet bidragit till att skapa respektive 
bevara?

• Hur många arbetstillfällen för unga har programmet bidragit till att skapa 
respektive bevara?

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att 
förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft? 

• Vilken betydelse har programmets samlade effekter för enskilda jordbruksföretag 
med olika typer av verksamhet vad gäller företagens fortlevnad och utveckling?

Livskvalitet och diversifiering

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att 
förbättra livskvaliteten på landsbygden och till att främja diversifiering av 
landsbygdsekonomin? 

• Bidrar programmets fokus på miljöåtgärder till ökad livskvalitet på landsbygden? 
(Hur skulle landskapet se ut utan programmet?) 

Innovativa ansatser

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit  
till införandet av innovativa ansatser? 

Vi har sorterat frågorna enligt principen att inleda med frågorna kopplade till det som 
innefattar aspekter knutna till själva näringarna och dess företags tillväxt, arbetstillfäl-
len, konkurrenskraft och fortlevnad. Vi går därefter vidare med att behandla frågor av 
en något vidare betydelse i landsbygdsmiljöerna, dvs. frågor om livskvalitet på lands-
bygden och diversifiering av landsbygdsekonomin. Avslutningsvis behandlas frågan 
om i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till införandet av 
innovativa ansatser. Respektive delområde behandlas i tre olika delavsnitt (3.2, 3.3 
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samt 3.4). I delavsnitt 3.5 ges ett samlat svar på utvärderingsfrågorna ovan tillsammans 
med en konstruktiv syntes samt en processvärdesyntes rörande den programinterna 
samordningen. Vi kommer också då och då i framställningen att peka på tänkbara 
områden där vi ser behov av att stärka utvecklingslogiska lärandeprocesser. 

I detta kapitel behandlas utvärderingsfrågor som innefattar några centrala begrepp 
som är att betrakta som åtminstone delvis omtvistade i både nationell och interna-
tionell landsbygdsforskning. Det gäller främst de begrepp som återfinns i utvärde-
ringsfrågorna om ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, konkurrenskraft, livskvalitet, 
diversifiering samt innovativa ansatser. Vi kommer inte i denna del att fördjupa 
eller problematisera begreppsdiskussionen ytterligare. Begreppsorienteringarna 
görs löpande i den kommande presentationen. Det finns också, för den intresserade 
läsaren, utförliga definitioner av begrepp som konkurrenskraft, livskvalitet och 
diversifiering i de olika temarapporterna. Anmärkningsvärt är att det i allt väsentligt 
saknas definitioner av dessa begrepp i själva landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

I det utvärderingsområde om konkurrenskraft, livskvalitet och diversifiering som 
ska behandlas i detta kapitel återfinns tre av sex huvudmål som EU lagt fast för 
landsbygdsprogrammen (se Figur 2 i kapitel 1). Målen slår fast att programmen ska 
förbättra konkurrenskraften i europeisk livsmedelssektor, de ska förbättra livskva-
liteten i landsbygdsområden och främja diversifiering av landsbygdsekonomin. I ett 
av de övergripande målen slås också fast att programmen ska verka för att bygga 
lokal kapacitet för sysselsättning och diversifiering. I den svenska nationella strate-
gin och i det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 följs dessa övergripande 
mål upp med ett antal preciserade målsättningar knutna främst till axel 1, 3 och 
4. Medelsfördelningen innebär att cirka 35 % av programmets resurser satsas på 
åtgärder inom dessa tre axlar (axel 1=16 %, axel 3=12 % och axel 4=7 %). I den 
allmänna målsättningen för axel 1 sägs följande:

Landsbygdens ekonomiska bas behöver stärkas genom ett utvecklat och 
diversifierat företagande inom de areella näringarna och genom utveckling av 
nya företag och möjligheter till jobb på landsbygden. De areella näringarnas 
betydelse för produktion och jobb på landsbygden är fortsatt av stor vikt. 
De har också en central roll som förvaltare av landets naturresurser och 
ett attraktivt landskap. Den produktion som bedrivs och de resurser som 
förvaltas av dessa företag är därför en utgångspunkt för programmets inrikt-
ning. Företagen ska stödjas i den pågående omställningen till en ekonomiskt 
bärkraftig produktion som ligger i linje med konsumenternas efterfrågan 
och samhällets krav på ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och 
djurvälfärd. (Landsbygdsdepartementet 2012, s. 89).

I målformuleringarna betonas också betydelsen av företagens modernisering där 
utveckling av ny produktion, ny teknik, infrastruktur, innovation och entreprenör-
skap bör främjas. En väsentlig del i strategin för att åstadkomma detta är att satsa 
på fortlöpande kompetensutveckling och rådgivning i landsbygdsnäringarna. När 
det gäller axel 3 och 4 beskrivs målsättningarna som att skapa ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som leder till fler jobb och högre tillväxt 
i landsbygdens ekonomi. I en nyckelformulering i programmet sägs: 
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Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare och åtgärderna 
inom axel 3 ska bidra till en stark framtidstro på landsbygden. Åtgärder 
inom axel 3 ska leda till en ökad diversifiering av landsbygdens näringsliv, 
i syfte att främja sysselsättning, högre livskvalitet för dem som bor på 
landsbygden samt ett hållbart nyttjande av landsbygdens samlade resurser. 
(Landsbygdsdepartementet 2012, s. 91-92). 

I programmet betonas att åtgärder inom axel 3 ska leda till en ökad diversifiering av 
landsbygdens näringsliv, till ökad sysselsättning och bidra till att främja ett lokalt 
entreprenörskap. Syftet är att och åstadkomma högre livskvalitet för dem som bor 
på landsbygden vad gäller t.ex. tillgång till service eller infrastruktur för att skapa 
bättre möjligheter för att både bo och försörja sig på landsbygden. Utvecklingen av 
livskvalitet i programmet bör ske med ett fokus lagt på lokalt anpassade lösningar 
och att programmet ska vidga samordningsmöjligheter mellan involverade aktörer. 
Centralt i målformuleringarna står behovet av att förbättra tillgången på service och 
infrastruktur för att ge gynnsamma förutsättningar för medborgare och företag. 
Man skriver: 

Förutsättningar för utveckling av nya affärsidéer, verksamheter och därmed 
också nya arbetstillfällen kan i första hand finnas med anknytning till mat 
med mervärden, t.ex. aktiviteter kopplade till småskalig livsmedelsförädling 
och måltidsupplevelser, kunskaps- och kommunikationsinsatser som stärker 
Sverige som matland (Landsbygdsdepartementet 2012, s. 92).

Målsättningarna för axel 4 bygger på den grundläggande idén att ett effektivt 
genomförande av landsbygdsprogrammet bäst sker genom lokal förankring, infly-
tande och samarbete. Ambitionen är att leadermetoden ska kunna tillämpas i alla 
landsbygdsområden. Leadermetoden är tänkt att baseras på aktiv medverkan från 
näringsliv, ideella organisationer och den offentliga sektorn.

I programmets formuleringar betonas så slutligen även betydelsen av att program-
met inom utvärderingsområdet om konkurrenskraft, livskvalitet och diversifiering 
samordnas både internt mellan axlar och i förhållande till andra politikområden. 
Exempelvis sägs i programmet att det finns stor potential i att binda samman produk-
tion och förädling av livsmedel kring upplevelser kring mat och dryck för att bidra till 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Andra axelövergripande ambitioner handlar om 
att den ekonomiska basen för landsbygdsföretag kan stärkas med hjälp av diversifierade 
aktiviteter med koppling till turism, rekreation och naturupplevelser. I programmet läggs 
också vikt vid att kunskap, innovationer och entreprenörskap främjas, exempelvis genom 
ökat utbyte med universitet och högskolor och, inte minst genom att IT-infrastruktur 
och bredband byggs ut för att möjliggöra affärsverksamhet på landsbygden.

Utvärderingen i detta kapitel utgår från utvärderingsfrågor från de olika utvärde-
ringsrapporter som gjorts av temagrupperna. I detta kapitel har det främst varit 
rapporterna från Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen 
som utnyttjats (några få anknytningar görs dock också till Miljögruppens rapport). 

I denna del av utvärdering tillämpas en metod som är inspirerad av den kvalificerade 
textanalysen av tidigare halvtids- och slututvärderingarna i syfte att sätta samman och 
kombinera olika resultat och slutsatser som dessa utvärderingar visar på mot bakgrund 
av de syntesfrågor som gruppen ska besvara. Utvärderingen i denna del har utgått 
från de olika utvärderingsrapporterna från temagrupperna. Utvärderingsrapporterna 
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har närlästs och kodats i syfte att analyseras med målet att hitta synergier mellan 
olika frågeställningar, resultat och slutsatser. Kodningen och analysen har gjorts med 
hjälp av NVivo. Kodningen har framför allt skett manuellt utifrån flera avgränsade 
närläsningar av utvärderingarna och med utgångspunkt från koder som identifierats 
utifrån om de berör både syntesfrågor och utvärderingsfrågor, vilka identifierats 
av temagrupperna. Närläsningen utgår snarare från det Hsieh och Shannon (2005) 
benämner som: ”conventional content analysis” där kodning av kategorier härrör 
direkt från textdata, till skillnad från en direkt eller summativ approach där den förra 
utgår från en teori och den senare med utgångspunkt från att räkna och jämföra 
begrepp. Den avgränsade närläsningen motiveras av att det saknas en enhetlig teori 
för att hantera ett så komplext och varierat material. Kodningen har också i vissa fall 
skett genom att söka efter nyckelord i samtliga delar av textmaterialet för att fånga upp 
sammanhang på en makronivå i dokumenten, och som inte den manuella kodningen 
fångat. Analyser har därefter gjorts genom att kombinera och jämföra olika koder 
och kategorier utifrån de frågor som syntesutvärderingen rörande konkurrenskraft 
och innovativa ansatser. Det bör väl tilläggas att utnyttjandet av Nvivo-programmet 
utgör ett komplement till den kvalitativa textanalys som tillämpats för hela denna 
rapport (se kapitel 2).

3.2 Ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, konkurrens-
kraft, företagens fortlevnad

Övergripande resultat
De utvärderingsfrågor som behandlas i detta delavsnitt utgör naturligtvis centrala mål 
för landsbygdsprogrammet och frågorna har behandlats i tidigare utvärderingar och 
utgör även föremål för intensiv samhällsdebatt. I Halvtidsutvärderingen behandlas 
frågorna inom detta delavsnitt och i starkt sammanfattad form konstateras det i 
Halvtidsutvärderingen att landsbygdsprogrammet ”i viss mån kan ha förbättrat 
förutsättningarna för tillväxt men inte bidragit till att skapa nya sysselsättnings-
möjligheter” (Halvtidsutvärdering 2010, s. 94). När det gäller frågan om i vilken 
mån programmet bidragit till att modernisera och omstrukturera jordbruket noteras 
det i Halvtidsutvärderingen att detta inte skett i någon större utsträckning. De stora 
ersättningarna i axel 2 anses istället ha bidragit till att dämpa takten i strukturomvand-
lingen. Överlag är slutsatsen att programmet inte kan anses ha bidragit till en stark 
och dynamisk svensk jordbruks- och livsmedelssektor (Halvtidsutvärdering 2010). 

Slutsatserna i Halvtidsutvärderingen kan i någon mån kontrasteras mot en separat 
utvärdering (med stöd av Jordbruksverket) som analyserat sysselsättnings-, miljö 
och samhällsekonomiska effekter av jordbruksstöden (inkl. gårdsstödet). Analysen 
är framtagen inom ramen för projektet CAP:s miljöeffekter.9 I denna rapport noteras 
”Mycket stora sysselsättningseffekter” av gårdsstödet och ”relativt stora sysselsätt-
ningseffekter” av vallstödet och kompensationsbidraget och där man då konstaterar 
goda sysselsättningsmässiga effekter för investeringsstöd till mjölkanläggningar. I 
rapporten ges ett antal kvantifieringar av sysselsättnings effekterna (Jordbruksverket 

9 Projektet CAP:s miljöeffekter är ett löpande regeringsuppdrag till Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten att utvärdera den gemensamma jordbruks-
politikens miljöeffekter. Rapporten som refereras här har titeln Vilka sysselsättnings-, miljö- och 
samhällsekonomiska effekter har jordbruksstöden? Rapport 2014:20. Rapporten är författad av Knut 
Per Hasund, Jordbruksverket, Lars Jonasson, Lantbruksekonomen, Gunnar Lindberg, Nordregio och 
Lars M. Widell, Jordbruksverket.  
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2014b). Bilden av programmets effekter i dessa avseenden kompliceras då ytterligare av 
de slutsatser som dras av Konkurrenskraftsgruppen i sin slututvärdering av landsbygds-
programmet 2007-2013). I starkt sammanfattad form kan man i nedanstående tabell 
få en inledande orientering över de viktigaste resultaten ur Konkurrenskraftsgruppens 
analys. Vi kommer senare, i den fortsatta genomgången i detta kapitel, att återanknyta 
till resultat ur denna tabell. I sammanfattad form dras följande, åtgärdsvisa, slutsatser 
av Konkurrenskraftsgruppen (Konkurrenskraftsgruppen 2016):

Tabell 3.1 Åtgärdsvisa slutsatser konkurrenskraft

Åtgärd och redovisat resultat

När det gäller Startstöd till unga jordbrukare (112) är målet att bidra till ökad konkurrenskraft och öka 
andelen yngre företagare inom jordbrukssektorn. Resultaten indikerar att det inte finns något samband 
mellan stöd och arbetskraftsproduktivitet, men ett positivt samband mellan stöd och total faktor-
produktivitet som båda används för att mäta företags produktivitetsutveckling. Resultaten kan förklaras 
genom att investeringar i mer produktivt kapital genomförs i samband med att stödet betalas ut. 
Däremot konstateras en negativ effekt på sysselsättningen, där en möjlig förklaring kan vara att stödet 
motiverar generationsskiften. 

För åtgärden Modernisering av jordbruksföretag (121) - som riktar sig till företag som genomför 
investeringar inom primärproduktionen - indikeras ett positivt samband mellan stödet och företags 
produktivitets utveckling och även tillväxt gällande företags omsättning i de fall företag också fått 
kompetens utvecklingsstöd. Däremot har sysselsättningen i företagen inte påverkats av moderni-
seringsstödet. 

Högre värde i jord-och skogsprodukter (123) riktar sig till företag som förädlar och säljer produkter inom 
jord- och skogsbruk (samt renskötsel-och trädgårdsnäringen). Resultaten antyder att företag som 
mottagit stöd även förbättrat sin produktivitet och tillväxt. 

Samarbete för att utveckla nya produkter, processer och tekniker inom jord, -skogs- och livsmedelssektorn 
(124) har målet att förbättra konkurrenskraften och uppmuntra samarbeten mellan företag inom den 
agrara näringen. Intresset för åtgärden har varit mindre än förväntat och stödet stängdes 2011 då bara 
30 % av målet för antal initiativ uppfyllts. Stödmottagare anser dock att de upplevt en ökad konkurrens-
kraft till följd av samarbetsstödet och att samarbetet troligtvis inte hade skett utan stödet.

Förbättra och utveckla infrastruktur av betydelse för utveckling och anpassning av jord- och skogsbruk 
(125) riktar sig till samverkanslösningar mellan jordbruks- och skogsägare, andra markägare och 
boende på landsbygden som relaterar till förbättrad infrastruktur. Resultatet påvisar inget stöd för 
att infrastrukturstödet bidrar till ökad konkurrenskraft för mottagarna. Däremot indikerar resultaten 
att stödet har en positiv effekt på den genomsnittliga arbetskraftsproduktiviteten när alla företag 
inkluderas i skattningarna (dock enbart när man inte kontrollerar för årsvisa effekter). Sysselsättningen 
och andel högutbildade påverkas på samma sätt som arbetskraftsproduktiviteten; positivt samband 
mellan sysselsättning/andel utbildade och mottagande av stöd (ej kontroll för årsvisa effekter). Trots 
begränsningar anses stödet fylla en viktig funktion i landsbygdsområden och bör bevaras.

Kompetensutveckling och kunskapsspridning (111, 114) har som mål att främja konkurrenskraften 
hos stödföretag, men har även mål som berör miljö, förnybar energi och vattenkvalitet. Resultaten 
för den här åtgärden baseras både på enkät- och registerdata. Analyserna av enkätdata bygger på 
stödmottagares upplevda effekt av lönsamhet och innovation och analyserna av registerdata bygger 
på kontrafaktisk metod och effekter med avseende på de stödmottagande företagen. Av enkätdata 
kan utläsas att omkring 30 % av enkätrespondenterna upplevt ökad lönsamhet och att magnituden av 
effekt beror på stödets specifika mål. Resultaten baserat på registerdata indikerar att kompetensstödet 
förstärker effekten av de företag som mottagit moderniseringsstöd. 

Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk (311) syftar till att öka företagens förutsättningar att växa 
och utvecklas utom sina primära verksamheter. Resultaten indikerar att stödet inte har någon effekt 
på företags produktivitetsutveckling, men det finns ett positivt samband mellan mottaget stöd och 
sysselsättning, dock enbart i storstadskommuner.

Stöd för etablering och utveckling av företag (312) kan ges till affärsutveckling i mikroföretag på lands-
bygden med syftet att utöka verksamheter inom Sveriges landsbygdsområden. Resultaten visar 
inga effekter på de stödmottagande företagens produktivitetsutveckling, men det finns ett positivt 
samband mellan utbetalt stöd och sysselsättning. När man skiljer mellan nystartade företag och redan 
etablerade företag har stödet haft en positiv påverkan på de redan etablerade företagens sysselsätt-
ning. Ett liknande samband återfinns inte för de nyetablerade företagen. Stödet har en positiv påverkan 
på antal anställda både i landsbygdskommuner och i urbana kommuner.

Främjande av turismverksamhet (313) har syftet att främja landsbygdens utveckling och attraktivitet 
och ges till aktörer inom turismnäringen. Resultaten indikerar att stödet har en positiv effekt på 
sysselsättning för de stödmottagande företag som verkar inom besöksnäringen samt inom jordbruk- 
skogsbruks- och livsmedelsindustrin. Resultat håller även när stödets påverkan på företagens arbets-
kraftsproduktivitet undersöks. Stödet har en positiv effekt på målvariablerna för de företag lokaliserade 
i urbana kommuner. Företag i dessa områden kan diversifiera sin verksamhet och har tillgång till en 
större marknad.
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Miljögruppen berör i sin slututvärdering en del frågor med relevans för detta utvär-
deringsområde. Vi ska i kapitel 4 i denna rapport fördjupa analysen utifrån vad 
Miljögruppen skrivit i dessa avseenden, men vi kan redan nu kortfattat beskriva att 
Miljögruppen i sin slututvärdering, gällande frågan om arbetstillfällen, gör en del 
konstateranden. Gruppen noterar att ett fåtal åtgärder och ersättningar har kunnat 
härledas till möjliga sysselsättningseffekter via olika markanvändningskonsekvenser. 
I Miljögruppens rapport skrivs följande:

Även om dessa resultat bör tolkas med stor försiktighet, bedöms syssel-
sättningseffekten av miljöåtgärderna generellt vara marginellt positiv. 
Ersättningen Skötsel av betesmarker och slåtterängar har i beräkningar 
som bygger på kontrafaktiska markanvändningsscenarier lett till en märkbar 
förändring av markanvändningen (ökad areal betesmarker med stöd) vilket, 
eftersom animalieproduktion generellt anses vara mer tidskrävande än spann-
målsproduktions, bedöms leda till högre sysselsättning. Extensiv vallodling 
och kompensationsbidrag har däremot en mycket begränsad påverkan på 
markanvändningen, varför sysselsättningseffekten bedöms som marginell 
(Smith m.fl. 2016, s. 13)

Miljögruppen gör översiktliga genomgångar av vilken effekt de övriga miljöstöden 
haft för både sysselsättningseffekter och konkurrenskraftseffekter. Överlag har 
Miljögruppen svårt att svara på dessa frågor beroende att man inte haft tillräckligt 
med resurser för att göra fördjupande analyser. 

Landsbygdsutvecklingsgruppen har haft ansvar för att utvärdera åtgärder inom axel 
3 (de som då inte Konkurrenskraftsgruppen haft ansvar för) och axel 4. Åtgärderna 
inom axel 3 behandlar fyra huvudområden kring landsbygdsutveckling; (1) grundläg-
gande tjänster för ekonomin och befolkningen, (2) förnyelse och utveckling av byarna, 
(3) bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet samt (4) utbildnings-, 
informations- och kompetensutvecklingsinsatser. Axel 4 omfattar ett antal utvärde-
ringsfrågor kopplade till Leader. Landsbygdsutvecklingsgruppens utvärdering och 
dess resultat behandlas fortlöpande i den kommande framställningen i detta kapitel. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen har även haft ansvar för utvärderingen av frågan om 
i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att skapa tillgång 
till bredband. Gällande bredbandssatsningarna görs en tämligen positiv värdering 
av satsningen för egentligen samtliga frågor inom detta utvärderingsområde (om 
konkurrenskraft, tillväxt, sysselsättning, livskvalitet, diversifiering).

Ekonomisk tillväxt
Frågor som berör ekonomisk tillväxt på landsbygden har framför allt behandlats av 
Konkurrenskraftsgruppen och av Landsbygdsutvecklingsgruppen. Låt oss börja med 
Konkurrenskraftsgruppens analyser av ekonomisk tillväxt. Tillväxt ses här som en 
överordnad och övergripande fråga, som i rapporterna i sin tur behandlas som en 
komplex variabel och som är beroende av andra variabler såsom konkurrenskraft, 
diversifiering, produktivitet, tillgång till högutbildade, samarbete och sysselsättning 
och arbetstillfällen i en geografisk kontext (stadsnära landsbygd och glesbygd). 
Ekonomisk tillväxt och de underliggande variablerna mäts med utgångspunkt från 
de olika stödformerna inom axel 1 och 3 med utgångspunkt från: 
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• Startstöd till unga jordbrukare (åtgärd 112)

• Modernisering av jordbruksföretag (121)

• Högre värde i jord- och skogsprodukter (123)

• Samarbete för att utveckla nya produkter, processer och tekniker inom jord, 
skogs- och livsmedelssektorn (124)

• Förbättra och utveckla infrastruktur av betydelse för utveckling och anpassning 
av jord- och skogsbruk (125)

• Kompetensutveckling och kunskapsspridning (111, 114)

• Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk (311)

• Stöd för etablering och utveckling av företag (312)

• Främjande av turism-verksamhet (313) 

När stödets effekter mäts med utgångspunkt från de olika stödformerna framträder 
en nyanserad, men också svårtolkad bild relaterat till ekonomisk tillväxt, konkurrens-
kraft, diversifiering, produktivitet, tillgång till högutbildade, samarbete, sysselsättning 
och arbetstillfällen i en geografisk kontext (stadsnära landsbygd och glesbygd). 
Effekterna beskrivna av Konkurrenskraftsgruppen kan sammanfattas utifrån de 
stödformer som kan antas ha haft effekt för den ekonomiska tillväxten, tillika för 
de olika målområden som utvärderingen rör (Konkurrenskraftsgruppen 2016). Vi 
kan då, inledningsvis, konstatera att flertalet stöd indikerar positiva effekter på de 
olika mått som används för att mäta företagens konkurrenskraft, vilket då i sin tur 
bäddar för plusvärden för den ekonomiska tillväxten. Intressant i detta sammanhang 
är att kompetensutvecklingsstödet påverkar konkurrenskraften hos företag och det 
finns en positiv interaktionseffekt mellan moderniseringsstöd och kompetensutveck-
lingsstöd. Detta innebär att företag som mottagit moderniseringsstöd i kombination 
med kompetensutvecklingsstöd är mer produktiva jämfört med de företag som 
endast mottagit moderniseringsstöd. Slutsatsen som syntesutvärderingen gör är 
att synergieffekterna mellan kompetensutvecklingsstöd respektive rådgivning och 
moderniseringsstödet utgör en viktig utgångspunkt för att uppnå effekter rörande 
ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

I viss mån motsägs detta av Landsbygdsutvecklingsgruppen, som menar att det är 
oklart vilka effekter åtgärden utbildning och information till ekonomiska aktörer 
inom axel 3 (åtgärd 331) kan förväntas ha på entreprenörskapet och innovationsför-
mågan i landsbygdens näringsliv, särskilt då utbildningarnas längd är mycket kort, 
vilket kan vara orsaken till avsaknaden av effektindikatorer och övergripande mål. 
Effektindikatorerna borde, enligt Landsbygdsutvecklingsgruppen, kunna uttryckas i 
termer av antal nystartade företag eller nya produkter som introduceras på marknaden 
på grund av stödet.

Konkurrenskraftsgruppen gör i sin analys av åtgärderna för kompetensutveckling och 
kunskapsspridning en iakttagelse om att det eventuellt skulle kunna finnas möjligheter 
att implementera kompetensutvecklingsåtgärderna på ett mer marknadsanpassat och 
efterfrågedrivet sätt (kanske med ett voucher-system) där målgruppen för insatserna 
får ökat inflytande över vem som är bäst lämpad att bidra med kompetensförsörjning 
för det egna företagets utveckling (Konkurrenskraftsgruppen 2016, s. 189). 
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Antal arbetstillfällen
När det gäller bedömningen av hur många arbetstillfällen landsbygdsprogrammet 
2007-2013 skapat respektive bevarat (samt frågan om antalet arbetstillfällen bland 
unga) vill vi inledningsvis lyfta fram de mycket stora svårigheter som ligger i 
att kvantifiera sysselsättningseffekterna på det sätt som frågorna är formulerade. 
Vi har i arbetet med denna rapport bearbetat ett mycket stort underlagsmaterial 
rörande sysselsättningseffekterna av programmet. Vi kan hitta analyser av detta i 
Halvtidsutvärderingen, i temagruppernas rapporter och i en del andra utvärderingar 
och forskningsrapporter. Det finns också en del grundinformation i Jordbruksverkets 
Årsrapporter för landsbygdsprogrammet 2007-2013 (bland annat redovisningar av 
indikatorer som mäter antal årsverken). Låt oss inledningsvis peka på ett par grund-
läggande analytiska svårigheter i att göra sysselsättningsmässiga kvantifieringar:

För det första är bedömningen av antalet arbetstillfällen starkt beroende av vilken 
tidshorisont vi ska pröva. Man kan exempelvis ur Halvtidsutvärderingens analyser 
(se även Rabinowicz 2013) av markanvändningseffekterna av landsbygdsprogram-
met 2007-2013 dra slutsatsen (förenklat uttryckt) att effekterna av kompensations-
stödet, betesmarksersättningen och vallstödet förmodligen har en positiv, om än 
marginell, betydelse för sysselsättningen i jordbruksnäringarna. Samtidigt sägs dock 
också att strukturomvandlingstakten i jordbruksekonomin minskar till följd av de 
olika stödformerna i programmet som påverkar markanvändningen. Vilken blir då 
slutsatsen gällande antalet arbetstillfällen? Kortsiktigt noteras en marginell ökning 
av antalet nya arbeten, men hur förhåller det sig egentligen på lite längre sikt då 
jordbruksföretagen kanske försämrat sin konkurrenssituation på grund av en svag 
strukturomvandlingsförmåga? 

För det andra har vi här att göra med en rad andra (utöver tidsaspekten), ytterst 
komplexa, påverkansrelationer mellan programmets åtgärder och sysselsättningsef-
fekterna. Befintliga analyser av landsbygdsprogrammets företagsstöd har, enligt vår 
uppfattning, i hög grad problematiserats i termer av dödviktseffekter och undan-
trängningseffekter ur ett renodlat marknadsekonomiskt perspektiv. Samtidigt har 
intresset för analyser som tar fasta på hur exempelvis de olika projektstöden påverkat 
social tillit, organisationsliv, offentlig-privata relationer, förhandlingssystem etc. 
i berörda landsbygdsmiljöer inte varit lika stort. Det finns en del sådana ansatser 
i Landsbygdsutvecklingsgruppens rapporter där man visserligen lyfter fram att 
åtgärderna i axel 3 och 4 skapat sammanlagt cirka 8 000 arbetstillfällen (uppgifter 
baserade på indikatorer och hämtade ur Jordbruksverkets Årsrapporter), men att 
dessa värden är diskutabla. Siffrorna speglar förmodligen inte vad exempelvis 
leaderprojekten bidragit till om man beaktar förändringar i landsbygdsmiljöerna 
gällande hur lokal service och småföretag påverkats av åtgärderna. 

Vi värjer oss därför i Syntesgruppen från att ange antalet skapade respektive bevarade 
arbetstillfällen som en effekt av åtgärderna inom landsbygdsprogrammet 2007-2013. 
Istället väljer vi att inledningsvis orientera om på vilka sätt sysselsättningseffekterna 
redovisas i temagruppernas rapporter (gällande Konkurrenskraftsgruppen har vi 
redan lämnat övergripande svar i det inledande avsnittet i detta kapitel – se tabell 3.1) 
och avslutningsvis kommer vi att i tabellform redovisa axel/åtgärdsvisa summeringar 
av sysselsättningseffekterna (se tabell 3.2). 
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Landsbygdsutvecklingsgruppen (som anger cirka 8 000 arbetstillfällen – se ovan) talar 
om att stärka bygdens attraktionskraft för stödet som går under namnet förnyelse och 
utveckling i byarna (åtgärd 322). I Syntesgruppen tolkar vi detta som ett mål som ingår 
i möjligheterna att skapa fler arbetstillfällen och livskvalitet, men som samtidigt också 
stödjer lokala grupper, en lokal utveckling, stärkt konkurrenskraft för landsbygdens 
näringsliv, och därmed också ligger nära axel 4. Landsbygdsutvecklingsgruppen 
menar dock att knappt hälften av projektägarna uppger att projekten lett till nya 
arbetstillfällen. Gruppen menar också att åtgärden för bevarande och uppgrade-
ring av natur- och kulturarvet (323) tycks ha haft liten betydelse för landsbygdens 
ekonomiska eller befolkningsmässiga utveckling, men att detta inte heller varit dess 
huvudsyfte. Betydelsen och effekten av enstaka projekt är i hög grad beroende av de 
övriga ekonomiska, sociala och kulturella och naturgivna omständigheter som råder 
i den aktuella regionen/bygden. I programmet betraktas de enskilda projekten som 
isolerade företeelser. Visserligen är detta riktigt i ett formellt perspektiv – projekten 
är tydligt avgränsbara i förhållande till annat som pågår. Samtidigt har de företeelser 
som projekten syftar till en typiskt ”inbäddad karaktär”. I den mån ett stöd för 
renovering av en byggnad leder till stärkt lokal identitet och vidare till effekter för den 
lokala utvecklingen har detta att göra med andra ekonomiska, sociala och kulturella 
förhållanden i bygden (se Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016). Vi skulle här, som 
görs i Konkurrenskraftsgruppens rapport, kunna peka på vikten av näringslivets 
geografier och att landsbygdens kontext som variabler för tillväxt och sysselsättning. 

En landsbygdskontext som förefaller ha effekt för näringslivet och sysselsättningen, 
men också för livskvalitet är den digitala infrastruktur som utbyggnaden av bredband 
utgör. Bredband skapar enligt undersökningen förutsättningar för att driva företag 
i landsbygden. Av de regionala aktörerna uttrycker 75 % att bredbandsprojekten 
har gjort det säkrare och enklare att driva befintliga företag i området och 83 % av 
de svarande anser att det har blivit lättare att starta nya företag. Ett motsvarande 
mönster framkommer när de ställer samma frågor till de lokala bredbandsprojekten. 
Av 321 respektive 319 svarande anser 85 % att det har blivit lättare att driva befintliga 
företag och 80 % upplever att det har blivit enklare att starta nya företag i området. 
Sammantaget har bredbandssatsningarna sannolikt, om än på sikt, bidragit på ett 
positivt sätt till sysselsättningen på landsbygden (Landsbygdsutvecklingsgruppen 
2016).

Slutligen menar Miljögruppen, som redan konstaterats ovan, att det för ett fåtal 
åtgärder och ersättningar har det gått att härleda möjliga sysselsättningseffekter via 
de markanvändningseffekter som estimerats med olika simuleringsmodeller. Även 
om dessa resultat bör tolkas med stor försiktighet, bedöms sysselsättningseffekten 
av miljöåtgärderna generellt vara marginellt positiv.

Syntesgruppen menar sammanfattningsvis att det är mycket svårt att mot bakgrund 
av utvärderingsmaterialet dra några slutsatser kring kvantifieringar av i vilken 
mån landsbygdsprogrammet bidragit med eller bevarat några arbetstillfällen. 
Vid analys av Halvtidsutvärderingen, av Jordbruksverkets egen särskilda analys 
av sysselsättningseffekterna och slutsatser från temagruppernas utvärderingar 
framkommer en splittrad bild. I nedanstående tabell har vi samlat samtliga 
noteringar om sysselsättningseffekter som förekommer i olika utvärderingar. 
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Tabell 3.2. Bedömningar av sysselsättningseffekter landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Axel/åtgärd/stöd Slututvärderingen Andra utvärderingar
Startstöd till unga jordbrukare 
(åtg. 112)

Negativ effekt

Kompetensutveckling & kun-
skapsspridning (111-114)

Slutsats saknas. Deltagare 
upplever ökad konkurrenskraft. 
Positiv interaktionseffekt med 
moderniseringsstöd (121)

--

Modernisering av jordbruksföre-
tag (121)

Ingen effekt CAP:s miljöeffekter beräknar 2 
100 nya arbetstillfällen gällande 
investering i mjölkanläggningar

Högre värde i jord- och skogs-
produkter (123)

Positiv effekt

Samarbete för att utveckla 
nya produkter, processer och 
tekniker inom jord, -skogs- och 
livsmedelssektorn (124)

Uppgift saknas . Stödmottagare 
upplever ökad konkurrenskraft

Förbättra och utveckla infra-
struktur av betydelse för utveck-
ling och anpassning av jord- och 
skogsbruk (125)

Positiv effekt

Stöd för naturbetingade svårig-
heter för jordbrukare i bergsom-
råden och i andra områden med 
svårigheter (211 och 212)

Miljögruppen har ej analyserat 
denna fråga

Halvtidsutvärderingen konsta-
terar en viss positiv effekt på 
sysselsättningen.
CAP:s miljöeffekter beräknar att 
5141 nya arbetstillfällen skapats.

Stöd för miljövänligt jordbruk 
(214) + stöd för icke-produktiva 
investeringar – jord bruk (216)

Miljögruppen har ej ana lyserat 
denna fråga. Stö den är mång-
fasetterade och ger sannolikt 
mot stridiga effekter på syssel-
sättningen. Mark användnings-
effekter (baserat på slutsatser 
från Halvtidsutvärderingen) av 
stöden kan ge en margi nellt 
positiv effekt.

Halvtidsutvärderingen  
(se vidstående ruta).
CAP:s miljöeffekter beräknar att 
betesmarksersättningen ger  
1 594 arbeten, vallstödet ger 
4 000 och stöd för ekologisk 
produktion ger 575 nya 
arbetstillfällen.

Stöd för djurens välbefinnande 
(215) 

Uppgift saknas.

Stöd för icke-produktiva investe-
ringar – skogsbruk (227)

Miljögruppen har ej analyserat 
denna fråga; arbetsinsatser i 
skogsbruk har genomförts för 
medlen och bör ha lett till att 
människor sysselsatts i dessa 
åtgärder

Diversifiering till annan verksam-
het än jordbruk (311)

Positiv effekt i vissa områden. 
Två (2) nya arbetstillfällen enligt 
Årsrapport 2014

Stöd för etablering och utveck-
ling av företag (312)

Positiv effekt; 2 195 nya arbets-
tillfällen enligt Årsrapport 2014.

Främjande av turism-verksamhet 
(313)

Positiv effekt; 2 123 nya arbets-
tillfällen enligt Årsrapport 2014.

Övriga åtgärder axel 3 Uppgift saknas. CAP:s miljöeffekter beräknar att 
37 nya arbetstillfällen skapats 
genom åtgärden bevarande 
och uppgradering av natur- och 
kulturarvet

Axel 4 4 046 nya arbetstillfällen enligt 
effektindikator i Årsrapport 2014.
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Redovisningarna i tabellen antyder att landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till 
att skapa och även bevara arbetstillfällen. Det är dock värt att observera att siffrorna 
om arbetstillfällen för axel 3 och 4, som hämtats ur Jordbruksverkets Årsrapporter 
för landsbygdsprogrammet 2007-2013, är osäkra då det inte är preciserat om det är 
hel- eller deltidstjänster, helårs- eller säsongsanställning som avses. Vi kan alltså 
än en gång konstatera att sysselsättningseffekternas omfattning och varaktighet är 
en ytterst svårbedömd fråga. I den specifika frågan om hur många arbetstillfällen 
som skapats för unga är det än svårare att ge något svar. Startstödet för unga har 
bidragit till färre arbetstillfällen, men det beror på att stödet sannolikt bidrar till 
att åstadkomma generationsskiften i jordbruksföretag. Man skulle då kunna säga 
att detta stöd inneburit att äldre trätt tillbaka till förmån för yngre personer (dock 
utgör den genomsnittliga åldern för stödmottagarna för startstödet hela 36 år och 
man kan fråga sig hur begreppet ”ung” egentligen ska definieras). Det finns även en 
del andra iakttagelser, bland annat i Landsbygdsutvecklingsgruppens rapporter om 
att relativt få yngre personer utgör deltagare i olika projektverksamheter och andra 
aktiviteter. Vi kan därmed konstatera att vi inte haft resurser att fördjupa analysen 
gällande frågan om hur många arbetstillfällen som skapats för unga. 

Konkurrenskraft och företagens fortlevnad
I detta delavsnitt, som i väsentliga delar redan berörts i detta kapitel, ska vi mycket 
kortfattat summera utvärderingsfrågorna om dels konkurrenskraft och dels om 
företagens fortlevnad och utveckling. 

I den tidigare genomgången i kapitlet har noterats att flertalet av åtgärderna med 
företagsstöd inom axel 1 och axel 3 bidragit positivt till stödföretagens konkur-
renskraft. I analyserna som gjorts av Konkurrenskraftsgruppen för åtgärderna 
med företagsstöd i axel 1 och 3 kan man alltså notera positiva värden både gällande 
konkurrenskraft, företagens fortlevnad (överlevnadssannolikhet) och utvecklings-
betingelser (se summering i tabell 3.1 ovan). För en del av åtgärderna är stödbeloppen 
förhållandevis små (vilket ger små effekter) och i en del fall förs problematiserande 
resonemang rörande konkurrenskraft och fortlevnad utifrån stödföretagens geogra-
fiska lokalisering. Det är ur konkurrenskraftssynpunkt oftast mer gynnsamt för ett 
jordbruksföretag att befinna sig i en stadskommun jämfört med att bedriva jordbruk 
i glest befolkade kommuner. Den samlade bilden av de utvärderade företagsstöden 
är dock att dessa bidragit till att stärka konkurrenskraft och företagens fortlevnad/
utveckling (med en del reservationer i olika avseenden).  

3.3 Livskvalitet och diversifiering 
I detta delavsnitt behandlas den programövergripande utvärderingsfrågan i vilken 
utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att förbättra livskva-
liteten på landsbygden och till att främja diversifiering av landsbygdsekonomin. Vi 
har redan tidigare i detta kapitel och även i det första kapitlet lyft fram målsättningar 
i både EU:s övergripande program och i den nationella strategin för att åstadkomma 
bättre livskvalitet och utvecklad diversifiering av landsbygdsekonomin. Frågorna 
om livskvalitet och diversifiering representerar alltså angelägna och övergripande 
mål i programmet. Särskilt livskvalitet, men också i någon mån diversifiering, utgör 
exempel på komplexa målsättningar som är begreppsmässigt mångfasetterade och 
kräver för att kunna utvecklas organiseringsprocesser som är både lokalt förankrade 
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och samordnade. Vi vill därmed redan nu markera att dessa frågor utgör inte bara ett 
av EU:s sex övergripande mål utan kan anknytas till huvudansatsen i denna rapport 
om att skriva fram synteser för en hållbar landsbygdsutveckling i Sverige.

Utvärderingsfrågorna om livskvalitet har i slututvärderingen i första hand besvarats av 
Landsbygdsutvecklingsgruppen inom ramen för fem åtgärder inom axel 3 och frågor 
rörande diversifiering har huvudsakligen besvarats av Konkurrenskraftsgruppen med 
koppling till tre andra åtgärder inom axel 3.10 Vi kommer kortfattat att presentera 
resultaten av Konkurrenskraftsgruppens respektive Landsbygdsutvecklingsgruppens 
analyser i dessa delar nedan. 

Livskvalitet 
Livskvalitet har i Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport (och med stöd i 
Landsbygdsforskning) beskrivits som beroende av flera indikatorer, av vilka följande 
områden används för att sammanfatta begreppet: 1) ekonomi och sysselsättning, 2) 
miljö, 3) hälsa, 4) utbildning, 5) delaktighet och utanförskap, 6) social organisation. 
Landsbygdsforskningen har (enligt Landsbygdsutvecklingsgruppen) operationaliserat 
livskvalitet på ett sammansatt eller komplext sätt där många olika förhållanden 
(sociala, ekonomiska, miljömässiga, landskapselement, orters karaktär etc.) vägs 
samman. Begreppsproblematiken har också handlat om att flera studier av livskvalitet 
försökt kombinera subjektivt upplevda skattningar med mer objektivt eller kvantitativt 
utformade mått på vad som innefattas i livskvalitet. Landsbygdsutvecklingsgruppen 
skriver i sin rapport: 

Upplevd livskvalitet fokuserar på sociala relationer, mötesplatsers betydelse, 
trivsel och liknande företeelser. De mer objektiva förhållandena kan ofta 
ses både som förutsättningar för, såväl som resultat av, utveckling, som 
t.ex. arbetsmarknad, infrastruktur, utbildningssystem, politisk struktur, 
jämställdhet. (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 14)

Landsbygdsutvecklingsgruppen har i sin rapport besvarat tre utvärderingsfrågor 
om livskvalitet:

• Hur och i vilken utsträckning som åtgärden har bidragit till att förbättra 
livs kvaliteten för stödmottagarna

• Hur och i vilken utsträckning har åtgärden bidragit till att förbättra livskvaliteten 
på landsbygden?

• I vilken utsträckning har åtgärden förbättrat stödmottagarnas kapacitet för att 
förbättra ekonomisk diversifiering och livskvalitet på landsbygden?

Det är värt att lägga märke till skillnaden mellan de två första frågorna där den ena 
söker svar på hur livskvaliteten påverkar enskilda stödmottagare och den andra frågan 
söker mer generella svar för landsbygden i stort. De två första utvärderingsfrågorna 
prövar effekterna av tre landsbygdsutvecklingsåtgärder i programmet; grundläggande 
tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden (321), förnyelse och utveckling 
av byarna (322) samt bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på lands-
bygden (323) Den sista utvärderingsfrågan (som även avser diversifiering) är riktad 
mot att pröva åtgärderna inom axel 3 som handlar om utbildning och information till 

10 För två åtgärder rörande utbildning, information, kompetens etc. inom axel 3/4 har dock även 
Landsbygdsutvecklingsgruppen prövat frågor om diversifiering.
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ekonomiska aktörer som verkar inom detta område (åtgärd 331) samt kompetens- och 
informationsinsatser för förberedelse och genomförande av lokala utvecklingsgrup-
per (341). Landsbygdsutvecklingsgruppen har prövat frågan om livskvalitet för 
åtgärderna 321-323 (se ovan) med hjälp av dels Jordbruksverkets databaser, dels med 
en enkätundersökning till projektägare och dels genom en fallstudieundersökning 
i tre län (Skåne, Västerbotten och Värmland) där djupintervjuer gjorts med både 
projektägare och handläggare för stödgivningen (Landsbygdsutvecklingsgruppen 
2016, avsnitt 1.3). I rapporten noteras att undersökningen inte kan beläggas i kontra-
faktiska termer på grund av att det saknas kontrollgrupper. 

Resultaten av Landsbygdsutvecklingsgruppens prövning av livskvaliteten visar att 
de studerade åtgärderna sannolikt bidragit till att förbättra livskvaliteten på de orter 
där de genomförts. Gruppen har valt att behandla de båda utvärderingsfrågorna (om 
livskvalitet för stödmottagarna respektive för landsbygden generellt) gemensamt då 
det bedöms som oerhört svårt att skilja ut effekter mellan dessa nivåer. Man konsta-
terar alltså att landsbygdsprogrammet 2007-2013 i viss mån bidragit till en förbättrad 
livskvalitet. Slutsatsen bygger på att projekten åstadkommit faktiska resultat i form av 
förbättrad service gällande exempelvis handel och drivmedelsstationer, vilka säkrat 
tillgången på lokal service och lokala verksamheter. Andra projekt har innefattat 
insatser för att främja gemenskap och aktiviteter genom att rusta upp och bygga 
föreningslokaler, idrottsplatser och vandringsleder. Andra projekt som bidragit till 
livskvalitet gäller sådant som vattenförsörjning och kultursatsningar. Slutsatsen blir 
att i de konkreta landsbygder där projekt genomförts så har också livskvaliteten blivit 
bättre. Landsbygdsutvecklingsgruppen markerar dock att man inte kan uppskatta hur 
mycket bättre den blivit. Man noterar i rapporten att de projektägare som intervjuats 
(i både enkäter och djupintervjuer) ofta vittnar om att projekten ökat deltagandet i den 
lokala utvecklingen, bidragit till en stärkt framtidstro och även att man bidragit till att 
skapa en positiv syn på den egna bygden. Gruppen lyfter fram den stolthet som många 
projektägare visar upp när projekten beskrivs (se Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016).

Bland de problem som noteras ur livskvalitetssynpunkt finns att projekten inte fullt 
ut lyckats med att lyfta fram insatser för ungdomar, jämställdhet och integration. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen menar att de positiva värdena gällande livskvalitet 
kanske inte alltid kommer alla till del. Till detta läggs då också i rapporten en proble-
matisering av det administrativa systemet som i en del avseenden bidragit negativt 
i de studerade landsbygdsutvecklingsprojekten. Denna fråga ska vi återkomma till 
i rapportens femte kapitel (se avsnitt 5.3). Landsbygdsutvecklingsgruppen lägger 
också fram en rad konstruktiva förslag för framtiden gällande både justeringar i 
åtgärdspaketen som sådana och i hur effekter (indikatorer) ska mätas. Även gällande 
dessa delar kommer vi att utveckla slutsatserna i den konstruktiva syntesen (se under 
avsnitt 3.5 nedan). 

När det gäller utvärderingsfrågan om i vilken grad insatserna för information, 
utbildning och kompetensutveckling fått för stödmottagarnas (landsbygds-
företagare) kapacitet att förbättra livskvalitet på landsbygden dras slutsatsen i 
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport att det finns ett mycket litet underlag för att 
bedöma detta. Insatserna synes dock ha haft en viss positiv inverkan på företagarnas 
förmåga att stödja och driva lokal utveckling (många företagare har en roll att även 
vara en del av byutvecklingsarbetet mer allmänt). Landsbygdsutvecklingsgruppen 
skriver (om åtgärd 331; utbildning och information till ekonomiska aktörer som 
verkar inom de områden som omfattas av axel 3): 
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Åtgärden har alltså till stor del handlat om lokal utveckling och till stor del 
nått en bredare målgrupp än företagare. Tillsammans med många andra 
insatser, exempelvis inom Leader, har detta sannolikt bidragit till bättre 
livskvalitet på landsbygden (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 111)

I Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport förs problematiserande resonemang om 
olika typer av geografiska variabler som påverkar insatsernas storlek, målgruppernas 
kompetenser samt, inte minst, landsbygdens närhet till städerna. Dessa geografiska 
variabler kallar Landsbygdsutvecklingsgruppen för en inbäddad karaktär. Med det 
avses att betydelsen av projektinsatserna i det specifika lokala sammanhanget, är 
beroende av en rad andra ekonomiska, sociala och kulturella omständigheter som 
råder i det aktuella området. Det är av denna anledning svårt att utvärdera projektens 
bidrag till livskvaliteten på landsbygden i allmänhet. Landsbygdsutvecklingsgruppen 
illustrerar detta med två exempel där den här typen av geografiskt inbäddad karaktär 
har betydelse för att skapa livskvalitet. Det gäller dels upprustning av byggnader 
och dels lokalt initierade natur- och kulturvårdsprojekt. 

Exemplet med stöd för upprustning av byggnader kan mycket väl utgöra ett värdefullt 
tillskott på livskvaliteten men behöver naturligtvis inte vara det om byggnaden när den 
färdigställts har en svag nyttjandegrad. Men om det istället leder till att byggnaden får 
en stark position för att utveckla bygdens sociala nätverk osv. kan man räkna in positiva 
effekter på livskvaliteten. Det är naturligtvis svårt att analysera den typen av samband 
mellan den geografiska kontextens sociala karaktär och genomförda projektinsatser.

Rörande exemplet med natur- och kulturvårdsprojekt (jfr åtgärden bevarande och 
uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden) kan sägas att den typen av 
projekt ofta tenderar att gynna de som kan antas redan vara väl etablerade i samhället 
och inte grupper som skulle kunna behöva stöd för att bli mer etablerade. Givetvis 
finns i detta en risk att livskvalitet befästs hos vissa redan gynnade grupper och att 
den samlade effekten av livskvalitet sett över hela landsbygden då också blir marginell. 
Det blir ökad livskvalitet för ett fåtal och oförändrad för den större gruppen invånare. 
Den geografiska kontexten, bestående av exempelvis ett rikt kulturlandskap, leder 
kanske inte till livskvalitetsökningar på bredden genom de satsningar som gjorts på 
att skapa fler kulturarvsprojekt.

Landsbygdsutvecklingsgruppen menar att de konkreta åtgärderna inom axel 3 är 
tämligen disparata vilket gör det svårt att göra en sammanvägd bedömning. Gruppen 
påpekar dock på något ställe i rapporten att det säger en hel del om den svenska 
landsbygdens ställning att dess utveckling primärt ska främjas genom i sammanhanget 
ganska små projekt, snarare än genom politiskt förankrade, strukturella, insatser 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 44). 

Diversifiering
När det gäller den andra delen i den programövergripande utvärderingsfrågan om i 
vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att förbättra 
livskvaliteten på landsbygden och till att främja diversifiering av landsbygdsekonomin 
så har Konkurrenskraftsgruppen bidragit till slutsatserna i denna rapport genom 
att ha utvärderat tre åtgärder inom axel 3 – diversifiering till annan verksamhet än 
jordbruk (311), stöd för etablering och utveckling av företag (312) samt främjande 
av turismverksamhet (313). De utvärderingsfrågor som Konkurrenskraftsgruppen 
besvarat är formulerad på följande sätt: 
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• Hur och i vilken utsträckning har åtgärderna (311, 312, 313)  bidragit till ekono-
misk diversifiering hos stödmottagarna?

• Vilken betydelse har diversifiering för andra mål, i synnerhet konkurrenskraft?

Landsbygdsutvecklingsgruppen har också bidragit till slutsatserna i denna del genom 
att besvara en utvärderingsfråga om diversifiering. Det gäller frågan:

• I vilken utsträckning åtgärderna förbättrat stödmottagarnas kapacitet för att 
förbättra ekonomisk diversifiering på landsbygden? 

Den sistnämnda frågan ska prövas för två åtgärder rörande utbildning, information, 
kompetens etc. inom axel 3 (åtgärderna 331 och 341). Låt oss dock börja med en 
kortfattad begreppsorientering.

Konkurrenskraftsgruppen definierar diversifiering utifrån ekonomisk diversifiering 
kopplat till näringslivsstrukturen (Konkurrenskraftsgruppen 2016, kap. 8). Enligt 
Konkurrenskraftsgruppen definieras ekonomisk diversitet av antal anställda inom 
olika näringsgrenar och det mått som används baseras på två entropimått som mäter 
det man benämner besläktad och obesläktad näringslivsdiversitet. Entropimåtten har 
räknats fram utifrån företagsdata och aggregerats till kommunnivå. Måtten är index 
och mäter det kommunala näringslivets sammansättning. Obesläktad diversitet mäts 
på en högre aggregeringsnivå och visar diversitet mellan olika typer av näringsgrenar. 
Besläktad diversitet mäts på en finare aggregeringsnivå och indikerar diversitet 
inom näringsgrenar. Båda måtten räknas fram med utgångspunkt i företagsdata 
och utifrån antal anställda inom respektive SNI-inriktning (standard för Svensk 
Näringsgrens-Indelning). 

Landsbygdsutvecklingsgruppen, som ska pröva frågan om i vilken mån infor-
mations- och utbildningsinsatser bidragit till att stärka stödmottagarnas kapaci-
tet för diversifiering, har då ett annorlunda fokus på diversifiering jämfört med 
Konkurrenskraftsgruppen. För Landsbygdsutvecklingsgruppen består den begrepps-
mässiga svårigheten att hitta en variabel som mäter kapacitet för diversifiering. 
Gruppen frågar sig vad det är för typ av färdigheter som exempelvis en viss utbild-
ningsinsats ska uppnå för att åstadkomma ökad ekonomisk diversifiering. Vad är det 
för färdigheter som gynnar entreprenörskap som kan utveckla ett jordbruksföretag 
i andra banor än just bara jordbrukande? Gruppen skriver:

På ett allmänt plan handlar det om egenskaper som kreativitet och förmåga 
att omsätta idéer i handling. En möjlighet skulle därför kunna vara att 
undersöka om åtgärden förbättrat deltagarnas initiativkraft, ledaregenskaper 
och kontaktnät (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 103)

Överlag är det svårt att analysera den typen av konsekvenser av utbildnings- och 
informationsinsatser (det är svårt att konstruera kontrollgrupper för kontrafaktisk 
analys osv.). Landsbygdsutvecklingsgruppen hävdar därför att utvärderingsfrågan 
alltså är mycket svår att besvara. Vi menar i Syntesgruppen att vi detta sammanhang 
ser ett stort behov av att bedriva ett systematiskt lärande för att stärka utvecklings-
logiken. Här behövs en lärande hållplats där involverade aktörer skulle vinna på 
reflektion, alternativtänkande och att bryta med en ganska stark produktionslo-
gisk orientering i utbildning för ekonomisk diversifiering i landsbygdsekonomin. 
Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen närmar sig alltså 
ekonomisk diversifiering med olikartat fokus; i det ena fallet från aggregerade data 
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på kommunnivå som mäter näringslivets diversitet och i det andra fallet vad som i 
enskilda företag eller grupper befrämjar kapacitet att utveckla diversifiering i den 
egna verksamheten. Återigen speglar underlagsmaterialet en betydande komplexitet. 

Konkurrenskraftsgruppen utvärderar tre närbesläktade åtgärder inom axel 3 som alla 
syftar till att förse små företag på landsbygden med bredare kompetens och bättre 
förutsättningar att bedriva verksamhet och utvecklas på olika sätt.11 Åtgärderna, 
som vardagligt benämns för diversifieringsstödet (311), etableringsstödet (även 
kallat mikroföretagsstödet) (312) och turismstödet (313) består av både företagsstöd 
(för exempelvis investeringar och köp av tjänster) och projektstöd till regionala 
och lokala aktörer som på olika sätt verkar för att stimulera företagsutveckling av 
detta slag. Sammanlagt uppgår dessa stöd till cirka 1,3 miljarder kronor för hela 
programperioden och antalet utbetalda stöd uppgår till cirka 3 900 (vilket innebär 
en genomsnittlig kostnad per stöd på omkring 330 000 kr). Ett huvudmål med dessa 
stödformer är alltså att stimulera diversifiering i landsbygdsekonomin.

I Halvtidsutvärderingens analyser dras slutsatsen, rörande diversifieringsstödet, att 
detta kan ha bidragit till att göra lantbruksföretagen mer diversifierade. Däremot 
hade inte stödet bidragit till ökad sysselsättning för jordbrukarhushållen utanför 
jordbrukssektorn. Inte heller bedömdes diversifieringsstödet ha haft någon effekt i 
bemärkelsen av att hela landsbygdsekonomin skulle ha diversifierats. När det gäller 
etableringsstödet (mikroföretagsstödet) presenterade Halvtidsutvärderingen en positiv 
värdering med att stödet påskyndat företagens utveckling och även bidragit till fler 
arbetstillfällen. För turismstödet noterade Halvtidsutvärderingen att stödformen 
lett till fler arbetstillfällen (med vissa reservationer) och att stödet haft (om än med 
betydande osäkerhet) en viss gynnsam effekt på landsbygdens ekonomi i stort.

Konkurrenskraftsgruppens analyser av de tre stödformerna visar inledningsvis att 
stödföretag lokaliserade i mer urbana områden och i tätortsnära landsbygdsområden 
har bättre förutsättningar att diversifiera sin verksamhet eftersom de kan dra nytta 
kommunens storlek och närhet till marknader. Glesa och perifera landsbygdsområden 
har däremot inte samma tillgänglighet till resurser och marknader och skiljer sig 
vad gäller den socioekonomiska och sociala strukturen (Konkurrenskraftsgruppen 
refererar här till en annan forskning). De perifera och glesa landsbygdsregionerna 
saknar därmed den kritiska massa beträffande marknadspotential och tillgänglig-
het som krävs för att åtgärden ska få genomslag. Samtidigt, och måhända något 
motsägelsefullt i relation till företagens förutsättningar att diversifiera, säger 
Konkurrenskraftsgruppen att det inte finns något signifikant samband mellan å ena 
sidan andel företag som mottagit diversifieringsstöd, etableringsstöd eller turismstöd 
och, å den andra sidan, kommunala tillväxtindikatorer såsom tillväxt i sysselsättning, 
befolkning och det kommunala näringslivets diversitet. 

Konkurrenskraftsgruppen kan alltså inte se att stödformerna (i stora drag) bidrar till 
positiva spridningseffekter på målvariablerna som kan spåras på regional nivå. När 
det gäller diversifieringens betydelse för andra mål, i synnerhet konkurrenskraft, så 
säger man i korthet följande: 

11 Halvtidsutvärderingen föreslår att stödformerna i framtiden slås samman till ett stöd  
(se Halvtidsutvärdering, Axel 3. 2010, s. 9)
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• Företagsstöden för diversifieringsstödet (311) har inte någon signifikant effekt 
på arbetskraftsproduktiviteten.

• Företagsstöden för diversifieringsstödet (311) visar att stödformen har en signi-
fikant positiv betydelse för sysselsättningsutvecklingen i stödföretagen (dock 
endast för företag i stadskommuner). 

• Etableringsstödet (312) har inte någon signifikant effekt på arbetskraftsproduk-
tiviteten och inte heller någon påverkan på antal anställda för de nyetablerade 
företagen men däremot positiv sysselsättningseffekt för de kvarvarande företagen 
(som startats före år 2006).

• Etableringsstödet (312) har en signifikant positiv påverkan på antal anställda i 
både landsbygdskommuner och stadskommuner. Resultaten indikerar att stödet 
bidrar till att öka storleken på företag lokaliserade i båda kommuntyperna.

• Turismstödet (313) har en signifikant positiv effekt på antal anställda i företag 
inom samtliga analyserade näringsgrenar samt i besöksnäringen och areella 
näringar och livsmedel.

• Turismstödet (313) har en signifikant positiv effekt på arbetskraftsproduktiviteten. 

• Turismstödet (313) har en signifikant positiv påverkan på antal anställda i företag 
lokaliserade i stadskommuner men en icke-signifikant påverkan på företag 
lokaliserade i landsbygdskommuner

Framträdande i Konkurrenskraftsgruppens analyser av ovanstående tre stödformer 
är en problematisering av effekterna utifrån en teori om självselektion. Flera av 
slutsatserna i rapporten indikerar, som redan nämnts, att företag i stadskommuner 
har en större möjlighet att diversifiera och utveckla företagsverksamheten jämfört 
med företag i landsbygdskommuner. Detta kan då bero på att företagen i stadskom-
munerna så att säga överkompensera sig med hjälp av stöden för insatser som man 
kanske kunde finansierat även utan stöd. Effekterna av stöden registreras då också 
som positiva värden för måluppfyllelsen i landsbygdsprogrammet. Företagen i 
landsbygdskommunerna utnyttjar istället medlen för att kompensera sig för en svag 
marknadssituation och en ansträngd ekonomi i företaget. Motiven att söka stöd är då 
något olikartade beroende på var ett företag är lokaliserat. Konkurrenskraftsgruppen 
drar följande slutsats (gällande diversifieringsstödet (311):

Våra resultat skulle kunna tolkas som att diversifieringsstödet utjämnar 
konkurrenssituationen mellan stödföretag och icke-stödföretag i landsbygds-
kommuner och att stödet i dessa kommuntyper således fyller en funktion 
och bör behållas. För företag i stadskommuner skulle våra resultat kunna 
tolkas som att stödet överkompenserar de som erhåller det genom att ge 
dem konkurrensfördelar gentemot övriga företag, och att stödet i denna 
kommuntyp inte behövs (Konkurrenskraftgruppen 2016, s. 248)

Den typen av iakttagelser bör få konsekvenser för hur landsbygdsprogrammets 
geografiska styrning ska utformas i framtiden. Resonemanget är visserligen till 
en viss del hypotetiskt och kräver förmodligen ytterligare empiriska analyser men 
kanske också i form av lärande hållplatser för utvecklingslogisk reflektion där 
företagsutveckling och innovativa ansatser diskuteras utifrån olika kontextuella 
faktorers betydelse för möjligheterna att diversifiera landsbygdsekonomin.
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En måhända liten enskildhet i den samlade bilden av de tre stödformer som 
Konkurrenskraftsgruppen analyserat inom axel 3 gäller turismstödet. Gruppen 
konstaterar den något förvånande omständigheten att andelen turism- och besöks-
näringsföretag som erhåller turismstöd endast utgör 23 % av samtliga stödmottagare 
(14 % av stödmottagarna är från areella näringar/livsmedelsproduktion och hela 63 % 
från övriga näringar). Gruppen efterlyser en undersökning varför det förhåller sig på 
det sättet. I likhet med tidigare slutsats gäller även för turismstödet att effekterna är 
mest gynnsamma för företag i stadskommuner jämfört med landsbygdskommuner. 
Konkurrenskraftsgruppen efterlyser därför undersökningar av vilka hinder som finns 
för att turismstödet (som har en positiv påverkan på den lokala ekonomin) ska kunna 
kompensera för konkurrensnackdelar i mer perifer glesbygd (Konkurrenskraftgruppen 
2016, s. 310). 

Vår slutsats i Syntesgruppen blir här att det uppenbarligen finns behov av att bedriva 
ett särskilt analysarbete gällande turismstödet (både gällande målgruppens benägen-
het att söka stöd och om villkor för turismutveckling i glesbygder). Vi kan även här, 
gällande diversifieringsstöd med turistisk profil, se ett värde i att bedriva utveck-
lingslogiskt lärande i programmet. Det finns risker att åtgärdsformen med stöd till 
turismutveckling, som nu funnits ett tag och producerat en viss positiv utveckling 
för enskilda företag, men att man nu kanske hade kunnat göra en nystart utifrån en 
systematiskt utformad lärandeprocess.  

Landsbygdsutvecklingsgruppens utvärderingsfråga om i vilken utsträckning åtgär-
derna förbättrat stödmottagarnas kapacitet för att förbättra ekonomisk diver-
sifiering på landsbygden utgörs analysen av bedömningar gällande åtgärderna 
om utbildning och information till ekonomiska aktörer som omfattas av axel 3. I 
rapporten besvaras denna fråga med hjälp av kursdeltagarnas egna uppfattningar. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen hävdar att det är svårt att mäta vilka egenskaper i 
lärandet eller i kompetensutvecklingen som gynnar entreprenörskap och kreativi-
tet för att på sikt stärka diversifieringsgraden i landsbygdsekonomin. Den gjorda 
undersökningen av deltagarnas uppfattningar visar att även om de flesta är nöjda med 
utbildningsinsatserna verkar inte åtgärden har bidragit till att påverka kapaciteten 
till ekonomisk diversifiering i någon större utsträckning (likartad slutsats drogs även 
i Halvtidsutvärderingen). Efter att ha gått en kurs har endast 10 % förändrat sitt 
arbetssätt, medan 30 % uppger att rådgivning har förändrat deras sätt att arbeta. Av 
alla insatser i alla målområden är rådgivning i företagsutveckling i axel 3 (åtgärd 331) 
den som har gett bäst resultat. Den främsta anledningen till att man inte förändrat 
sitt arbetssätt är att man redan arbetade på det rekommenderade sättet. 

3.4 Innovativa ansatser 
I det följande är avsikten att besvara den programövergripande utvärderingsfrågan 
i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till införande av 
innovativa ansatser. Delavsnittet innehåller inledningsvis en orientering utifrån 
slutsatser som framkommit i Halvtidsutvärderingen och därefter gör vi en tolkning av 
det material som både Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen 
tagit fram. Avslutningsvis lämnar vi en övergripande slutsats och svar på 
utvärderingsfrågan. 
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En av huvudfrågorna i Halvtidsutvärderingens rapport behandlar på vilka sätt lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att främja innovation i den europeiska 
jordbruks- och livsmedelssektorn. Man konstaterar att de viktigaste åtgärderna i 
programmet som är avsedda att främja innovativa ansatser återfinns i axel 3 och då 
främst gällande tre åtgärder; moderniseringsstödet (121), högre värden i jord- och 
skogsbruksprodukter (123) samt det s.k. samarbetsstödet (124). När det gäller moderni-
seringsstödet och stöd för högre värden i jord- och skogsbruksprodukter dras slutsatsen 
att det inte finns (en viss reservation finns då en del värden kan ha underskattats) några 
indikationer på att investeringarna skulle ha resulterat i några innovationer i form av 
nya produkter eller i nya produktionsmetoder (man kan inte i analysen visa på några 
effekter för total faktorproduktivitet, förädlingsvärde per anställd, råvaruförbrukning 
etc.). Vid tidpunkten för analysen kunde man inte heller se några indikationer på 
att samarbetsstödet skulle ha främjat innovativa plusvärden i programmet (även om 
åtgärden har en sådan potential). I sammanfattning konstaterar Halvtidsutvärderingen:

Sammanfattningsvis kan inte med befintliga underlag från analyserna av 
åtgärderna sägas att programmet har bidragit till att främja innovation 
i den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn, och därför inte heller till 
att främja innovation i den europeiska jordbruks- och livsmedelssektorn 
(Halvtidsutvärdering 2010, s. 106).

Det finns även i Halvtidsutvärderingen och dess del om Leader en del slutsatser kring 
svårigheter att med att stimulera innovativ utveckling i leaderarbetet (näringslivets 
medverkan hade exempelvis varit svag under de inledande programomgångarna 
med leadermetoden). En viktig konstruktiv ansats i Halvtidsutvärderingen var 
att i LAG:s (Local Action Groups) uppdrag betona vikten av att stödja innovativ 
utveckling. Utvärderarna föreslog förenklingar också av det administrativa systemet 
i detta syfte. Man efterlyste också bättre kontinuitet i arbetet med rekvisitioner 
hos Jordbruksverket. För att stimulera innovativa projekt och erfarenhetsspridning 
bedömde utvärderarna att frihet i tolkningen av Leaders reglementen var av större 
värde än ökad styrning från de centrala instanserna. Samtidigt borde LAG (Local 
Action Groups) höja ambitionsnivån när det gällde innovativiteten i projekten och 
att generalisera och sprida vunna erfarenheter till andra landsbygdsområden. 

I slututvärderingens temarapporter berörs frågor om innovativa ansatser (inte explicit 
men indirekt) av både Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen. 
Låt oss börja med slutsatser hämtade från Konkurrenskraftsgruppen. Konkurrens-
kraftsgruppen, som har fokuserat konkurrenskraft och stöd inom axel 1 och axel 3, 
behandlar alltså inte uttryckligen i vilken mån åtgärderna i axel 1 och 3 bidragit till att 
skapa innovativa ansatser. I gruppens utvärdering finns dock ett antal implikationer i 
de utvärderade åtgärderna som skulle kunna vara strategiskt viktiga för att utveckla 
innovationskraften i jord- och skogsbruksnäringen på landsbygden. 

Den slutsats som rapporten från Konkurrenskraftsgruppen antyder handlar om 
att om man ska kunna se effekter av stöden till landsbygden bör de vara inriktade 
på diversifierade stödformer som kombinerar olika stöd med rådgivning och/eller 
coachning, kanske till och med lärande (ett sådant tema finns även i slututvärde-
ringsrapporten från Miljögruppen, men gruppen kan inte hitta statistik som bekräftar 
detta). En annan tes som Konkurrenskraftsgruppen lyfter fram i detta sammanhang 
handlar om stadsnära landsbygd och att geografin faktiskt spelar in. Detta kan 
utgöra en, bland flera andra, utgångspunkter när man i framtiden vill utveckla en 
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innovationsstrategi för jord- och skogsbruksnäringen. En tredje tes som utgör en 
genomgående problematik i rapporten från Konkurrenskraftsgruppen handlar om att 
det finns en skevhet i fördelningen av stödmedel ur den bemärkelsen att företag med 
högre kapital och högre arbetskraftsproduktivitet också är de som får (mest) medel. 

En måhända mindre utvikning som kan vara av principiell betydelse för innovationskraf-
ten för företag i de areella näringarna gäller slutsatser från Konkurrenskraftsgruppens 
utvärdering av det s.k. samarbetsstödet (124). Åtgärden stängdes år 2011 på grund av 
lågt intresse att söka stöd ur åtgärden. Samarbetsstödet avsåg att finansiera projekt 
där producenter i de areella näringarna, i samarbete med forskningsinstitutioner, 
förädlingsföretag eller näringslivsbefrämjande aktörer har avsikten att utveckla nya 
produkter eller metoder eller genom nätverkande bidra till företagsutveckling. Minst 
två företag måste ingå i samarbetet och stödet avser att täcka högst 60 % av kostnaderna 
för samarbetet (och det gäller köp av externa tjänster och bidra till affärsnytta). Tanken 
med stödet utgår från en idé om att många företag i de areella näringarna tenderar 
att vara isolerade jämfört med exempelvis företag som är lokaliserade i städer. Det 
finns också i entreprenörskapsforskning (som refereras i Konkurrenskraftsgruppens 
rapport) starkt teoretiskt stöd för att samarbete i nätverk och förbättrad tillgång till 
extern kunskap bidrar till företagsutveckling och innovationer.

Trots att samarbetsstödet har varit av liten omfattning under programperioden 
2007-2013 (cirka 50 stöd till ett belopp av 18 miljoner kronor) finns det i underlagsma-
terialet en i grun den positiv värdering av den potential som ligger i samarbetsstödet 
för både konkurrenskraft och innovativa ansatser inom de areella näringarna. I 
Konkurrenskraftsgruppens rapport be skrivs att många stödmottagare varit positiva 
till stödet och dess bidrag till att stärka företags konkurrenskraft (analysen baseras 
enbart på intervjuutsagor). Stödet har i de fall det betalats ut varit mest betydelsefullt 
i inledningsfasen av ett projekt då det varit svårt att erhålla finan siellt kapital på 
annat håll. Intresset för stödet skulle, enligt Konkurrenskraftsgruppen, öka med 
ett modifierat regelverk, med en förändrad handläggningsordning och ett minskat 
risk tagande för stödmottagarna. Stödformen skulle också sannolikt gynnas av ökad 
kunskap och kompetens hos stödmottagarna (Konkurrenskraftsgruppen 2016, s. 132f).

Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar sammanfattningsvis rörande lands-
bygdsutvecklingsåtgärderna12 att dessa sannolikt, och som behandlats tidigare i 
detta kapitel, bidragit till att förbättra livskvaliteten i de orter där de genomförts 
och man noterar också att åtgärderna sannolikt haft effekter som rör andra mål och 
axlar genom att insatserna på olika sätt bidragit till ökad aktörssamverkan på lokal 
nivå. I materialet från Landsbygdsutvecklingsgruppen finns bilder som visar att 
det lokala engagemanget i specifika projekt ofta skapat en positiv syn på den egna 
bygdens utvecklingsmöjligheter. Landsbygdsutvecklingsgruppen diskuterar eller 
problematiserar i ett par avsnitt dilemmat mellan att få till stånd en kreativ lokal 
utveckling underifrån och de administrativa styrningskrav som riktas mot projekt-
arbetet uppifrån (länsstyrelser, Jordbruksverk, EU). Slutsatsen är att det pågår flera 
lokala utvecklingsprocesser som har potential att kunna bidra till innovationsförmågan 
på landsbygden men det är oerhört svårt att veta i vilken utsträckning detta de facto 
skett. När det gäller utbildnings- och rådgivningsinsatser (åtgärd 331) ges en bild 
av att insatserna upplevts positivt men har inte påverkat kapaciteten för ekonomisk 

12  Här avses Grundläggande tjänster för ekonomi och befolkning på landsbygden (321), Förnyelse och 
utveckling av byarna (322), Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden 
(323).
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diversifiering i någon större utsträckning. Landsbygdsutvecklingsgruppen menar att 
de nuvarande indikatorerna är mindre lämpliga för att exempelvis besvara utvär-
deringsfrågor om innovativitet och entreprenörsförmåga. Indikatorerna bör istället 
i högre grad än hittills mäta kvalitativa aspekter på utbildning och rådgivning som 
fokuserar på den mänskliga potentialen – tolkat som förmåga till entreprenörskap 
(se Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016). 

I Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport finns ett par faktorer som utgjort tydliga 
minustecken gällande innovativa ansatser i axel 3. Det gäller dels erfarenheterna 
av det administrativa systemet och att så få landsbygdsutvecklingsprojekt lyft fram 
insatser för ungdomar, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Betydande 
grupper har alltså svårigheter att bidra till innovativitet i landsbygdspolitiken. 

Landsbygdsutvecklingsgruppen utvärderar även bredbandssatsningarna. Landsbygds-
programmets ursprungliga mål var att 30 000 hushåll skulle vara anslutna till bredband 
vid programperiodens slut. Målet reviderades stegvis till 96 975 hushåll. I december 
2015 hade 194 303 hushåll fått bredband genom utbyggnadsprojekten, så åtgärdens 
mål har uppfyllts dubbelt upp. Utvärderingen visar att det till allra största delen 
beror på bredbandsstöden. Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar att satsningen 
fått tydliga effekter genom att det lokala näringslivet fått bättre förutsättningar, där 
det blivit möjligt för personer att arbeta lokalt eller från hemmet. Det finns också 
tecken på att fritidsboende kommer att vistas mer på platsen då de kan arbeta där 
och kanske så småningom väljer att bosätta sig där permanent. Ytterligare effekter 
är att vardagslivet underlättas för landsbygdsbefolkningen i och med en snabbare 
internetuppkoppling, bland annat med att tillgången till IT-baserad service har blivit 
mer lättillgänglig och tillförlitlig. Den stora omfattningen av bredbandsuppbyggnaden 
har också haft effekter på det lokala civilsamhället där många uppger att samman-
hållningen har ökat tack vare det gemensamma arbete som skett i de föreningar som 
drivit bredbandssatsningarna på det lokala planet. I samtliga dessa avseenden finns 
även en potential som pekar mot en stärkt innovationsförmåga. 

Landsbygdsutvecklingsgruppen behandlar dock också en del tillkortakommanden 
som varit förknippade med bredbandssatsningarna. Bristerna i satsningarna rör 
samordningen mellan involverade aktörer, kompetensaspekter i utbyggnadsfaserna 
samt kontroll- respektive uppföljningsrapporteringen (som visar på hög grad av 
komplexitet och oklarheter). I många fall upplever stödmottagare att systemet skulle 
vinna mycket på att förenklingar av regelverket och enklare utbetalningsrutiner (en 
del fiberföreningar har hamnat i likviditetssvårigheter till följd av en alltför långt 
utdragen beslutsprocess för stödutbetalning).  

Landsbygdsutvecklingsgruppen lämnar i en särskild rapport Axel 4: Leader – 
Genomförande lokala utvecklingsstrategier – sin utvärdering av Leader och 
LAG-grupperna (Local Action Groups). Genomförandet av de lokala utvecklingsstra-
tegierna bygger på kapacitetsuppbyggnad för ökad sysselsättning och diversifiering 
i landsbygdsområden. I utvärderingen visas de självskattningar som projektägarna 
(LAG-projekt) gjort i sina slutrapporter till Jordbruksverket. I fråga om ökad diver-
sifiering finns många projekt som strävat efter att öka bygdens attraktivitet, i första 
hand inom turismområdet. Av utvärderingsmaterialet framgår att de flesta sådana 
projekt strävat efter att säkra och stärka underlaget för redan befintlig turismverk-
samheter och bara i undantagsfall bidragit till att sätta igång helt nya verksamheter 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016). 
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Man kan i utvärderingsrapporten utläsa att projekten bidragit till att förbättra 
livskvalitén och materialet visar också på att projekten bidragit till ökat delta-
gande, ökat lokalt engagemang och med en positiv syn på den egna bygden. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar att leadermetoden som sådan haft ett 
bra genomslag, även om det är svårt att kvantifiera exempelvis underifrånperspektiv 
och lärande. På horisontell nivå har man lyckats med att engagera företrädare för 
såväl näringslivet som civilsamhället i beslut kring och hantering av offentliga medel 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016). 

Sammanfattningsvis konstaterar Landsbygdsutvecklingsgruppen att Leader skapat 
och utgjort en möjlighet för lokala aktörer att kunna finansiera projekt de velat 
genomföra. Bland projektägare är det just denna sida som Leader förknippas med 
och uppskattas för. Kring de områden som utvärderingsfrågorna riktar sig mot är 
det därmed främst LAG-ordföranden och verksamhetsledare som haft uttalade 
synpunkter. Trots att utvärderingen fångat upp en del kritik är dock den förhärskande 
bilden att leadermetoden genomförts och bidragit till såväl kapacitetsuppbyggnad 
som till lokala utvecklingsstrategier. Däremot finns en unison kritik av det adminis-
trativa systemet och den upplevda övervakning det representerar, som undergräver 
och motverkar det positiva som leadermetoden inneburit. Det största problemet och 
justeringsbehovet kan knytas till LAG:s relationer till det administrativa systemet. 
Den viktigaste justeringen enligt Landsbygdsutvecklingsgruppen handlar därmed om 
att stärka LAG:s självständighet i förhållande till andra organ, dvs. länsstyrelserna 
och Jordbruksverket. Detta skulle innebära mer av målstyrning, dvs. dels att LAG:s 
egen strategi får ökad betydelse, dels att frågan om de enskilda projekten uppnått 
sina mål får en mer framträdande roll. Sammanlänkat med detta bör leaderkontorens 
administration effektiviseras. Det vore även betydelsefullt för förtroendet för Leader 
om de beslut om igångsättande som fattas inte utsätts för ändringar på grund av att 
regelverket tolkas på ett annat sätt av granskande myndighet. Det måste alltså spridas 
en kultur som präglas av förtroende för de lokala aktörerna och av enhetlighet genom 
hela det administrativa systemet (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016).

Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar att om programmet ska präglas av en ökad 
målstyrning samtidigt som det lokala inflytandet över utvecklingsinsatserna stärks blir 
det både orimligt och ologiskt att enbart ha indikatorer på EU- och nationell nivå. På 
sikt bör man därför operera med två typer av indikatorer. Det bör även fortsättningsvis 
finnas nationella indikatorer som avser programmets prioriterade övergripande mål. 
Förutom dessa bör framtida utvärderingar arbeta med indikatorer som är kopplade 
till LAG-gruppernas egna utvecklingsstrategier för att på så vis fånga in i vilken 
mån insatserna lyckats nå de mål som prioriteras i de lokala strategierna. En fördel 
med detta är att indikatorer som på ett bättre sätt kan värdera metodens genomslag 
och effekter, inte minst gällande innovationsförmåga i lokala utvecklingsnätverk. 

Vi kan i Syntesgruppen dra följande slutsatser gällande frågan i vilken mån leader-
metoden bidragit till innovativa ansatser:

• Att Leader har lyckats bättre med sysselsätt nings aspekten än med en ökad 
diversifiering – detta kan tolkas som en svag innovativ implikation

• Att projekten bidragit till ökat deltagande och lokalt engagemang och med en 
positiv syn på den egna bygden – stark innovativ implikation

• Att leaderverksamheten är infogad i ett administrativt system där rapporteringar 
och redovisningar på ett påtagligt sätt underminerar LAG:s självständighet – 
negativ innovativ implikation.
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Övergripande slutsats om innovativa ansatser
De slutsatser som kan dras för utvärderingsfrågan i vilken utsträckning lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till införandet av innovativa ansatser bör 
omgärdas med stor försiktighet. Följande indikationer finns att utläsa ur det material 
Syntesgruppen bearbetat:

• Den samlade bilden är att insatserna inom programmet inte lyckats med att främja 
innovativa ansatser i de näringar som berörs av programmet. Överlag synes 
programmet fortfarande i hög grad vara inriktad mot gamla eller traditionella 
affärsmodeller, tunga stödformer (som moderniseringsstödet) är riktade mot 
investeringar inom primärproduktion som leder till produktionseffektivitet (men 
inte till innovationer) 

• Programmets administration och kontrollsystem kan i vissa delar ha hämmat 
innovationskraften. 

• Det finns i temagruppernas rapporter noteringar om att det i olika åtgärder 
finns potential för att utveckla innovationer. Inför framtida program borde 
dock denna potential tydliggöras i form av utvecklade effektindikatorer rörande 
innovationsaspekter.

• Satsningen på bredband (som enligt Landsbygdsutvecklingsgruppen fått stor 
genomslag) har givit det lokala näringslivet bättre förutsättningar då det blivit 
möjligt för personer att arbeta lokalt eller från hemmet och där olika typer av 
IT-baserad service blivit mer lättillgänglig. 

Vi menar i Syntesgruppen att svårigheterna att utveckla innovativa ansatser i lands-
bygdsprogrammet kan kopplas till en dominerande produktionslogik, framförallt 
bestående av generella stödformer med inriktning mot primärproduktion i jordbruks-
företag. De grundvärden som förknippas med utvecklingslogiskt lärande – exempelvis 
alternativtänkande, experimenterande, risktagande – saknas i väsentliga delar. Vi 
menar att det då här bör introduceras ett samlat utvecklingsarbete i framtida program 
för att initiera en systematiskt utformad lärande utvärdering av detta slag. 

3.5 Utvärderingsfrågor och synteser

Svar på utvärderingsfrågor och konstruktiv syntes
Vi har i detta kapitel besvarat en bred palett av utvärderingsfrågor om konkurrens-
kraft, arbetstillfällen, livskvalitet, diversifiering av landsbygdsekonomin och om 
programmets potential för att utveckla innovativa ansatser. I nedanstående tabell 
summeras svaren på dessa utvärderingsfrågor.
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Tabell 3.3. Programövergripande utvärderingsfrågor; konkurrenskraft, livskvalitet och 
diversifiering.

Frågor Svar

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till 
ekonomisk tillväxt på 
landsbygden?

I underlagsmaterialet framträder en nyanserad, men också svår tolkad 
bild relaterat till ekonomisk tillväxt placerat i en varierande geografisk 
kontext. Konkurrenskraftsgruppens och Landsbygdsutvecklings-
gruppens rapporter visar flera åtgärder, och då relaterat till denna  
komplexa bild, på positiva effekter gällande ekonomisk tillväxt. 
Ut värderings resultaten antyder också att det existerar synergi effekter  
i interaktionen mellan kompetensutvecklingsåtgärder och investeringar 
för modernisering. 

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
skapa arbetstillfällen?

Hur många arbetstillfällen 
har programmet bidragit till 
att skapa respektive bevara?

Det är mycket svårt att mot bakgrund av utvärderingsmaterialet dra 
några slutsatser kring kvantifieringar av i vilken mån landsbygds-
programmet bidragit med eller bevarat några arbetstillfällen. I under-
lagsmaterialet framkommer en splittrad bild (se redovisning i tabell 
3.2). Slutsatsen av analysen visar att landsbygdsprogrammet 2007-2013 
bidragit till att skapa och även bevara arbetstillfällen, men det går inte 
på ett säkerställt sätt att ange sysselsättningseffekternas omfattning 
och varaktighet i kvantifierade termer. Sysselsättningseffekterna av 
bredbandssatsningarna bedöms som positiv. 

Hur många arbetstillfällen 
för unga har programmet 
bidragit till att skapa 
respektive bevara?

Frågan går ej att besvara då det saknas information. Startstödet för unga 
har bidragit till färre arbetstillfällen, men det beror på att stödet sanno-
likt bidrar till att åstadkomma generationsskiften i jordbruksföretag. 
Man skulle då kunna säga att detta stöd inneburit att äldre trätt tillbaka 
till förmån för yngre personer (dock utgör den genomsnittliga åldern för 
stödmottagarna för start-stödet hela 36 år). Det finns även en del andra 
iakttagelser i underlagsmaterialet som visar att relativt få yngre personer 
varit deltagare i olika projektverksamheter och andra aktiviteter knutna 
till landsbygdsprogrammet 2007-2013. Vi kan därmed konstatera att vi 
inte haft resurser att fördjupa analysen för denna fråga.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
förbättra jord- och skogsbru-
kets konkurrenskraft? 

Vilken betydelse har 
programmets samlade 
effekter för enskilda 
jordbruksföretag med olika 
typer av verksamhet vad 
gäller företagens fortlevnad 
och utveckling?

Flertalet av åtgärderna med företagsstöd inom axel 1 och axel 3 har 
bidragit positivt till stödföretagens konkurrenskraft. I analyserna som 
gjorts av Konkurrenskraftsgruppen för åtgärderna med företagsstöd 
i axel 1 och 3 kan man alltså notera positiva värden både gällande 
konkurrenskraft, företagens fortlevnad (överlevnadssannolikhet) och 
utvecklingsbetingelser. För en del av åtgärderna är stödbeloppen 
för hållandevis små (vilket ger små effekter) och i en del fall förs pro-
blema tiserande resonemang rörande konkurrenskraft och fortlevnad 
utifrån stödföretagens geografiska lokalisering. Det är ur konkurrens-
kraftssynpunkt oftast mer gynnsamt för ett jordbruksföretag att befinna 
sig i en stadskommun jämfört med att bedriva jordbruk i glest befolkade 
kommuner. Den samlade bilden av de utvärderade företagsstöden är 
dock att dessa bidragit till att stärka konkurrenskraft och företagens 
fortlevnad/utveckling.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
förbättra livskvaliteten på 
landsbygden och till att 
främja diversifiering av 
landsbygdsekonomin?

Resultaten antyder att det i de konkreta landsbygder där projekten 
(inom axel 3 och 4) genomförts så har också livskvaliteten blivit bättre. 
Förmodligen kan positiva effekter gällande livskvalitet noteras på 
de orter som erhållit stöd. Däremot kan inga slutsatser dras om hur 
livskvaliteten utvecklats för landsbygden som helhet. Det är dock inte 
möjligt att uppskatta hur mycket bättre den blivit. I övrigt, för axel 1 och 
2, har inte Syntesgruppen kunnat dra någon slutsats rörande livskvalitet. 
Gällande diversifiering av landsbygdsekonomin saknas signifikanta 
samband mellan å ena sidan flertalet åtgärder inom axel 3 och, å den 
andra sidan, påverkan på landsbygdsekonomins diversitet i berörda 
kommuner. Dock kan man inte utesluta att det finns sådana signifikanta 
effekter på enskilda platser. Potentialen att öka diversifieringsgraden 
i näringslivet är större i urbana områden och i tätortsnära landsbygd 
jämfört med mer glesa landsbygdsområden. I underlagsmaterialet efter-
lyses utvecklade indikatorer för att mäta både livskvalitet och diversitet 
landsbygdekonomin

Bidrar programmets fokus 
på miljöåtgärder till ökad 
livskvalitet på landsbygden? 
(Hur skulle landskapet se ut 
utan programmet?)

Det är en mycket komplicerad uppgift att analysera vad exempelvis 
bevarandet av betesmarker eller en utvecklad biologisk mångfald bety-
der för livskvaliteten på landsbygden. Gällande exempelvis kompensa-
tionsstödet (åtgärd 211) synes denna stödform förbättra ekonomin för 
befintliga jordbruksföretag vilket kan leda till livskvalitetsförbättringar 
för den enskilde - men att strukturomvandlingar i jordbruksnäringen 
bromsas upp, vilket på sikt möjligtvis leder till livskvalitetsförsämringar 
för landsbygden i sin helhet. Likaså är det synnerligen svårt att analysera 
och värdera vilka livskvalitetsförbättringar som ligger i att genom miljö-
ersättningar bidra till att bevara landskapets särdrag och öppna ytor.
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I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till 
införandet av innovativa 
ansatser?

Slutsatser om i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet 2007-2013 
bidragit till införandet av innovativa ansatser är svårbedömd. Även om 
temagruppernas analyser visar på att några av de enskilda åtgärderna 
haft en positiv effekt för innovationspotentialen synes ändock den 
samlade bilden vara att programmet kan utvecklas åtskilligt i att främja 
innovativa ansatser. Överlag är programmet fortfarande i hög grad 
inriktat mot gamla eller traditionella affärsmodeller, tunga stödformer  
är riktade mot investeringar inom primärproduktion som leder till 
produktionseffektivitet men inte till innovationer. (På plussidan finns 
satsningen på bredband som synes ha givit det lokala näringslivet  
bättre förutsättningar.)

Underlagsmaterialet för det utvärderingsområde som behandlats i detta kapitel 
innehåller ett stort antal konstruktiva förslag till förbättringar och justeringar av 
programmet inför kommande programperiod. Nedan följer några centrala förslag 
till förbättringar:

1. Synergieffekterna mellan kompetensutvecklingsstöd respektive rådgivning och 
moderniseringsstödet utgör en viktig utgångspunkt för att uppnå målsättningar 
rörande ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Konkurrenskraftsgruppen 
gör i sin analys av åtgärderna för kompetensutveckling och kunskapssprid-
ning en iakttagelse om att det eventuellt skulle kunna finnas möjligheter att 
implementera kompetensutvecklingsåtgärderna på ett mer marknadsanpassat 
och efterfrågedrivet sätt (kanske med ett voucher-system) där målgruppen 
för insatserna får ökat inflytande över vem som är bäst lämpad att bidra med 
kompetensförsörjning för det egna företagets utveckling.  

2. En viktig slutsats gällande flera av åtgärderna för konkurrenskraft i axel 1 
och axel 3 ger positiva effekter för stödföretag i stadskommuner och stödfö-
retag med en redan relativt stark marknadsposition. Det finns anledning att 
i framtiden överväga förändringar i styrsystemet och stödgivningen för att 
beakta den typen av självselektion som grundas i både geografiska kontexter 
och i redan uppnådda marknadspositioner för stödföretagen. 

3. Ett särskilt analysarbete gällande turismstödet både gällande målgruppens 
benägenhet att söka stöd och om villkor för turismutveckling i glesbygder 
bör genomföras i kommande programperiod. 

4. Landsbygdsutvecklingsgruppen ger en likartad konstruktiv ansats för samtliga 
tre åtgärder inom axel 3 som behandlar Landsbygdsutvecklingsinsatser (321, 
322 och 323). Åtgärderna är inte ett uttryck för en nationell landsbygdspolitik 
utan åtgärder som får olikartat genomslag i vissa regioner. En del av detta 
problem är att dessa åtgärder är svåravgränsad i förhållande till arbetet inom 
Leader. Landsbygdsutvecklingsgruppen diskuterar därför om inte åtgärderna 
borde föras över till Leader vilket skulle stärka den lokala förankringen och 
även stärka kommunernas engagemang i dessa frågor. Länsstyrelserna anses 
inte ha den kapacitet som krävs för att bedriva nätverkande på den lokala 
nivån.  

5. Landsbygdsutvecklingsgruppen diskuterar även frågan om de nationellt priori-
terade utvecklingsområdena för axel 3. I den mån dessa bedöms som viktiga 
bör man i konkreta stödansökningar förhålla sig till dessa och att man också 
utvärderas på grundval av hur man i projekten lyckats uppnå de prioriterade 
målen. Detta kan ses som ett sätt att öka medvetenhet om prioriteringarna 
och vill man ytterligare stärka dessa prioriteringars ställning bör stödens 
indikatorer utvecklas.  
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6. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår att ett forskningsbaserat utvecklings-
arbete utvecklas under kommande programperiod för att stärka de nationella 
prioriteringarna gällande jämställdhet och integration.  

7. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår, gällande landsbygdsutvecklingsåtgär-
derna i axel 3 (321, 322, 323) att det administrativa systemet för ansökningar 
och rekvirering av utbetalningar ses över. Ett dilemma som programmet har 
att hantera är att både ha god kontroll över användningen av medel och se 
till att systemen för detta likväl främjat kreativitet och positiv vilja för icke-
etablerade organisationer att söka medel. Förändringsarbetet i denna del syftar 
till att på ett allmänt plan stärka den sociala tilliten mellan myndigheter och 
medborgare. 

8. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår även, gällande åtgärderna inom axel 
3, att relationerna mellan mål, indikatorer och utvärderingsfrågor ses över. 
Viktigt är exempelvis att utveckla nya indikatorer som möjliggör utvärdering 
av livskvalitetsfrågornas inbäddade karaktär (utvärderingsmetoderna bör då 
utvecklas till att omfatta även kvalitativa studier som förmår fånga effekterna 
på sociala relationer och upplevd livskvalitet. 

9. Landsbygdsutvecklingsgruppen menar att de nuvarande indikatorerna för 
att mäta kompetensutvecklings/rådgivningsåtgärder inom axel 3 är mindre 
lämpliga för att exempelvis besvara utvärderingsfrågor om innovativitet och 
entreprenörsförmåga. Indikatorerna bör ses över för att i högre grad än idag 
kunna mäta kvalitativa aspekter på utbildning och rådgivning som fokuserar 
på den mänskliga potentialen – tolkat som förmåga till entreprenörskap. 

10. Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar, främst gällande arbetet inom 
LAG-grupperna (Leader), att om programmet ska präglas av en ökad målstyr-
ning samtidigt som det lokala inflytandet över insatserna ska få ha ett starkt 
genomslag kan det vara ologiskt att enbart ha indikatorer på EU- och nationell 
nivå. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår därför att det på bör finnas två 
typer av indikatorer; nationella indikatorer som avser programmets prioriterade 
övergripande mål och indikatorer kopplade till LAG:s egna utvecklingsstra-
tegier. Detta kan, på ett bättre sätt än under föregående programperiod, ge 
leadermetoden en starkare måluppfyllelse, inte minst gällande möjligheterna 
att utveckla innovativa ansatser i lokala utvecklingsnätverk. 

11. Intresset för det s.k. samarbetsstödet för företag i de areella näringarna har 
varit lågt (stödet stängdes 2011) samtidigt noterar Konkurrenskraftsgruppen 
en betydande potential för både bättre konkurrenskraft och för innovativa 
ansatser genom denna stödform. Det finns anledning att i framtiden se över 
stödformens regelverk, handläggningsordning och risknivåerna för stödmot-
tagarna. Stödformen skulle också sannolikt gynnas av att kopplas till satsningar 
på ökad kunskap och kompetensutveckling. 

12. Utvärderingen av bredbandssatsningarna indikerar att en del systemfel 
behöver rättas till. Det gäller möjligheterna att i framtiden eventuellt lägga 
ett större ansvar för utbyggnaden på Jordbruksverket och länsstyrelserna. I 
utvärderingen efterlyses en ökad samordning av de offentliga aktörerna som 
berörs av bredbandsstödet för att underlätta utbyggnaden i förhållande till de 
lokala fiberföreningarna (bl.a. bör, för att motverka redovisningströtthet bland 
projektägare). Ett ytterligare område för justeringar gäller den administrativa 
hanteringen, bl.a. att effektivisera handläggningsrutiner av stödutbetalningarna 
och att öka tydligheten i regelverket.
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Nedan följer, som en del i den konstruktiva syntesen, ett urval av förslag från 
analysseminarium den 17/5 2016 (se bilaga 2) då 108 personer i bordsdialoger och 
via en nätchatt, svarade på följande frågor:

Fråga 1 (geografiskt perspektiv): Hur bör resurser/stödformer för landsbygden 
prioriteras i ett geografiskt perspektiv? Bör det vara (1)prioritering av områden med 
redan god potential för utveckling eller (2)prioritering av områden för att skapa god 
potential för utveckling eller (3)andra geografiska prioriteringar? Under analys-
seminariet framkommer olika åsikter om hur programmets resurser ska prioriteras i 
ett geografiskt perspektiv. Vid ett bord uttrycker en av deltagarna det på följande sätt:

Allmänt sett har man gett för mycket pengar till områden med god potential. 
Hellre då att skapa potential för utveckling (deltagare på analysseminarium).

En annan deltagare uttrycker den rakt motsatta åsikten:

Satsa där det finns en god potential! Nej till prioritering av Hela Sverige ska 
leva(deltagare på analysseminarium).

En tredje person intar en mittenposition:

Ingen motsättning behöver finnas mellan att satsa på områden med god 
potential och områden med mindre god potential. Kanske dock inte stödja de 
som ligger allra bäst till respektive de som ligger allra sämst till (deltagare 
på analysseminarium).

Dialogsammanställning från seminariebordens diskussioner visar dock på en intres-
sant provkarta av uppfattningar och problematiseringar kring hur geografiska priori-
teringar hanteras inom ramen för landsbygdsprogrammet. Det är uppenbarligen inte 
särskilt tydligt för seminariedeltagarna på vilket sätt geografiska prioriteringar görs 
i landsbygdsprogrammet (se olika utsagor från analysseminariet under rubriken 
Dialogfråga 1 i bilaga 4). Några aspekter som lyftes fram som förslag var följande:

• I vissa delar av programmet kan det vara rätt att främja områden som är starka, 
exempelvis gällande en del kulturmiljöer som har stark potential (har stöttats 
mer i vissa län inom åtgärden ”utvald miljö”).

• Det behöver tydliggöras i framtiden vem som egentligen bör ha mandatet att 
göra geografiska prioriteringar.

• Ett urvalskriterium gällande geografiska prioriteringar skulle kunna vara att rikta 
stöd mot de som engagerar sig i ett visst samarbete och där man uttryckligen 
definierat utvecklingsarbetet mot ett visst geografiskt område.

• Det behövs ökat samarbete mellan länsstyrelser i de regionala prioriteringarna. 
Det vore önskvärt om det finns ett nationellt stöd för lokala samarbeten mellan 
län, exempelvis för skärgårdsprojekt.

• Det behövs i framtiden ett mer medvetet och sammansatt tänkande kring geogra-
fiska satsningar; det är viktigt att det skapas samarbetsstrukturer med andra 
verksamheter även utanför landsbygdsprogrammet (Landsbygdsutveckling + 
turism + handel + servicefunktioner + regelförenklingar + forskning).

• Allmänt sett behövs längre projekttider för att kunna hinna etablera företag. Det 
tar tid att utveckla samarbetsformer.
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• Det bör göras tydliga områdesprioriteringar – geografin är relevant för att styra 
resurserna till de områden där de behövs bäst. Detta innebär att det sannolikt 
kan komma att behöva göras en nationell samordning.

• Regionalt utformade landsbygdsprogram skulle kunna göra att regionerna blev 
mer aktiva i att göra geografiska prioriteringar.

• Uppdelningen mellan länsstyrelsen (med ansvar för landsbygdsprogrammet) och 
regionerna (med ansvar för den regionala utvecklingspolitiken) gör det svårt att 
synkronisera insatser ur ett geografiskt perspektiv. Risk finns för undanträng-
ningseffekter och behoven av samordning är stora.

• Man behöver i framtiden minska glappen mellan målen i programmet och 
indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. 

• I vissa län finns både landsbygd och storstad nära varandra och då bör man bör 
ta vara på möjligheten att kunna skapa win-win situationer här emellan, dvs. idén 
att göra en geografisk prioritering utifrån varje leaderområdes egna prioriteringar 
synes vara en väg framåt. .

Fråga 2 (innovativa ansatser): Diskutera huruvida innovativa ansatser bör inriktas 
mot individnivå, företagsnivå och eller strukturell nivå. Vad kan göras på de olika 
nivåerna?

När det gäller denna fråga fanns det en något mer enhetlig orientering av uppfattningar 
på analysseminariet jämfört med ovanstående frågeställning rörande de geografiska 
prioriteringarna. I huvudsak var det tre förhållanden som lyftes fram:

Innovativa ansatser behöver stöd på alla nivåer i programmet.  

a.  På strukturell samhällsnivå, gällande sådant som: 
 - sociala innovationer 
 - infrastruktur, kollektivtrafik, IT  
 - företagsutvecklingsstöd 
 - leadersatsningar 
 - skolor, utbildning, kompetensutveckling, 

b.  På företagarnivå, gällande: 
 - samarbetsprojekt mellan företag (och andra aktörer) 
 - klustertänkande 
 - branschsamarbete

c.  På individnivå, gällande: 
 - kompetensutveckling 
 - nyanlända som resurs 
 - innovativt personstöd.

Ett antal andra förslag utgjordes av:

• Lokala utmaningar löses bäst på lokal nivå. För att bidra till innovativa insatser 
på landsbygden bör därför mandatet för utveckling ligga så ”långt ut” som 
möjligt - helst hos de lokala utvecklingsgrupperna som bäst vet vad som behövs 
för att utveckla bygden. 

• Inom tidigare landsbygdsprogram har det funnits faktiskt utrymme för offentliga 
sektorn att allt för starkt dominera i leadersamarbetet. Detta har i vissa fall handlat 
om att befästa gamla strukturer och har alltså fungerat kontraproduktivt ur ett 
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innovationsperspektiv. Sådant måste åtgärdas om det verkligen finns en ambition 
att bejaka innovationer och adaptiv förvaltning av landsbygdens resurser och 
engagemang från landsbygdsbefolkningen.

Processvärdesyntes – programintern och axelövergripande samordning
Inom det utvärderingsområde som behandlats i detta kapitel finns det för både axel 
1 och axel 3 ett antal utvärderingsfrågor som är av axelövergripande karaktär och 
med relevans för den programinterna samordningen. Det gäller följande frågor:

1. Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen har i sina 
utvärderingsuppdrag ålagts att för samtliga åtgärder inom axel 1/3 besvara 
frågan: Vilka andra effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är 
kopplade till genomförandet av åtgärderna?

2. Konkurrenskraftsgruppen har haft ansvar för att, gällande åtgärderna som 
kallas diversifieringsstödet, etableringsstödet och turismstödet, besvara frågan 
vilken betydelse diversifiering har för andra mål, i synnerhet konkurrenskraft.

3. Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen har haft ansvar 
för att, gällande samtliga åtgärder inom axel 3, besvara frågan vilka effekter 
åtgärderna har för en vidare grupp av intressenter. Denna fråga är kanske 
inte primärt av axelövergripande eller programintern natur, men vi menar 
i Syntesgruppen att frågan är av principiell betydelse för programmet i sin 
helhet. Frågan uttrycker en i Sverige, nationellt, uttryckt ambition om att 
utvärdera landsbygdsprogrammet i ett större samhällsperspektiv. En annan 
utvärderingsfråga som Landsbygdsutvecklingsgruppen haft ansvar för som 
innefattar en liknande, bred, samhällsambition är den nationellt utformade 
frågan om att analysera i vilken utsträckning landsbygdsutvecklingsåtgärderna 
i axel 3 (321, 322, 323) bidragit till att förbättra livskvaliteten, inte bara för 
stödmottagarna utan för landsbygden i sin helhet.  

4. Landsbygdsutvecklingsgruppen har haft ansvar för att utvärdera frågan hur 
och i vilken utsträckning bredbandssatsningarna bidragit till att uppfylla andra 
målsättningar (utöver mål formulerade inom axel 3) i landsbygdsprogrammet 
2007-2013.

5, Det finns dessutom ett par frågor som berör hur åtgärder inom axel 1/3 påverkat 
specifika klimat- och miljöåtgärder; för axel 1 har Miljögruppen haft ansvar 
för att dels pröva i vilken utsträckning kompetensutvecklingsåtgärderna 
(åtgärd 111) bidragit till programmets miljömål, dels vad man kan lära sig av 
hur klimatåtgärderna fungerat när det gäller utformningen och utvärderingen 
av klimatåtgärder i framtida program (gäller inom axel 1 för satsningar inom 
ramen för moderniseringsstödet för (121) och förädlingsstödet (123) och inom 
axel 3 för diversifieringsstödet (311) och för etableringsstödet (312). Samtliga 
av dessa axelövergripande frågor med koppling till klimat- och miljöområdet 
kommer att behandlas i nästa kapitel i denna rapport (se avsnitt 4.6). 

Vi ska i det följande göra en översiktlig beskrivning av de resultat som 
Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen lämnat rörande 
ovanstående frågekomplex. Ansatsen i dessa frågor innefattar, som redan nämnts, 
en policymässig ambition att landsbygdspolitiken har en bredare ambition än att 
endast vara en politik för de areella näringarnas utveckling. Det finns i debatt, 
forskning och i flera olika utvärderingar av landsbygdspolitiken i Sverige en ofta 
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uttryckt problematisering om att det förvisso finns en sådan bred ambition uttryckt 
i policydokumenten men att de politiska instrumenten i hög grad utformats som en 
renodlad stödpolitik till det svenska jordbruket. I den tidigare nämnda granskningen 
av Riksrevisionen, vars rapport redan i titeln – Landsbygdsprogrammet – från 
jordbruksstöd till landsbygdsstöd? uttrycker denna policyproblematik. I rapporten 
konstateras följande:

När det nya landsbygdsprogrammet infördes 2007 var avsikten att det 
skulle innebära ett skifte från jordbruksstöd till ett utvecklingsprogram med 
breda satsningar för hela landsbygden. Riksrevisionens bedömning är att 
denna transformering inte fullt ut förverkligats. I programplaneringen och 
fördelningen av budgetmedel har regeringen prioriterat ned åtgärder som 
ska gå till breda målgrupper på landsbygden, till förmån för fortsatt stöd till 
jordbruket. Arbetet med att nå ut till de nya målgrupperna har inte heller varit 
i tillräckligt fokus för myndigheterna. Utvecklingen av landsbygdsprogram-
met kan ses som ett exempel på vad som i den statsvetenskapliga litteraturen 
har kallats stigberoende och som kan förstås utifrån att förändringarna ofta 
medför höga transaktionskostnader och därmed en ovilja att genomföra 
dem. Det har särskilt bidragit till svårigheten att nå programmets mål om 
sysselsättning (Riksrevisionen 2013, s. 88).

Tunga företagsstöd i landsbygdsprogrammet är riktade mot jordbruket i Sverige. 
Det gäller främst stödformerna inom axel 2 (kompensationsbidraget för stöd till 
jordbrukare i bergsområden och andra områden med svårigheter, stöd till vallodling 
och betesmarksersättningar). I det utvärderingsområde som behandlats i detta 
kapitel utgör några av de budgetmässigt sett tyngsta posterna just företagsstöd till 
i huvudsak jordbruket. I bedömningar gjorda i det stora underlagsmaterial som vi 
tagit del av handlar exempelvis målet om konkurrenskraft nära nog uteslutande 
om jordbruksnäringens konkurrenskraft. Åtgärderna i axel 1 och axel 3 bärs upp 
av utpräglade stöd till i första hand jordbruksföretag; stöd till unga jordbrukare, 
modernisering av jordbruket, förädlingsstöd, etableringsstöd, infrastrukturstöd, 
rådgivningstjänster till jordbrukare osv. 

Vi kan alltså här tala om ett framträdande policydilemma på det sättet att det finns 
ett starkt uttalat intresse i svensk politik att värna om jordbruksnäringen samtidigt 
som det också finns ambitioner om en bredare ansats i betydelse av att skapa en 
balanserad utveckling mellan stad och landsbygd. Tanken är att kunna utveckla 
värden som stärker möjligheterna att leva och verka på landsbygden även vid sidan av 
de areella näringarna. Det är också av denna anledning som det i slututvärderingen 
av landsbygdsprogrammet 2007-2013 finns utvärderingsfrågor som fokuserar på 
programmets effekter för exempelvis diversifiering av landsbygdsekonomin, på 
livskvalitetsfrågor för landsbygden i sin helhet, för byutveckling, stöd för allmän 
service, infrastruktur (som bredband) osv. Tanken är att programmet bör få en 
bredare betydelse i att kunna väga in helhetsperspektiv på samhällsutvecklingen 
och att kunna länka basen i de areella näringarna till en vidare grupp av intressenter.

Vi ska i det följande redovisa en del förhållanden ur vårt underlagsmaterial som 
belyser eller i vart fall antyder hur den policymässiga ambitionen att åstadkomma 
en landsbygdsutveckling i en vidare betydelse som diskuterats ovan. I detta avsnitt 
stannar analysen vid de mer programinterna eller axelövergripande utvärderingsfrågor 
som listades ovan. Vi kommer dock i kapitel 5, när vi tar oss an samordningsvärden 
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kopplade till andra sektorsområden (se avsnitt 5.6), att utvidga denna syntes. 
Landsbygdsprogrammets ambition att skapa en bredare ansats för landsbygdsut-
veckling i Sverige bör samordnas med andra politikområden.  

Låt oss börja med hur Konkurrenskraftsgruppen besvarat frågan om vilka andra 
effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är kopplade till genomförandet 
av åtgärderna? Det bör då inledningsvis sägas att Konkurrenskraftsgruppen menar 
att formuleringen av utvärderingsfrågan ger lite vägledning när det gäller vilka 
övriga effekter och programmål som egentligen ska utvärderas. Det är, skriver man, 
svårhanterligt eftersom de olika axlarnas målområden omfattar en rad olika perspek-
tiv, såsom exempelvis biologisk mångfald, utveckling av landskapet, diversifiering, 
lokalt ledd utveckling (Konkurrenskraftsgruppen 2016, olika ställen). En bärande del i 
Konkurrenskraftsgruppens empiriska analyser av denna fråga är att genomföra hur de 
studerade åtgärderna (för företagsstöden) påverkar spridningseffekter på regional nivå 
(oftast aggregerat på kommunnivå). Det görs dock också i Konkurrenskraftsgruppens 
rapport ett antal andra empiriska analyser för att undersöka åtgärdernas effekter 
på andra mål (exempelvis med hjälp av enkät- och intervjudata). I nedanstående 
tabell summeras de viktigaste slutsatserna ur Konkurrenskraftsgruppens analyser 
i denna del: 

Tabell 3.4. Bedömningar av Konkurrenskraftsgruppen rörande effekter som rör andra 
axlar/mål.

Axel/åtgärd/stöd Analys Resultat
Startstöd till unga 
jordbrukare (åtgärd 
112)

Analys av företagsdata hur 
startstödet påverkar den lokala 
miljön som stödföretaget verkar 
i utifrån sysselsättningstillväxt, 
befolkningstillväxt, inflyttning av 
högutbildade, näringslivsstruktur/
diversifiering och åldersstruktur.

Stödet innefattar relativt små belopp. Inga 
mätbara effekter på den lokala miljön kan 
kopplas till stödet.

Kompetens-
utveckling & 
kunskaps  spridning 
(111-114)

Analyser; dels av företagsdata  
om den potentiella interaktionen 
mellan kompetensstöden och 
andra företagsstöd; dels av enkät-
data (bland kursdeltagare och  
deltagare i rådgivningsprogram) 
för undersökning av om kompe-
tens  utveckling förstärker effekter  
i olika axlar av programmet. 

Företagsdata visar positiva och signifikanta 
interaktionseffekter mellan företag som  
har mottagit moderniseringsstöd och även 
mottagit stöd för kompetensutveckling 
under programperioden. Enkätdata visar  
att rådgivning är förknippat med en positiv 
upplevd effekt i att jordbruksföretag att 
kursen/rådgivningen bidragit till att man 
infört nya produkter, nya produktions-
metoder, utökade nätverk och att man 
använt IT i högre utsträckning (än man  
hade gjort utan åtgärden). Exempelvis;  
deltagare upp lever att insatser som an- 
ordnats av Hushållningssällskap bidragit 
positivt till den upplevda effekten för in- 
satser som genomförts inom ramen för  
axel 1. Enkätdata visar, kopplade till mål 
inom miljö området (axel 2), att stödmot-
tagare (kursdeltagare) upplevt att stödet 
bidragit till att man börjat arbeta mer miljö-
vänligt och att stödet bidragit till ökad  
biologisk mångfald.

Modernisering av 
jordbruksföretag 
(121)

Analys av företagsdata hur 
moderniseringsstödet påverkar 
den lokala miljön som stödföre-
taget verkar i utifrån sysselsätt-
ningstillväxt, befolkningstillväxt, 
inflyttning av högutbildade och 
näringslivsstruktur/diversifiering.

Resultaten indikerar att det i kommuner 
som har haft en högre andel företag som 
fått stöd har samma kommuner haft en 
högre tillväxt i högutbildade individer.  
I övrigt saknas effekter på den omgivande 
regionen som kan kopplas till stödet.
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Högre värde i jord- 
och skogsprodukter 
(123)

Analys av företagsdata hur för-
ädlingsstödet påverkar den lokala 
miljön som stödföretaget verkar 
i utifrån sysselsättningstillväxt, 
be-folkningstillväxt, inflyttning 
av högutbildade och näringslivs-
struktur - diversifiering.

Resultaten indikerar ett svagt samband 
mellan andelen företag i kommunen som 
mottagit stöd och en minskning i antal 
högutbildade i kommunen (de kommuner 
som har haft en högre andel stödföretag 
är samma kommuner som har haft en lägre 
tillväxt i högutbildade individer). I övrigt 
saknas effekter på den omgivande regionen 
som kan kopplas till stödet.

Samarbete för att 
utveckla nya pro-
dukter, processer 
och tekniker inom 
jord, -skogs- och 
livsmedelssektorn 
(124)

Intervjudata (telefonintervjuer) 
med ett urval av stödmottagare 
och frågor rörande aspekter 
kopplade till landsbygdsutveck-
ling, nätverksbyggande och 
miljömedvetenhet.

Stödet har potential att bidra till andra  
mål och axlar (främst nämns dock miljö-
relaterade möjligheter).

Förbättra och 
utveckla infrastruk-
tur av betydelse 
för utveckling och 
anpassning av jord- 
och skogsbruk (125)

Företagsdata aggregerade till 
postnummerområden. Variabler 
som mäter sysselsättning inom 
lokalområdet och inflyttning av 
högutbildade som mått på lokal 
utveckling. Dessutom mäts total 
lokal omsättning inom sektorerna 
jord- och skogsbruk som ett mått 
på tillväxt inom dessa sektorer. 

Stödet har en begränsad storlek (34 
miljoner kronor under programperioden) 
och resultaten för hur stödet påverkar 
landsbygdsutveckling beträffande andel 
högutbildade och den totala omsättningen 
visar en positiv och signifikant effekt när 
man inte kontrollerar för årsvisa effekter 
(trend i data) men effekten försvinner när 
dessa inkluderas. Resultaten tyder dock på 
att stödet, trots dess ringa omfattning, fyller 
en funktion för att utjämna konkurrens-
förhållandena mellan lantbruksföretag och 
att stödet därför bör bibehållas.

Diversifiering till 
annan verksamhet 
än jordbruk (311)

Företagsdata ur mikrodatabas och 
analysen av effekter i ett vidare 
perspektiv fokuseras mot två 
variabler; sysselsättningstillväxt 
och befolkningstillväxt (kan då ses 
som ett mått på regional utveck-
ling i bred betydelse).

Analysen visar att det endast finns 
positivt signifikanta resultat av stödet på 
stödföretagens sysselsättningsutveckling. 
En möjlig tolkning av analyserna är att 
stödet utjämnar konkurrenssituationen 
mellan stödföretag och icke-stödföretag i 
landsbygdskommuner och att stödet i dessa 
kommuntyper fyller en funktion och bör 
behållas. För företag i stadskommuner kan 
resultaten tolkas som att stödet överkom-
penserar de som erhåller det genom att  
ge dem konkurrensfördelar och att stödet  
i denna kommuntyp inte behövs.

Stöd för etablering 
och utveckling av 
företag (312)

Företagsdata ur mikrodatabas och 
analysen av effekter i ett vidare 
perspektiv fokuseras mot två 
vari-abler; sysselsättningstillväxt 
och befolkningstillväxt (kan då ses 
som ett mått på regional utveck-
ling i bred betydelse).

Analysen visar att det endast finns positivt 
signifikanta resultat av stödet på stödföre-
tagens sysselsättningsutveckling i redan 
existerande företag (dvs. inte bland ny - 
etablerade företag). En möjlig tolkning  
av resultaten är att stödet bidrar till att  
kompensera för svagare marknadspotential 
bland stödföretagen och att det bidrar till 
ökat nyföretagande.

Främjande av 
turism-verksamhet 
(313)

Företagsdata ur mikrodatabas och 
analysen av effekter i ett vidare 
perspektiv fokuseras mot två 
vari-abler; sysselsättningstillväxt 
och befolkningstillväxt (kan då ses 
som ett mått på regional utveck-
ling i bred betydelse).

Analysen visar att det finns positivt signifi-
kanta resultat av stödet på stödföretagens 
sysselsättning och arbetskraftsproduktivitet. 
Slutsats: Det utgör en oroande aspekt att, när 
stödföretagen delas upp efter lokalisering 
i landsbygds- respektive stadskommuner, 
att det endast finns statistiskt säkerställda 
effekter bland stadskommunernas företag. 
Det krävs undersökningar av vilka hinder 
som finns för att turismstödet ska kunna 
kompensera för de konkurrensnackdelar 
som finns i mer perifer gles-och landsbygd.
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Generellt sett visar Konkurrenskraftsgruppens analyser av företagsdata av åtgärds-
formerna inom axel 1 på relativt små effekter på den regionala omgivningen. De 
två tyngsta företagsstöden inom axel 1 – moderniseringsstödet och förädlingsstödet 
utgör renodlade stöd till jordbruksnäringen (en betydande del avser investeringar i 
mjölkanläggningar) och det är kanske inte helt överraskande att dessa åtgärder inte 
gett stora genomslag för den lokala och regionala omgivningen i övrigt. Trots allt 
är det ett förhållandevis litet tillskott (uppskattningsvis för båda dessa åtgärder 600 
miljoner kronor årligen och utspridda över i stort sett hela Sverige). Syntesgruppen 
drar slutsatsen att stödformerna i första hand synes ha effekt för företagen själva och 
att spridningseffekterna i en vidare betydelse för en hållbar landsbygdsutveckling 
är begränsade. 

När det gäller de tre åtgärderna inom axel 3 (diversifieringsstödet, förädlingsstödet 
och turismstödet) som är avsedda att utveckla diversifieringsgraden i landsbygds-
ekonomin utgör ett huvudresultat att dessa åtgärder bidragit på ett positivt sätt till 
sysselsättningsutvecklingen i stödföretagen. Bekymret här är att dessa effekter 
framförallt är positivt signifikanta i den stadsnära landsbygden. Likväl bör slutsatsen 
här ändå landa i (men med reservationer) att dessa åtgärder i åtminstone viss mån 
lämnar avtryck i vidare betydelse för landsbygdsutvecklingen än att endast vara 
utpräglade jordbruksstöd. Vi menar i Syntesgruppen att denna fråga borde bli föremål 
för fördjupade analyser och för utvecklingslogiskt lärande utvärdering i kommande 
landsbygdsprogram. 

Det finns så slutligen anledning att, som en tolkning av Konkurrenskraftsgruppens 
analyser, framhålla betydelsen av kompetensutvecklingsinsatser för att stödja lands-
bygdens företagare att satsa på samarbetsprojekt och diversifieringsmöjligheter – inte 
minst inom turistiska satsningar. Den typen av kompetensutveckling bör alltså kunna 
utvecklas parallellt med att man framöver ytterligare förfinar kompetensförsörj-
ningen i att vässa lönsamhetseffekter av moderniserande investeringar i enskilda 
jordbruksföretag. 

Vad säger då Landsbygdsutvecklingsgruppen om dessa axelövergripande frågeställ-
ningar? Vi kan i viktiga delar säga att Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport är 
en orientering och även en problematisering av landsbygdsprogrammets karaktär 
i betydelsen av ett bredare samhälleligt  perspektiv. Redan i rapportens inledande 
beskrivning noteras ett antal generella svå rig heter som finns i att utvärdera lands-
bygdsprogrammet. Svårigheterna består i att pro grammets olika åtgärder är tänkta 
att påverka målsättningar i hela programmet. Gruppen skri ver:

Strukturen innebär därmed att åtgärder ska komplettera varandra. 
Kompetens- och rådgivningsåtgärderna ska t.ex. stärka andra aspekter av 
programmet. Detta gör att programmet blir svårt att utvärdera eftersom det 
inte finns någon tydlig relation mellan prioriterade mål, insatser, indikatorer 
och utvärderingsfrågor. Inte minst gäller detta de uppställda indikatorerna, 
som fokuserar kvantitativa mått som inte avspeglar åtgärdernas alla olika 
insatsområden och mål (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 9).

En central idé i Landsbygdsutvecklingsgruppens slutsatser handlar därför om att 
uppställda indikatorer som ska mäta programmålen gällande grundläggande tjänster 
för ekonomin och befolkningen på landsbygden (321), byutveckling (322) samt 
bevarande av natur- och kulturarvet (323) helt enkelt inte är relevanta. Det saknas en 
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tydlig relation mellan åtgärdernas mål, de områden som prioriteras i programtexten, 
givna indikatorer och utvärderingsfrågor. Vid ett par ställen i rapporten upprepas 
följande:

Nya indikatorer, som kan fånga in livskvalitetsfrågornas inbäddade karaktär, 
och som bättre anknyter till insatsens verksamheter, bör därför utvecklas. 
Sådana indikatorer bör omfatta områden som mer tydligt anknyter till 
de åtgärdens avsikter som t.ex. antal partnerskap, areal och insatser för 
naturvård, användningsområden för restaurerade byggnader osv. Dels bör 
de omfatta områden som trivsel, styrkan i de sociala relationerna, graden av 
framtidstro och förekomsten av social tillit (socialt kapital). Detta innebär 
att metoderna för utvärdering behöver omfatta inte enbart kvantitativa 
dataanalyser, utan även kvalitativa studier (Landsbygdsutvecklingsgruppen 
2016, s. 76).

I de summerade slutsatser som Landsbygdsutvecklingsgruppen drar gällande de tre 
åtgärderna i axel 3 framkommer flera centrala problemområden med relevans för 
programintern (och även sektorsövergripande) samordning. I slutsatserna gällande 
åtgärden grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen (321) noteras ett 
svagt utnyttjande av medlen och man konstaterar att den geografiska fördelningen 
av medlen är ojämn (en tredjedel av medlen har använts i bara två län) och åtgärden 
har haft liten effekt. En viktig iakttagelse är också att åtgärden inte riktats mot 
insatser för att främja inflyttning, företagande och service. Ett grundproblem är att 
bedöma långsiktiga effekter av exempelvis upprustning av samlingslokaler eller 
av enskilda kultur- och fritidssatsningar. Återigen ges en kritisk anmärkning av 
Landsbygdsutvecklingsgruppen: 

Framförallt kan man ifrågasätta kvaliteten i stöd som syftar till att initiera 
verksamheter genom projektstöd utan att man samtidigt tillförsäkrar ett 
sammanhang som kan ta vara på projektens resultat eller erbjuda stöd i 
samverkan och nätverkande med andra aktörer, lokalt såväl som utanför det 
lokala sammanhanget (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 58).

Denna slutsats, uttryckt i identiska ordalag, återkommer även för åtgärden bevarande 
och uppgradering av natur- och kulturarvet (323). I likhet med åtgärden för förnyelse 
och utveckling av byarna (322) lyfter Landsbygdsutvecklingsgruppen även fram en 
aspekt med bred relevans ur ett helhetsperspektiv i konstaterandet att dessa åtgärder 
(322, 323) kräver hänsynstagande till jämställdhet och integration. En annan fråga 
som berör samhällsstrukturernas kvaliteteter gäller frågan om hur unga människor 
upplever landsbygdens livsmiljöer. I den mån det finns en rikhaltig och positiv 
samhällskontext finns också en ökad sannolikhet för att unga människor vill bosätta 
sig och skapa en yrkeskarriär på landsbygden.

Landsbygdsutvecklingsgruppens samlade svar på frågan om vilka andra effekter bland 
annat de som rör andra mål/axlar, är kopplade till genomförandet av åtgärderna och 
på frågan vilka effekter åtgärderna har för en vidare grupp av intressenter fokuseras 
svaret mot att åtgärderna är beroende av vilka andra aktörer som är verksamma inom 
de områden som den lokala gruppen (stödmottagaren) bedriver sin verksamhet. Om 
samarbetet sker tillsammans med exempelvis en kommun blir kommunens strategier 
eller intressen påtagligt styrande för den lokala gruppen. Den lokala gruppen tenderar 
då att komma in i en maktmässigt underordnad position visavi samarbetspartnern. 
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Slutsatsen som dras av Landsbygdsutvecklingsgruppen blir därför följande: 

Makten över prioriteringar och utvärdering av verksamheter ligger då kanske 
främst hos andra än den lokala gruppen (se vidare Carlsson 1993). Svaret 
på de två frågorna blir därmed att arbete med lokal utveckling tenderar att 
’tvinga fram’ samarbete med andra aktörer och att vi, genom att vända på 
denna ordning, kan se att åtgärderna sannolikt haft effekter såväl på andra 
mål som på andra aktörer. Dock finns det ingenting i materialet som antyder 
att konkreta projekt på ett påtagligt sätt skulle ha haft effekter på andra mål 
och/eller intressenter. (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 78).

I den andra frågan med betydelse för den programinterna eller axelövergripande 
samordningen har Konkurrenskraftsgruppen haft ansvar för att svara på den program-
specifika utvärderingsfrågan om vilken betydelse diversifiering - gällande tre åtgärder 
i axel 3; diversifieringsstödet (311), etableringsstödet (312) samt turismstödet (313) 
– haft för andra mål i programmet, i synnerhet för konkurrenskraft. Denna fråga är 
starkt överlappande med det som redan behandlats ovan och som summerats i tabell 
3.4 (se även avsnitt 3,4 under rubriken diversifiering). Vi menar i Syntesgruppen 
att den bärande slutsatsen rörande dessa stödformer, som alla är kopplade till diver-
sifiering, handlar om hur åtgärderna i framtiden ska prioriteras i ett geografiskt 
perspektiv. Stödföretag som är verksamma i stadsnära landsbygd har helt andra 
möjligheter att utveckla marknadsmässig diversifiering av sitt företag jämfört med 
motsvarande företag i mer utpräglade landsbygdskommuner. Det kan då innebära, 
med en möjligtvis förenklad slutsats ur Konkurrenskraftsgruppens rapport, att 
stödföretag i stadsnära landsbygd utnyttjar stöden för att överkompensera en redan 
gynnad position och att den genomförda diversifieringen hade kunnat åstadkom-
mas även utan stöd. För företag i glesbygdskommuner kompenserar stödet en redan 
svag position på marknaden och kan då vara avgörande för att i någon mån stärka 
diversifieringsgraden i landsbygdsekonomin som inte hade kunnat ske utan att stöden 
funnits. Ur konkurrenskraftssynpunkt vore det kanske fördelaktigast (att bygga ut 
stödmöjligheterna i glesbygdsområden och ta bort dem i stadsnära landsbygd). Då 
det i underlagsmaterialet föreligger en osäkerhet kring slutsatsen i denna del vore 
en möjlig väg att i framtiden genomföra fördjupade analyser och utvärderingar av 
stöden ur just denna synvinkel.

Även för den tredje frågan – vad åtgärderna i axel 3 haft för effekter för en 
vidare grupp av intressenter – har redan flera centrala slutsatser dragits i 
framställningen tidigare i detta delavsnitt. I både Konkurrenskraftsgruppens och 
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapporter betraktas denna fråga som till stor del 
överlappande med den övergripande utvärderingsfrågan att belysa vilka övriga 
effekter som är kopplade till respektive åtgärd inom axel 3. Vi kan alltså för denna 
fråga hänvisa, för både Konkurrenskraftsgruppen och Landsbygdsutvecklingsgruppen 
till de slutsatser som presenterats tidigare.

Avslutningsvis återstår frågan om i vilken utsträckning bredbandssatsningarna, 
som utvärderats av Landsbygdsutvecklingsgruppen, bidragit till att uppfylla 
andra målsättningar i landsbygdsprogrammet 2007-2013. En central utgångs-
punkt för Landsbygdsutvecklingsgruppens analyser av bredbandssatsningarna 
är att bredband bidrar till landsbygdens attraktivitet ur många olika synvinklar. 
Det gäller möjlig heterna att driva företag, möjligheterna att upprätthålla olika 
servicefunktioner, möjligheter att få vardagslivet på landsbygden att fungera och 
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möjligheter för människor att stanna kvar i bygden eller i bästa fall få nya människor 
att bosätta sig på landsbygden. Bredbandssatsningarna är kanske den enskilt sett 
viktigaste åtgärden i landsbygdsprogrammet med axelövergripande betydelse. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen beskriver bredbandssatsningarna som ett uttryck 
för en komplex organisationsstruktur som omfattar en stor mängd institutioner och 
intressenter på olika nivåer i samhällsorganisationen. 

Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar i sin rapport att en av de mest frekventa 
bristerna gäller samordning mellan lokal, regional och nationell nivå. I rapporten 
framgår också att det skett en ansvarsförflyttning gällande bredbandssatsningarna 
från myndigheterna till fiberföreningarna vilket inneburit upplevda kompetensbrister 
i systemets förmåga att möta projektägarnas behov i utbyggnaden av bredbandsnäten 
i lokala områden. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår att bredbandssatsningarna 
i framtiden justeras genom att lägga ett större ansvar för utbyggnaden (i bredbands-
satsningar knutna till landsbygdsprogrammet) på Jordbruksverket och länsstyrel-
serna. Landsbygdsutvecklingsgruppen efterlyser också en ökad samordning av de 
offentliga aktörerna som berörs av bredbandsstödet för att underlätta utbyggnaden 
i förhållande till de lokala fiberföreningarna (bl.a. bör, för att motverka en ökande 
”redovisningströtthet bland projektägare att insamling av analysmaterial för utvär-
deringar och uppföljningar görs i förhållande till endast en gemensam avsändare). 

Ett ytterligare område där Landsbygdsutvecklingsgruppen ser behov av justeringar 
i den administrativa hanteringen, bl.a. att effektivisera handläggningsrutiner av 
stödutbetalningarna och att öka tydligheten i regelverket. Man noterar att det funnits 
problem med likviditeten i fiberföreningarna som förefaller bero på att det har tagit 
tid för ansvariga myndigheter att handlägga ärenden. Oklarheter i genomförandet 
regelverket samt att förändringar eller rättelser i dessa verkar retroaktivt för projektä-
gare har varit en stor brist inom programperioden.

Bredbandssatsningarna har, som behandlats tidigare i detta kapitel, med råge uppfyllt 
uppsatta mål (nära 200 000 hushåll har fått bredband genom satsningarna). Stödens 
effekter märks, skriver Landsbygdsutvecklingsgruppen, på att det lokala närings-
livet fått bättre förutsättningar och det blivit möjligt för fler personer att arbeta 
från hemmet. En annan slutsats är att ett ökande antal fritidsboende förefaller ha 
kommit att vistas mer i sitt fritidsboende med sitt arbete vilket i framtiden kan 
innebära att fler personer väljer att bosätta sig där permanent. Ytterligare effekter 
som lyfts fram i Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport är att vardagslivet synes 
ha underlättats för landsbygdsbefolkningen med den förbättrade internetåtkomsten. 
Tillgången till IT-baserad service har också blivit mer lättillgänglig och tillförlitlig. 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 98).

Några mindre positiva effekter av stödet noteras dock också. Landsbygds-
utvecklingsgruppen skriver:

Mindre uppskattade effekter av stödet är att civilsamhället fått ta ett alltför 
stort ansvar i den modell som Sverige har valt. Inom ramen för den program-
period som här utvärderas, ligger det ett mycket tungt ansvar på den enskilda 
projektägaren att uppbringa tillräcklig med kompetens och resurser för 
att genomföra projektet. Projektägarna förväntas vara införstådda i vitt 
skilda områden som offentlig upphandling, marknadsundersökningar, 
bredbandsinfrastrukturens krav på teknik, markavtal, m.m. samtidigt som 
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de förväntas lyckas med mobilisering av bygderna, vara väl förtrogna med 
stödprogrammens regelverk och slutligen ha den samlade kompetens som 
krävs för att genomföra själva projektet. Dessutom är det inte ovanligt att 
privatpersoner ha fått ta lån med den egna fastigheten som säkerhet, eftersom 
stöden betalats ut i ett sent skede av processen. Kritiken är stor mot framför 
allt Jordbruksverket, men också mot en del länsstyrelser och kommuner, när 
det gäller brist på administrativt stöd, brist på kompetens samt oklara och 
retroaktivt förändrade regler (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 98).

Vi ska i kapitel 5 återvända till en del aspekter kring administrativa problem i samband 
med ansökan, beslut och kontroll i landsbygdsprogrammets stödgivningsprocesser 
i stort. 

Summering – processvärdesyntes programintern och axelövergripande 
samordning
Det kan nu vara tid att summera processvärden rörande den programinterna och 
axelövergripande samordningen för utvärderingsområdet om konkurrenskraft, 
livskvalitet och diversifiering. Vi har tidigare lyft fram att detta utvärderingsområde 
innefattar ett övergripande policydilemma mellan, å ena sidan att värna om den 
svenska jordbruksnäringen (som bas för landsbygdens utveckling) och, å den andra 
sidan, om behovet av en bredare ansats i att utjämna skillnader mellan stad och land 
samt att utveckla exempelvis livskvalitetvärden som stärker möjligheten att leva och 
verka på landsbygden (även vid sidan av de areella näringarna). Det finns i utred-
ningsmaterial och i debatten om landsbygdspolitiken en bild av att medelsarsenalen 
i landsbygdsprogrammet fortfarande uttrycker en ambition om stöd till jordbruket, 
snarare än ett stöd till landsbygden. 

Om vi fördjupar analysen av målkonflikterna inom detta utvärderingsområde kretsar 
dessa bland annat kring karaktären på de åtgärdsformer som i landsbygdsprogrammet 
2007-2013 varit samlade i axel 1, 3 och 4. Åtgärdsformerna kan grovt sorteras i fyra 
huvudtyper. En typ av åtgärder utgörs av företagsstöd till främst enskilda jordbruks-
företag inom axel 1 (exempelvis moderniseringsstödet, etableringsstödet). En andra typ 
utgörs av de tre diversifieringsstöden i axel 3 som har ett något bredare syfte och en 
delvis annan målgrupp än företagsstöden i axel 1. Diversifieringsstöden kan dessutom 
utgöra projektstöd med flera olika aktörstyper, inte bara företag, som deltagare. Den 
tredje typen är åtgärder i axel 3 som riktas mot landsbygdsutvecklande insatser för 
servicefunktioner, byutveckling och natur- och kulturarvssatsningar. Den fjärde 
typen är insatser inom Leader. Målkonflikter, men även en potential för synergier, 
kan skapas både inom dessa åtgärdstyper var för sig och i relationerna mellan dem. 

En grundläggande potentiell målkonflikt inom åtgärdstypen för diversifiering handlar 
om hur man geografiskt bör prioritera stöden. Ska man satsa på den stadsnära 
landsbygden där det finns en gynnsam struktur för att åstadkomma diversifiering 
eller ska man satsa i de mer glesa strukturerna där behoven av landsbygdsutveck-
lande insatser kan betyda skillnad mellan avfolkning och en försiktigt positiv 
utvecklingstrend? Det finns också iakttagelser i underlagsmaterialet att åtgärder 
för exempelvis servicefunktioner eller byutveckling är tämligen disparata och inte 
tillräckligt tydligt prioriterade inom en gynnsam utvecklingsstruktur eller inbäddad 
karaktär. Risker finns att specifika satsningar förlorar utvecklingskraft medan andra 
möjliga satsningar med bättre potential inte får stöd. När det gäller målkonflikter 
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mellan åtgärdstyperna har vi kunnat konstatera att gränserna inte alltid är glasklara 
(exempelvis mellan landsbygdsutvecklande åtgärder i axel 3 och leadersatsningarna 
i axel 4). En underliggande problematik ligger så slutligen i att mer generellt riktade 
företagsstöd i axel 1 (som omfattar mest medel) ger respektive stödföretag en 
stärkt konkurrenssituation, men det är svårt att se vilka effekter dessa stöd har för 
landsbygdens utveckling i en vidare betydelse.

Vi har inte haft tillräckligt med resurser för att i Syntesgruppen fördjupa analysen hur 
dessa åtgärdstyper skulle kunna bära med sig ytterligare synergieffekter. Det är inte 
särskilt enkelt att överblicka i vilken mån det sker samordning av dessa åtgärdstyper 
mot bestämda mål (exempelvis prioriterade satsningar i vissa geografiska områden). 
Åtgärderna synes alltså snarare vara både disparata inom respektive åtgärdstyp och 
dessutom är gränsdragningarna mellan åtgärdstyperna i vissa delar oklara. Vår fråga 
blir därmed mer öppen; Hade en större grad av synergistiska processer kunnat skapas 
om de generellt verkande företagsstöden i axel 1 hade minskat något till förmån för 
något uppgraderade insatser för diversifiering och lokala utvecklingsprojekt? Och 
vilka synergier kunde aktualiseras om de landsbygdsutvecklande åtgärderna i axel 
3 hade förts över till leaderbudgeten? Vi ska dock inte släppa dessa frågekomplex 
riktigt här, utan få återkomma till dessa i behandlingen av den programövergripande 
utvärderingsfrågan om programmets regionala styrning (se avsnitt 5.6; särskilt under 
rubriken Lokalt och regionalt engagemang som kapacitetsbyggande)

I summerad form kan vi ur analysen tidigare dra följande slutsatser (som är 
Syntesgruppens egna) rörande den programinterna och axelövergripande samordning-
en för utvärderingsområdet rörande konkurrenskraft, livskvalitet och diversifiering:

• De mest betydelsefulla företagsstöden i axel 1 har sin främsta betydelse för 
de stödmottagande jordbruksföretagen och har fått små (i vart fall mätbara) 
spridningseffekter i en vidare betydelse (exempelvis i den omkringliggande 
kommunen). Ungefärligen motsvarande slutsats kan dras för de landsbygdsut-
vecklande åtgärderna i axel 3. De konkreta projekten har sannolikt haft betydelse 
för både enskildas livskvalitet och för den enskilda plats där åtgärden genomförts, 
men har inte fått någon större betydelse i ett vidare perspektiv för landsbygden 
som helhet.

• För diversifieringsstöden i axel 3 (diversifiering, förädling, turism) kan vi se en 
del positiva sysselsättningseffekter i stödföretagen och kan av denna anledning 
sägas att i åtminstone någon mån bidragit till möjligheterna att leva och verka 
på landsbygden.

• Vi kan se att betydelsen av att använda kompetensutvecklingsinsatser för samar-
betsprojekt i diversifieringssyfte (inte minst kopplat till turismnäringen) har en del 
strategiska värden för att skapa positiva utvecklingsbetingelser för diversifieringen 
av landsbygdsekonomin.

• Det finns anledning att i framtida program, gällande åtgärder för landsbygds-
utveckling i axel 3 och 4, utveckla programmets mål och indikatorer som ökar 
fokuseringen på programmets potential för landsbygdsutveckling i ett vidare 
perspektiv (detta utgör en central slutsats i Landsbygdsutvecklingsgruppens 
slututvärdering). Det gäller exempelvis mer kvalitativt orienterade indikatorer för 
att mäta sådant som trivsel, styrkan i sociala relationer, framtidstro och social tillit.
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4 Utvärderingsområde II:  
Klimat och miljö

4.1 Presentation av utvärderingsfrågor, begrepp  
och mål

Inom detta utvärderingsområde behandlas frågor kopplade till klimat- och miljö-
området och sammantaget är det fyra utvärderingsfrågor (samtliga EU-gemensamma) 
som ska besvaras: 

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till minskad 
klimatpåverkan och till klimatanpassning?

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att öka 
tillgången till förnybar energi?

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att 
skydda och stärka naturresurser och landskapet, inklusive biologisk mångfald 
och jord- och skogsbruk med höga naturvärden? 

• I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till förbättrad 
vattenförvaltning (kvalitet, användning och mängd)?

Vi har sorterat dessa fyra frågor på så sätt att vi börjar med den mer övergripande 
frågan om klimatpåverkan/klimatanpassning som i sin tur följs av frågan om förnybar 
energi (som är tydligt kopplad till klimatfrågan). Därpå följer frågan om natur-
resurserna och landskapet som slutligen följs av den något mer specifika frågan om 
förbättrad vattenförvaltning. Det bör då sägas att denna ordningsföljd avviker från 
hur det angivits i utvärderingsuppdraget, men vi finner det mer logiskt att besvara 
frågorna där vi utgår från klimataspekten (och förnybar energi) för att sedan besvara 
frågor knutna till naturvärden och biologisk mångfald. Samtliga frågor är dock 
sammankopplade på olika sätt. 

I det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 satsas huvuddelen av medlen inom 
axel 2, cirka 65 % av hela budgeten eller runt 23 miljarder kronor. Av dessa medel 
satsas huvuddelen på två typer av stöd; dels det s.k. kompensationsstödet (cirka 5 
miljarder under programperioden) som är ett stöd för naturbetingade svårigheter för 
jordbrukare i bergsområden respektive andra områden med svårigheter och dels stöd 
för ett miljövänligt jordbruk (cirka 17 miljarder). Kompensationsstödet ger ersättning 
för naturgivna nackdelar i vissa specifikt utpekade stödområden och används för 
extensiv vallodling och till betesmark. Stödet för miljövänligt jordbruk omfattar en 
rad olika typer miljöersättningar (skötsel av betesmarker, bevarande av naturmiljöer, 
minskat kväveläckage, extensiv vallodling, skyddszoner, restaurering av betesmarker 
osv.). I landsbygdsprogrammet 2007-2013 beskrivs målen för åtgärderna inom axel 
2 på följande sätt:

… att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd 
och stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion 
med minskad miljöpåverkan för att bidra till att gemensamma och nationella 
miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås. En helhetssyn skall utvecklas på 
landskapet som resurs för rekreation, utveckling och tillväxt, boende och som 
bärare av ett natur- och kulturarv (Landsbygdsdepartementet 2012, s. 90). 
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De fyra utvärderingsfrågorna kretsar kring ett antal relaterade ambitioner kopplade 
till landsbygdsprogrammets måluppfyllelse rörande (1) klimatpåverkan och klima-
tanpassning, (2) satsning på förnybar energi, (3) värnande om biologisk mångfald 
och höga naturvärden samt (4) förbättrad vattenförvaltning. I denna rapport, som 
utgår från slutsatser framtagna i andra utvärderingar, grundas målfyllelseanalysen av 
dessa frågor i huvudsak på mål och indikatorer som lagts fast i landsbygdsprogram-
met. Vi kommer inte i denna rapport att mer utförligt eller detaljerat beskriva eller 
problematisera hur målindikatorerna utformats. Den intresserade läsaren kan här 
med fördel ta del av Miljögruppens rapport som innehåller lärorika orienteringar och 
problematiseringar av de indikatorer som används i programmet inom miljöområdet. 

Vad vi däremot vill lyfta fram, om än kortfattat, gällande detta utvärderingsområde 
är att vi här har att göra med ett av landsbygdsprogrammets kanske viktigaste policy-
mässiga spänningsfält. Grundproblemet, som vi redan berört i kapitel 1, är att flera 
av åtgärderna i programmet, exempelvis stöd för modernisering av jordbruksföretag 
och annan företagsutveckling, kan leda till exempelvis negativ klimatpåverkan 
och till minskad biologisk mångfald. Policyskaparna, dvs. EU och den svenska 
regeringen, betonar att programmet ska bidra till att skapa en helhetssyn (se citatet 
ovan) i värdeskapandet på landsbygden. I utvärderingen av landsbygdsprogrammet 
återfinns därför dels ett antal EU-gemensamma utvärderingsfrågor som ska belysa 
vilka ”andra effekter” som åtgärder inom en axel lett till med betydelse för en annan 
axel. Det finns dock också flera programspecifika utvärderingsfrågor som just tar 
fasta på spänningsfältet mellan, å ena sidan, klimat- och miljöåtgärder och, å den 
andra sidan, övriga åtgärder i programmet. Den här sistnämnda typen av utvärde-
ringsfrågor domineras helt och hållet av klimatåtgärder och av frågor relaterade till 
miljömål (se kapitel 1 för en utförlig redovisning). 

Programmets omfattande satsningar (23 miljarder kr) på axel 2 uttrycker naturligtvis 
en ambition att satsa på klimat- och miljömål i landsbygdspolitiken och bärs i hög 
grad upp av att hantera spänningsfältet mellan miljöambitioner och konkurrenskraft. 
Utvärderingsfrågorna inom detta utvärderingsområde avser att ge en bild av hur denna 
ambition lyckats. Man kan också förstå utvärderingsfrågorna som att policyskaparen 
visserligen vill vara vaksam på att åtgärder för att stärka konkurrenskraften inte 
leder till alltför omfattande miljöproblem (negativ samordning), men också att kunna 
utveckla synergier i detta spänningsfält. Om landsbygdsprogrammet kan främja 
processer där exempelvis satsningar på att öka den biologiska mångfalden även leder 
till stärkt lönsamhet och bättre konkurrenskraft för jord- och skogsbruksnäringen är 
detta något som är ytterst positivt för landsbygden som helhet (positiv samordning). 
Vi tror att måluppfyllelsen av landsbygdsprogrammet i framtiden skulle vinna mycket 
på att den typen av synergier utvecklas inom ramen för fler reflekterande hållplatser 
där processvärden av detta slag blir föremål för lärande utvärdering.

Avsikten med detta kapitel är att svara på de fyra programövergripande frågorna 
och att göra en konstruktiv syntes samt en processvärdesyntes om programintern 
eller axelövergripande samordning och även slutsatser rörande utvecklingslogiskt 
lärande i programmets genomförandeprocesser. Vi kommer också då och då i detta 
kapitel att peka på tänkbara områden där vi ser behov av att stärka utvecklingslogiska 
lärandeprocesser.
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4.2 Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta avsnitt är avsikten att ge svar på den EU-gemensamma utvärderingsfrågan 
som lyder; I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till 
minskad klimatpåverkan och till klimatanpassning? 

Den kanske viktigaste globala miljöfrågan just nu handlar om klimatförändringar 
och växthusgasutsläpp. Utsläppen från svenskt jordbruk uppgår till ca 10 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter per år (Jordbruksverket, 2012, Naturvårdsverket, 2015). 
I huvudsak bidrar jordbruket med utsläpp av lustgas från odlad mark, metan från 
idisslande djur, metan och lustgas från gödselhantering, koldioxid från mulljordar och 
genom användning av fossila bränslen samt indirekt genom användning av mineral-
gödsel som också kräver mycket energi vid tillverkningen. Utsläppen kompenseras 
i viss mån genom inbindning av kol i träd och mark (särskilt energiskog och vall). 
Flera rapporter (Jordbruksverket, 2013b; 2014b) konstaterar att det är ofrånkomligt 
att flera stöd (t.ex. inom landsbygdsprogrammet) till jordbruket bidrar till negativa 
konsekvenser klimatmässigt eftersom ökad livsmedelsproduktion, ökat antal husdjur 
och mer odlad areal leder till mer utsläpp av växthusgaser. Samtidigt har många stöd 
inom landsbygdsprogrammet bidragit till att klimatpåverkan minskat på olika sätt. 
I de fall stöden bidragit till produktion av förnybar energi har detta i många fall 
också lett till minskad klimatpåverkan eftersom den förnybara energin antas ersätta 
fossil energi (se nedan). Frågan om i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet har 
bidragit till minskad klimatpåverkan och till klimatanpassning är därför inte helt 
enkel att besvara men i det följande avsnittet görs ett försök att ge en samlad bild av 
vad stöden inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 kan ha betytt för klimatfrågan 
samt förslag på rekommendationer för kommande program.

I Halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 konstaterar utvärde-
rarna av axel 2 (Halvtidsutvärdering axel 2, 2010) att det inte finns några åtgärder 
inom miljövänligt jordbruk som riktar sig till att mildra klimatförändringar och 
utvärderar därför inte frågan. Övergripande konstaterar Halvtidsutvärderingen att 
när det gäller att mildra klimatförändringar befinner sig arbetet i ett inledningsskede 
(Halvtidsutvärdering, 2010). De förändringar som sedan genomfördes 2010 där 
budgeten för satsningar på förnybar energi och klimat avsevärt höjdes har lett till att 
många fler ansökningar och beviljade projekt har kommit till stånd (Jordbruksverket, 
2015a). Antalet beviljade investeringsstöd för energi- och klimatåtgärder uppvisade 
en topp 2011 vilket kan ses som ett resultat av de marknadsföringsåtgärder som 
genomfördes under 2010 i samband med att landsbygdsprogrammet tillfördes dessa 
särskilda medel (Jordbruksverket, 2015a).

Stöd inom axel 1 och 3 (åtgärderna 121, 123, 311 och 312)
De viktigaste insatserna inom förnybar energi och klimat har varit projekt- och 
investeringsstöd inom axel 1 och 3. Av alla de ansökningar som beviljades stöd 
handlade ca 8 % om insatser inom förnybar energi och klimat (Jordbruksverket, 
2015a). Utvärderarna (Smith m.fl. 2016) konstaterar att programmet när det gäller 
klimatåtgärder har haft ett tydligt fokus på produktion och användning av energi 
och relaterade emissioner av växthusgaser. De stöd som har kunnat sökas har varit i 
form av investeringsstöd till företag som investerat i sin verksamhet och projektstöd 
som har kunnat sökas för kompetensutveckling, rådgivning, informationsinsatser, 
förstudier och pilotprojekt. Utvärderarna har fokuserat sin utvärdering på stöden 
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som bidrar till att minska klimatgasutsläppen genom att byta ut användning av 
fossila bränslen mot användning av förnybara bränslen i biopannor eller genom egen 
produktion av biogas från gödsel (Smith m.fl. 2016). Utvärderarna konstaterar att 
det finns god överensstämmelse mellan genomförda insatser och de mål som satts 
upp inom programmet (Smith m.fl. 2016). Däremot har måluppfyllelsen i de flesta 
fall varit låg beroende på att många insatser varit förutsättningsskapande och därför 
inte gett mätbara effekter alternativt gett effekter som inte kunnat mätas. 

Ett annat problem som lyfts fram av utvärderarna är att de stöd som erbjudits inte 
varit tillräckliga för att resultera i en lönsam investering. Exempel på detta är gödsel-
baserad biogas som har visat sig svår att uppnå lönsamhet för (Smith m.fl. 2016). 
Klimatnyttan med rötning av gödsel är dels att biogasen som produceras kan ersätta 
ett fossilt bränsle och dels att metanavgången från gödsellagring och spridning kan 
reduceras. Utvärderarna som räknar med 34 anläggningar som fått stöd kommer 
fram till att dessa anläggningar minskar emissionerna med 25 300 ton koldioxid-
ekvivalenter per år (Smith m.fl. 2016) medan i Jordbruksverkets rapport (2015a) där 
man räknat på 22 anläggningar som byggts inom programperioden kommer fram 
till att den sammanlagda minskningen av klimatgaser för dessa blir ca 22 000 ton 
koldioxidekvivalenter per år. Miljögruppens beräkningar omfattar gödselbaserad 
biogasproduktion men ytterligare klimatnytta kan uppnås om också andra restpro-
dukter och grödor rötas. Även andra positiva miljöeffekter kan uppnås genom att 
den rötrest (biogödsel) som uppstår också bidrar till ett bättre växtnäringsupptag 
och därmed till minskat behov av mineralgödsel och mindre kväveläckage. Andra 
insatser inom stallgödselhantering som bör ha bidragit till minskade klimatgasutsläpp 
är övergång från fast- till flytgödselsystem, täckning av gödselbrunnar eller annat som 
möjliggör en effektiv gödselhantering. Även investeringar i biopannor bör ha minskat 
användningen av fossila bränslen och därmed minskat växthusgasut släppen liksom 
plantering av energiskog kan ha gjort, om den använts för att ersätta fossila bränslen 
(Smith m.fl. 2016). När det gäller delåtgärden etablering av fleråriga energigrödor 
under moderniseringsstödet fanns ett hektarmål över programperioden som visar 
på ett mycket lågt utfall.

Ett mindre antal insatser för klimatanpassning beviljades under programperioden. 
Det handlar främst om insatser för vattenhushållning som t.ex. markavvattning 
eller bevattningsdammar (Jordbruksverket, 2015a). Utvärderarna i Miljögruppen 
har tolkat att dessa åtgärder inte ingår i utvärderingsuppdraget och har därför inte 
behandlat dessa.

Stöd inom axel 2
Inom jordbrukssektorn härrör emissionerna av växthusgaser till största delen från 
biologiska processer i form av metan från idisslarnas matsmältning och lustgas från 
kväve som tillförts åkermarken vilket i båda fallen är svårt att påverka i någon större 
omfattning annat än genom en minskning av produktionen. Det finns inom axel 2 
indikatorer för att förhindra klimatförändring för följande åtgärder: kompensations-
bidraget, miljövänligt jordbruk, utvald miljö, minskade växtnäringsförluster från 
jordbruksmark samt extensiv vallodling. I Jordbruksverkets årsrapport (2015c) finns 
varken uppsatta mål eller utfall redovisade med motiveringen att det inte är möjligt 
att på ett tillförlitligt sätt beräkna klimatförändringar för dessa åtgärder. Det kan 
emellertid finnas direkta eller indirekta effekter av dessa åtgärder med betydelse för 
jordbrukets klimatpåverkan eller jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat. 
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Ett övergripande mål för alla insatser inom åtgärd 214 borde vara att insatserna ska 
bekämpa klimatförändringar. Exempel på sådana insatser kan vara ersättningar för 
ekologisk produktion, ersättningar för extensiv vallodling, miljöskyddsåtgärder och 
olika åtgärder för att minska kväveläckage. 

Ersättning för certifierad ekologisk produktion kan ha effekter på klimatet t.ex. genom 
att mindre konstgödning som bidrar till lustgasavgång används i ekologisk odling. Å 
andra sidan kräver ekologisk odling att man avstår från kemiska bekämpningsmedel 
och tvingas öka den mekaniska bekämpningen vilket riskerar öka klimatpåverkan. 
Minskad kväveanvändning per hektar innebär emellertid ofta också lägre skördar 
per hektar och det är därför osäkert om ekologisk produktion är mer klimatvänlig 
(Jordbruksverket, 2012). 

Stöd till extensiv vallodling med målet att minska växtnäringsläckaget berättigar till 
ersättning i södra Sveriges intensivt brukade slättbygder (Smith m.fl. 2016). Förutom 
minskning av växtnäringsförluster (inkluderande lustgasavgång) har vallodling 
positiv effekt på kolinlagringen i marken som i sin tur minskar klimatförändringen 
(Lal, 2004). Dessa effekter gäller i huvudsak medan vallen ligger obruten vilket 
gör dem svåra att kvantifiera och det behöver därför närmare studeras hur mycket 
kol som kan lagras in. Det huvudsakliga motivet med ersättningarna för minskade 
växtnäringsförluster från jordbruksmark är att minska läckaget av växtnäringsämnen. 
Insatserna ska i huvudsak bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ingen övergöd-
ning. Insatserna borde samtidigt också ha en positiv effekt på miljökvalitetsmålet 
Minskad klimatpåverkan eftersom lustgasavgång från åkermark är starkt kopplad 
till kväveläckage. Efter att en gröda skördats på hösten är risken för lustgasavgång 
ofta stor (Kasimir Klemendtsson, 2009). Detta på grund av att växtupptaget avstan-
nar efter att grödan skördats och en ökad mineralisering på grund av att marken 
bearbetas och organiskt material brukas ned. Att odla en fånggröda efter skörd av 
huvudgrödan på hösten har visat sig kunna minska lustgasavgången (Magnheden 
et al. 2014; Henriksson et al. 2015) eftersom fånggrödan fortsätter att ta upp kväve 
under hösten. Även vårbearbetning, dvs. att vänta med jordbearbetning till så sent 
som möjligt kan minska lustgasavgången. Antal brukare som fick ersättning för 
minskat kväveläckage med åtaganden i det nuvarande programmet uppgick till drygt 
5700 (Smith m.fl. 2016). Dessa åtaganden borde rimligtvis också ha lett till positiva 
effekter på lustgasavgången men storleken på dessa effekter är svår att bedöma. Det 
bör också tilläggas att minskad kvävetillförsel också kan minska kolinlagringen i 
marken vilket kan ta ut effekten av minskad lustgasavgång (Jordbruksverket, 2012). 

Kolinlagring kan också ge ett viktigt bidrag till minskad klimatpåverkan och särskilt 
effekten av naturbetesmarker är viktigt att beakta. Naturbetesmarker i Sverige binder 
in i storleksordningen 0,40 Mton koldioxid per år (Naturvårdsverket, 2012). Stödet till 
extensiv vallodling bör ha betydande effekt på kolinlagringen. En ökad kolinlagring i 
marken kan också åstadkommas genom användning av täckgrödor, en ökad nedplöj-
ning av halm och restprodukter eller spridning av slam, rötrester och stallgödsel eller 
genom en utveckling av perenna spannmålsgrödor (Jordbruksverket, 2012).

När det gäller jordbrukets anpassning till ett förändrat klimat kan åtgärder inom axel 
2 också ha haft en positiv effekt. Anläggande och skötsel av våtmarker kan förutom 
effekter på vattenkvaliteten också bidra till klimatanpassning eftersom våtmarker 
kan ha en buffrande förmåga vid översvämningar som inträffar efter kraftiga regn 
(Johannessen, 2015). 
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Rekommendationer för framtidens program
Landsbygdsprogrammet bidrar till minskad klimatpåverkan till exempel genom 
insatser för produktion och användning av förnybar energi, energieffektivitet och 
förbättrad gödselhantering. Framtida stöd bör förutom detta också i större utsträck-
ning fokusera på att minska de biologiska processernas utsläpp som t.ex. metan och 
lustgas från stallgödsel, lustgas från gödslad åkermark och lustgas och koldioxid 
från odling på torvmarker. Odling på torvmarker står för en betydande andel av 
jordbrukets klimatpåverkan (Jordbruksverket, 2014a) och utgör därför en viktig 
potential för utsläppsminskning. Det finns ännu ett stort antal företag som skulle 
kunna vidta åtgärder för att minska sin verksamhets klimatpåverkan och arbetet 
med att skapa engagemang och incitament hos fler företag behöver därmed fortsätta 
(Jordbruksverket, 2015a). Fler företag skulle kunna bygga biogasanläggningar 
eller leverera gödsel till en anläggning och få tillbaka en bättre biogödsel. Ökad 
kolinlagring i jordbruksmark kan också minska klimatpåverkan och det kan vara 
av intresse att öka incitamenten för investeringar i kolinlagring med exempelvis 
investeringsstöd (Jordbruksverket, 2012). Här behövs det mer forskning för att 
klargöra vilka åtgärder som ger mest effekt. 

Slututvärderingen rekommenderar också att information och styrning bör riktas 
mot de mest utsläppsreducerande insatserna (Smith m.fl. 2016) och framhåller 
också behovet av relevanta indikatorer som är kopplade till relevanta/mätbara mål. 
Framtidens stöd bör också inkludera fler mål i de olika insatserna eftersom flera 
insatser faktiskt bidrar till minskad klimatpåverkan. Det diskuteras också om ett mer 
resultatbaserat system för miljöersättningar skulle ge bättre möjlighet till styrning, 
också skulle vara effektivare och bidra till mer miljönytta och lägre kostnader 
(Jordbruksverket, 2015b). Utredare av energianvändningen inom areella näringar 
(Jordbruksverket, 2010) har också föreslagit att ytterligare satsningar på rådgivning 
kring energieffektivitet och energihushållning skulle kunna ske genom kompetens-
utvecklingsmedel i landsbygdsprogrammet. För arbetsfordon i de areella näringarna 
saknas idag alternativ till fossila bränslen. För att ta fram alternativ behövs insatser 
som skulle kunna komma från framtida landsbygdsprogram.

Jordbruksverket har i sin handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2016 avsatt mest 
pengar till området miljö och klimat (Jordbruksverket, 2016). Det finns därför goda 
möjligheter att öka insatserna för att minska lantbrukets klimatpåverkan genom till 
exempel kompetensutveckling och rådgivning. Särskilt kunskapen om effektiva 
klimatåtgärder inom djurhållning och markanvändning är fortfarande bristfällig 
men även inom energieffektivisering finns en potential på mellan 5-15 % av energi-
användningen i de flesta företag (Jordbruksverket, 2015a). I framtida program bör 
potentialen för minskad klimatpåverkan utnyttjas genom både gamla stödformer 
och genom de nya stöden som ska främja samarbeten och pilotprojekt.

Framtida program behöver också bidra till att landsbygdens företag anpassar sig till 
ett förändrat klimat (Jordbruksverket, 2015a). En statistikrapport från jordbruksverket 
(2013a) visar att de flesta tillfrågade lantbrukarna inte tror att deras verksamhet 
kommer att påverkas av ett förändrat klimat.
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4.3 Förnybar energi
I det följande är avsikten att ge svar på den EU-gemensamma utvärderingsfrågan 
som lyder; I vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till 
att öka tillgången till förnybar energi?

Inga direkta åtgärder i landsbygdsprogrammet 2007-2013 handlar om att öka tillgången 
på förnybar energi. Eftersom de klimatåtgärder inom landsbygdsprogrammet som bidrar 
till att uppfylla målen i huvudsak är energirelaterade kommer svaret på CEQ 4 att till 
stor del sammanfalla med svaret på CEQ 7 (se ovan). Både stöden till biogasproduk-
tion och biopannor bidrar till att öka tillgången på förnybar energi samtidigt som de 
leder till minskad klimatpåverkan eftersom den förnybara energin antas ersätta fossil 
energi. Liksom för klimatpåverkan som ökar med mer stöd till lantbruket är det också 
ofrånkomligt att mer stöd som leder till högre produktion kräver mer energiinsatser 
och mer transporter. Samtidigt kan landsbygdsprogrammet bidra till ökad tillgång på 
förnybar energi genom att främja produktion av energi från jordbrukets avfall och 
restprodukter, gödsel och energigrödor. Ökad odling av energigrödor kan emellertid 
medföra miljöpåverkan på andra områden såsom ökad växtnärings- och bekämpnings-
medelsanvändning. Investeringar i biogasanläggningar, biopannor och plantering av 
energigrödor hör till åtgärder som ökar tillgången på förnybar energi. Som nämnts 
ovan har de viktigaste insatserna inom förnybar energi och klimat varit projekt- och 
investeringsstöd inom axel 1 och 3. Det förnybara energislag som dominerar är bioen-
ergi och de biobränslen som jordbruket producerar är t.ex. biogas, energiskog (salix, 
hybridasp, poppel) och halm (Jordbruksverket, 2015a). Utvärderarna som i huvudsak 
fokuserat utvärderingen (Smith m.fl. 2016)på stöd till biogas och biopannor konstaterar 
att cirka 81 GWh biogas producerades i de rapporterade biogasanläggningarna samt 
cirka 140 GWh i biopannorna som fått stöd (Smith m.fl. 2016). En del av investeringarna 
i biopannor handlar emellertid om ersättning eller uppgradering av befintliga biopannor 
och kan därför inte anses öka tillgången på förnybar energi (Smith m.fl. 2016).

Inom åtgärd 121: Modernisering av jordbruksföretag har en ökad tillgång på förnybar 
energi möjliggjorts genom stöd till investeringar (Smith m.fl. 2016). Beviljade projekt 
med detta syfte inom åtgärden har handlat om plantering av fleråriga energigrödor, 
investeringar i biopannor och biogasanläggningar samt ökad produktion av förnybar 
elektricitet. Också inom åtgärd 123: Högre värde i jord och skogsbruksprodukter kan 
till viss del en ökad produktion av förnybar energi återfinnas. Det samma gäller för 
åtgärd 311: Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk och 312: Affärsutveckling 
i mikroföretag där också ett flertal satsningar på produktion av biobränslen till försälj-
ning märks (Smith m.fl. 2016). Utvärderarna konstaterar att en stor del av målen inom 
axel 1 är kopplade till plantering av fleråriga energigrödor där utfallet blev mycket lågt 
(Smith m.fl. 2016). Endast drygt 1500 hektar har planterats under programperioden 
och orsakerna till det låga intresset bör utredas vidare. Tänkbart är att priset på flis är 
för lågt och att de effekter på markstrukturen som odlingen medför verkar avskräck-
ande. Hur effekten av stöden för investeringar i biopannor ska räknas behöver också 
utredas. Om en befintlig biopanna byts ut mot en modern panna kommer inte tillgången 
på förnybar energi att öka i någon större utsträckning jämfört med om biopannan 
ersätter en oljepanna. I en enkätundersökning genomförd av Jordbruksverket (2013b) 
framkom dessutom att 26 % av de som fått investeringsstöd för modernisering av sitt 
jordbruksföretag skulle ha genomfört sin investering även utan stöd. Denna så kallade 
dödvikt utgör en komplikation när effekterna av stöden ska analyseras.
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Rekommendationer för framtida program
Landsbygdsprogrammet bidrar till att tillgången på förnybar energi ökar genom att 
bidra med stöd till ökad produktion och användning av förnybar energi. Potentialen 
är dock inte särskilt väl utnyttjad. Mellan 100 000 och 300 000 hektar åker skulle 
kunna tas i anspråk för odling av energigrödor och mindre än 10 % av den stallgödsel 
som skulle kunna rötas är idag utnyttjad för biogasproduktion (Jordbruksverket, 
2015a). Halvtidsutvärderingen (2010) rekommenderar att stöden till modernisering 
av jordbruksföretag och högre värden i jord- och skogsbruksprodukter inriktas mer 
på investeringar i produktion som har positiva externa effekter (t.ex. investeringar i 
produktion av råvaror för bioenergi, i utrustning för att ersätta fossil med förnybar 
energi och förädling av jord- och skogsbruksråvara till bioenergi). Kunskapsläget 
behöver förbättras kring flera steg i värdekedjan för de bränslen som produceras 
inom jordbruket och särskilt utveckling av affärsmodeller, koncept och samver-
kanslösningar kan bidra till att skapa en marknad för energiråvara från jordbruket 
(Jordbruksverket 2015a). Även utvärderarna menar att i framtida program bör det 
finnas större fokus på jordbrukaren som energiproducent, både i form av leverantör 
av mer eller mindre förädlade råvaror och i form av drivmedel, elektricitet och värme 
(Smith m.fl. 2016).

Landsbygdsprogrammet är ett viktigt verktyg för att öka tillgången på förnybar energi 
men med låga priser och otydliga styrmedel går utvecklingen långsamt trots insatser 
och särskilda medel som tillförts programmet. Med tanke på den låga måluppfyllnaden 
inom förnybar energi skulle en genomgripande analys behöva genomföras av vilka 
mål som bör sättas i framtida landsbygdsprogram och vilka insatser som behövs 
för att nå dessa. Om vi ska klara klimatmålen och samtidigt utveckla landsbygden 
blir det viktigt i framtida program att värdera de positiva miljöeffekter som finns 
till exempel i att använda restprodukter och gödsel för biogasproduktion så att det 
blir lönsamt för landsbygdsföretagen att producera förnybar energi. Därför behövs 
fortsättningsvis också stöd för investeringar, projekt och kunskapsuppbyggnad som 
kan bidra till att öka tillgången på förnybar energi.

4.4 Naturresurser och biologisk mångfald
I detta avsnitt är avsikten att ge svar på den EU-gemensamma utvärderingsfrågan om 
i vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till att skydda 
och stärka naturresurser och landskapet, inklusive biologisk mångfald och jord- och 
skogsbruk med höga naturvärden? 

Miljögruppens rapport visar att landsbygdsprogrammet spelat en stor och i många 
fall avgörande roll genom att förhindra nedläggning av jordbruk och genom att 
bevara marker av stort värde för biologisk mångfald. Som nämns i rapporten kan 
dock begreppet biologisk mångfald tolkas olika och t.ex. avse hotade arter eller 
mångfalden i det lokala landskapet. Det finns dessutom många olika organismgrup-
per att beakta som det saknas data för. Vidare tar man upp att en definition av 
vad som är höga naturvärden saknas. Således är det inte självklart vad som avses 
med ”naturresurser och landskapet, inklusive biologisk mångfald och jord- och 
skogsbruk med höga naturvärden” i utvärderingsfrågan. I Miljögruppens rapport 
redovisas analyser av stödens effekter på markanvändning med hjälp av resultat från 
simuleringsmodellen CAPRI. Exempelvis har det s.k. kompensationsstödet, dvs. 
”Åtgärden för stöd för naturbetingade svårigheter för jordbrukare i bergsområden 
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(åtgärd 211) och stöd till andra områden med svårigheter (åtgärd 212)” bidragit 
till bevarande av betesmark, och slåtter- och betesvallar. I Miljögruppens rapport 
dras slutsatsen att kompensationsstödet därmed varit gynnsam för den biologiska 
mångfalden. I rapporten noteras dock att stödet inte uppnått landsbygdsprogrammets 
mål att bevara 132 000 hektar jordbruksmark med höga naturvärden. Miljögruppens 
slutsats gällande kompensationsstödet är att det fört med sig (genom att det förhindrat 
nedläggning av betesmark) en ökad biologisk mångfald, men säger samtidigt att det 
empiriska underlaget i form av fågeldata är litet vilket omöjliggör regionala analyser 
och även att fågeldata inte med nödvändighet speglar den biologiska mångfalden. 
Miljögruppen efterlyser en stärkt övervakning av fåglar i regioner där tillgången 
på jordbruksmark är liten och även övervakningsdata från andra organismgrupper 
(Smith m.fl. 2016, s. 104).

Inom ”Åtgärderna 214 och 216: Ersättningar för miljövänligt jordbruk (214) och stöd 
för icke-produktiva investeringar – jordbruk (216)” visar simuleringarna att den totala 
effekten av de olika stöden inom dessa åtgärder på markanvändningen framförallt 
varit att betesmark ökat, slåtter- och betesvallar ökat medan framförallt odling av 
oljeväxter minskat jämfört med om stöden inte funnits. Den totala arealen åkermark 
har blivit högre än vad den skulle varit utan stöd. För dessa åtgärder (214 och 216) fanns 
stöd för ”Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och 
våtmarker”. I Miljögruppens rapport bedöms att framförallt ersättningen för skötsel 
av betesmarker har varit avgörande för att vi fortfarande har kvar relativt stora arealer 
av dessa värdefulla marker som även är viktiga för biologisk mångfald. Effekter av 
stöden till skötsel av våtmarker (som ingår i åtgärd 214) på biologisk mångfald är oklar 
eftersom det inte är klart hur skötselvillkoren fungerar. Däremot är skötselstödet ofta 
kopplat till anläggning av våtmarker som ingår i ”Regionalt prioriterade ersättningar” 
inom åtgärd 216 och i Miljögruppens rapport görs en kunskapssammanställning som 
visar att skapande av nya våtmarker kan bidra väsentligt till ökad biologisk mångfald 
i jordbrukslandskapet (Smith m.fl. 2016, s. 154ff). 

Inom ”Regionalt prioriterade ersättningar” (inom åtgärd 214/216) gavs även stöd till 
restaurering av betesmarker och slåtterängar. Miljögruppen betonar det stora värdet 
av detta för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Återhämtningen av 
dessa marker sker dock långsamt och effekten på den biologiska mångfalden blir 
stor först efter ganska lång tid. Återhämtningen kräver mer än 10 år av skötsel efter 
restaureringen. Således är effekten av restaureringsåtgärderna inte omedelbara och 
beroende av att de följs av varaktig skötsel.

Stöden inom ”Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och renskötsel-
områdena” syftar bl.a. till att bevara småbiotoper som är av stor betydelse för biologisk 
mångfald i jordbrukslandskapet. Stödet bedöms dock ha haft en begränsad betydelse 
för biologisk mångfald på grund av stödets utformning och dess skötselvillkor (Smith 
m.fl. 2016). När det gäller stöden inom ”Traditionella kulturväxter och husdjursraser” 
skriver Miljögruppen att det varit svårt att bedöma stödets effekter. Inom stöden 
för ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark” lämnades ersättning för 
skyddszoner mot vattendrag” främst för att minska växtnäringstransporter ut i 
vattendragen. Dessa skyddszoner kan även bidra till biologisk mångfald t.ex. genom 
insådd av fröblandningar som gynnar pollinerande insekter och naturliga fiender 
(Smith m.fl. 2016). Skyddszoner kan även tänkas bidra som ekologiska korridorer 
i jordbrukslandskapet.
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Stöden inom ”Certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad produktion” 
bedöms kunna bidra till ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. I Miljögruppens 
rapport görs en genomgång av forskningsresultat som belyser detta och den generella 
slutsatsen är att ekologisk odling har en positiv effekt på biologisk mångfald. En rimlig 
bedömning (gjord av syntesgruppen) är att ersättningen även bidragit till att hålla 
åkerareal i produktion vilket troligen bidragit till ett mera varierat kulturlandskap.

Inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 gavs det även stöd till ”Åtgärd 227: 
Icke-produktiva investeringar – skog”. Inom åtgärden gavs ersättning till delinsatserna 
”Bevara och utveckla skogens biologiska mångfald” och ”Öka arealen ädellövskog”. 
Inom den förstnämnda gavs stöd till anpassad skötsel som till exempel manuell 
röjning i områden med höga värden, naturvårdsbränning eller åtgärder som skapar 
död ved. Dessa skötselåtgärder bedöms bidra väsentligt till biologisk mångfald 
men det betonas också i Miljögruppens rapport att det krävs kontinuerlig skötsel 
för bibehållen effekt på biologisk mångfald. Effekten av ökad areal ädellövskog är, 
enligt Miljögruppens rapport, inte lika uppenbar som för delinsatsen att ”Bevara 
och utveckla skogens biologiska mångfald”. Man noterar i rapporten att stödet för 
ädellövskog delvis betraktas som ett produktionsstöd där skogen är tänkt att avverkas 
i mogen ålder och då inte i ett stadium då de stora fördelarna för den biologiska 
mångfalden inträffar (som sker i äldre lövskog). I sina slutsatser kring åtgärden (227) 
lämnar Miljögruppen ett konstruktivt förslag:

På lång sikt kan stödet till att öka arealen ädellövskog möjligen ha en gynnsam effekt 
på biologisk mångfald, men det kräver som sagt att en del av den skog som gynnas 
också får bli överårig och alltså sparas från nedhuggning. Även om man av flera 
anledningar vill ha mer ädellövskogar i Sverige (högt rekreationsvärde, variation 
mellan skogsbestånd), så skulle effekten på biologisk mångfald bli större om man 
koncentrerade sig på åtgärder som skapade gamla och ur produktionssynvinkel 
”dåliga” ädellövträd i våra skogar. En möjlighet vore att köpa loss delar av mogen 
ädellövskog för att på så sätt snabbt förstärka poolen av biologiskt värdefulla träd. 
(Smith m.fl. 2016, s. 255)

Sammanfattningsvis bör landsbygdsprogrammet 2007-2013 ha bidragit i hög utsträck-
ning till att skydda och stärka naturresurser och landskapet, inklusive biologisk 
mångfald och jord- och skogsbruk med höga naturvärden. Detta beror dels på 
effekter av ovan nämnda stöd inriktade på biologisk mångfald men även på att 
landsbygdsprogrammet som helhet har bidragit till att vidmakthålla jordbruk i 
områden där detta knappt är lönsamt och därmed till att vidmakthålla ett öppet och 
mera varierat landskap.

4.5 Förbättrad vattenförvaltning
I detta avsnitt är avsikten att ge svar på den EU-gemensamma utvärderingsfrågan om 
i vilken utsträckning har landsbygdsprogrammet 2007-2013 bidragit till förbättrad 
vattenförvaltning (kvalitet, användning och mängd)?

Vi kommer nedan att lyfta fram de analyser Miljögruppen gjort 

• Dels för åtgärderna 111 och 114 ”Kompetensutvecklande åtgärder inom yrkesutbild-
ning och information riktad till personer verksamma inom jordbruks-, livsmedels- 
och skogsbrukssektorerna” samt ”Rådgivningstjänster för jord- och skogsbrukare” 
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• Dels för åtgärderna 214 och 216 som benämns ”ersättningar för miljövänligt 
jordbruk” (214) och ”stöd för icke-produktiva investeringar – jordbruk” (216).

När det gäller åtgärderna 111 och 114 är avsikten att främja ”företagsutveckling för 
att stimulera till att utveckla befintliga och nya produkter och verksamheter”. Detta 
exemplifierar stöd och åtgärder inom landsbygdsprogrammet som kan bidra till ökat 
antal djur och/eller ökad odlad areal och därmed till ökat läckage av växtnäring 
och bekämpningsmedel till vattendrag som påpekats tidigare (Jordbruksverket 
2014b). Däremot kan vi konstatera att enskilda aktiviteter inom åtgärderna 111 och 
114 i hög utsträckning ha bidragit till förbättrad vattenförvaltning inom befintligt 
jordbruk. Detta visas i Miljögruppens rapport genom en analys av effekter av 
rådgivningsprogrammet Greppa Näringen. Miljögruppens analys, som baseras på 
en studie gjord av Agri Food (Höjgård & Nordin 2015) visar att inflödet av kväve i 
gödsel till medverkande lantbruk inte förändrats nämnvärt medan däremot utflödet 
av kväve i form av produkter ökar vid ökad rådgivning. Detta tyder på effektiviserat 
kväveutnyttjande inom lant-bruket som bör ha bidragit till minskat kväveläckage till 
vattendrag från dessa jordbruk. Inom Greppa Näringen sker dessutom rådgivning 
avseende åtgärder som minskar transporten till vattendrag av näringsämnen som 
ändå läcker från åkern. Här ingår anläggning av våtmarker och skyddszoner vars 
effekt inte framkommer i ovanstående analys. Sammantaget bör Greppa Näringen 
alltså ha medfört väsentligt förbättrad vattenförvaltning i medverkande lantbruk.

Det är dock viktigt att här lägga in en reservation. I Miljögruppens rapport noteras 
att det fortfarande (påpekanden om detta har gjorts i tidigare utvärderingar) saknas 
målvariabler i landsbygdsprogrammet för att mäta de miljöinriktade kompetensut-
vecklingsåtgärderna på företagsnivå. Med undantag för analysen av Greppa Näringen 
kan man alltså inte genomföra utvärderingsanalyser av övergödningsproblematiken 
för övriga miljörelaterade aktiviteter för åtgärderna 111 och 114 (kompetensut-
vecklings- och rådgivningsaktiviteter). Miljögruppen föreslår att man i framtiden 
säkerställer uppgifter på företagsnivå rörande samtliga miljörelaterade indikatorer 
inom detta område (Smith m.fl. 2016, s. 44).

Inom ”Åtgärd 214 och 216: Ersättningar för miljövänligt jordbruk (214) och stöd för 
icke-produktiva investeringar – jordbruk (216)” ingår flera ersättningar som avser 
att bidra till för-bättrad vattenförvaltning. Här ingår stöd till skötsel av våtmarker. 
Effekter av själva skötseln av våtmarker (ingår i 214) på växtnäringstransporter 
till vattendrag går inte att utvärdera men däremot är skötselstödet ofta kopplat till 
anläggning av våtmarker som ingår i ”Regionalt prioriterade ersättningar” inom 
åtgärd 216, och effekten av skapandet av nya våtmarker inom landsbygdsprogrammet 
på näringstransporter har utvärderats (Jordbruksverket 2015e). Våt-marker anläggs 
främst med två syften, främjande av biologisk mångfald och/eller för att minska 
växtnäringstransporter från jordbruk till vattendrag och hav. Våtmarker som anlagts 
inom landsbygdsprogrammet med uttalat syfte att minska näringstransporter från 
intensivt brukade jordbruksområden uppvisade generellt en mycket god effektivitet 
avseende både fosfor- och kväveavskiljning. Våtmarker där biologisk mångfald anges 
som syfte bidrar också till minskade transporter av näringsämnen till vattendrag och 
hav, men uppvisar betydligt lägre avskiljningseffekter räknat per anlagd våtmarksyta. 
Dessa våtmarker bidrar dock i väsentlig utsträckning till andra ekosystemtjänster som 
bör sammanvägas med växtnäringseffekterna (Jordbruksverket 2015e). Sammantaget 
bidrar våtmarker anlagda inom landsbygdsprogrammet i hög utsträckning till en 
minskad transport av växtnäring från jordbruket till vattendrag och hav i Sverige. 
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Våtmarker som anlagts inom landsbygdsprogrammet med uttalat syfte att minska 
närings-transporter har dessutom i mycket hög utsträckning bidragit till förbättrad 
vattenförvaltning i intensivt brukade jordbruksområden.

Miljögruppens rapport lämnar ett förslag till förbättringar av ersättningen för anlägg-
ning av våtmarker. Förslaget innebär att ansökningar om att få anlägga våtmarker 
bör innehålla en precisering av själva syftet med våtmarken. Det konstateras i 
Miljögruppens rapport att kostnadseffektiviteten av våtmarker är svår att bedöma. 
Detta beror på att det inte är tillräckligt tydliggjort vilken målbild som våtmarken 
syftar till att uppnå (tre mål finns; reducering av kväve, reducering av fosfor samt 
biologisk mångfald). Miljögruppen skriver: 

En våtmark som är optimerad att reducera N är inte detsamma som en 
våtmark som är optimerad att reducera P eller främja biodiversitet. Utan 
information om syfte med varje våtmark och en metod att kvantifiera effek-
terna för var och en blir alla bedömningar av effektivitet ganska godtycklig 
(Smith m.fl. 2016, s. 163).

I framtida program bör således ersättning för projektering och anläggning av 
våtmarker tydligare motiveras utifrån målbild eller funktion som våtmarken ska 
ha. Anläggning av våtmarker i jordbrukslandskapet har potential att utgöra en 
mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska växtnäringstransporter från jordbruket 
till vattendrag, särskilt om effekten på biologisk mångfald och värdet av de olika 
ekosystemtjänster som uppkommer i våtmarker sammanvägs. Återföring av utdikad 
torvmark till våtmark (återvätning av dränerade organogena jordar) kan bidra 
väsentligt till minskade klimatgasutsläpp inom jordbruket (Jordbruksverket 2014a) 
och exemplifierar hur flera olika värdefulla ekosystemtjänster kan uppnås inom 
samma åtgärd. De blöta områden som skapas kan användas för t.ex. produktion av 
bioenergi (Wichtmann m.fl. 2016). Om markerna således kan användas till produktion 
även efter återvätning öppnar detta för att åtgärden kan omfatta mycket stora ytor 
som även kan fungera effektivt som översvämningsområden och därmed förhindra 
översvämningar på annan mark vid högvattenflöden.

Inom Åtgärd 214 ingår även ersättningar för ” Minskade växtnäringsförluster från 
jordbruksmark”. Det innefattar odling av fånggröda och vårbearbetning, eller en 
kombination av dessa, samt stöd till skyddszoner. Miljögruppens rapport utvärderar 
effekter av stöden till fång-gröda/vårbearbetning på kväveläckaget från jordbruks-
mark. Sammantaget bidrar stöden till fånggröda/vårbearbetning inom landsbygdspro-
grammet väsentligt till en minskad transport av kväve från jordbruket till vattendrag 
och hav i Sverige. Stöden till fånggröda/vårbearbetning inom programmet har 
därmed, (syntesgruppens bedömning) i hög utsträckning bidragit till förbättrad 
vattenförvaltning i det svenska jordbruket. Miljögruppen utvärderar även effekter av 
stöden till skyddszoner på fosforläckaget från jordbruksmark. Stöden till skyddszoner 
inom landsbygdsprogrammet bidrar till en minskad transport av fosfor från jordbruket 
till vattendrag. Stöden till skyddszoner inom landsbygdsprogrammet har därmed, 
enligt syntesgruppens egen slutsats, bidragit till förbättrad vattenförvaltning i det 
svenska jordbruket.
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Ersättning till ”Miljöskyddsåtgärder” inom åtgärd 214 bör enligt Miljögruppens 
rapport kunna bidra väsentligt till att förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
växtnäringsläckage och risker vid användning av bekämpningsmedel. Åtgärden 
innebar för enskilda lantbrukare upprättande av växtnäringsbalans, gödselanalys, 
markkartering och jordartsanalys, krav avseende användning av lantbruksspruta, samt 
kontroll och åtgärder för att möjliggöra minskad användning av bekämpningsmedel. 
Den statistiska analys som bifogas som bilaga 2 till Miljögruppens rapport styrker 
också att effekterna av ”miljöskyddsåtgärder” varit goda avseende minskning av 
växtnäringsläckage till vattendrag. Stöden till ”miljöskyddsåtgärder” inom lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 har därmed troligtvis i hög utsträckning bidragit till 
förbättrad vattenförvaltning. 

Vad gäller ersättning till ”Certifierad ekologisk produktion och kretsloppsinriktad 
produktion” så bör dessa kunna bidra väsentligt till förbättrad vattenförvaltning 
genom att minska läckage av bekämpningsmedel till vattendrag. Som påpekas i 
Miljögruppens rapport så är däremot effekten på växtnäringsläckage inte självklar 
vid ekologisk odling. En generell iakttagelse som Miljögruppen gjort gällande 
ersättningen för ekologisk produktion är att den är i behov av en tydligare motivering 
vad gäller målsättningar i programmet och även utvecklade effektindikatorer för att 
stärka utvärderingspotentialen för satsningar på ekologisk produktion. Miljögruppen 
diskuterar också, i detta sammanhang, att man i framtida program bör introducera 
en geografisk prioritering så att stöd till ekologisk produktion riktas mot områden 
där det ger störst effekt (något som påpekats av flera andra bedömare, se t.ex. i 
Konjunkturinstitutet 2014). 

Stöden till ”Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet” har delvis 
inriktats på att ge stöd i södra Sverige med målsättningen att minska växtnäring-
släckaget i intensivt odlade slättbygder. I intensivt odlat jordbrukslandskap bör 
denna förändrade markanvändning ha bidragit till minskat växtnäringsläckage och 
minskad användning av bekämpningsmedel genom att intensivt brukad mark blivit 
vall. Därmed bör denna åtgärd ha bidragit till förbättrad vattenförvaltning.

Ovanstående genomgång visat att åtgärder för förbättrad vattenförvaltning innefattar 
i huvud-sak åtgärder som bidrar till en förbättrad vattenkvalitet medan det i stort 
sett saknas åtgärder avseende användning och mängd. Den samlade bilden blir att 
vissa stöd och åtgärder inom landsbygdsprogrammet (t.ex. rådgivning, anläggning 
av våtmarker, fånggrödor, miljö-skyddsåtgärder) i hög utsträckning har bidragit till 
förbättrad vattenförvaltning, främst inom områden med intensivt jordbruk. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att läckaget av växtnäring och bekämpningsmedel överallt 
eller totalt från jordbruk i Sverige till vattendrag och hav blivit mindre jämfört 
med vad det skulle varit utan landsbygdsprogrammet 2007-2013. Som nämnts ovan 
kan andra stöd inom programmet har bidragit till högre produktion inom jordbru-
ket och därmed till ökat läckage av växtnäring och bekämpningsmedel. En lägre 
jordbruksproduktion inom Sverige hade dock förmodligen inneburit högre import 
av jordbruksprodukter och miljöeffekterna av detta jordbruk hade då uppkommit 
utomlands istället.
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4.6 Utvärderingsfrågor och synteser

Svar på utvärderingsfrågor och konstruktiv syntes
Vi har i detta kapitel besvarat fyra programövergripande utvärderingsfrågor om 
klimatåtgärder, förnybar energi, biologisk mångfald samt vattenförvaltning. I nedan-
stående sammanställning redovisas svaren på frågorna i kondenserad form:

Tabell 4.1. Programövergripande utvärderingsfrågor klimat- och miljöfrågor

Programövergripande utvärderingsfråga Svar på utvärderingsfrågan
I vilken utsträckning har landsbygds-
programmet 2007-2013 bidragit till  
minskad klimatpåverkan och till 
klimatanpassning?

Landsbygdsprogrammet har i enskilda delar bidragit till 
minskade utsläpp av växthusgaser och ökad kunskap om 
klimatförändringar men det finns fortfarande potential 
för att minska klimatpåverkan ytterligare. Huvuddelen av 
klimatåtgärderna i programmet är energirelaterade och 
endast i liten grad inriktad mot att minska de bio logiska 
processernas utsläpp (metan och lustgas). För att pro-
grammet ska bidra till en ytterligare minskning av klimat-
påverkan behövs forskning kring vilka åtgärder som ger 
mest nytta och ekonomiska incitament för att vidta åtgär-
der. Medvetenheten om behovet av klimat anpassning 
behöver stärkas om åtgärder ska komma igång.

I vilken utsträckning har landsbygds-
programmet 2007-2013 bidragit till att  
öka tillgången till förnybar energi?

Landsbygdsprogrammet har bidragit till en ökad tillgång 
på förnybar energi men potentialen är många gånger 
större och förutsätter en förbättrad lönsamhet och 
politiska styrmedel som gör det attraktivt att producera 
förnybar energi inom lantbruket.

I vilken utsträckning har landsbygds-
programmet 2007-2013 bidragit till att 
skydda och stärka naturresurser och 
landskapet, inklusive biologisk mångfald 
och jord- och skogsbruk med höga 
naturvärden?

Landsbygdsprogrammet har i hög utsträckning bidragit 
till ökad biologisk mångfald och att skydda och stärka 
naturresurser dels genom stöd inriktade på detta men 
även genom att programmet som helhet har bidragit till 
att vidmakthålla jordbruk och ett öppet och mera varierat 
landskap.

I vilken utsträckning har landsbygds-
programmet 2007-2013 bidragit till  
förbättrad vattenförvaltning?

Miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet har bidragit 
i hög utsträckning till förbättrad vattenförvaltning men 
effekterna av denna förbättring uppväger inte nödvän-
digtvis ökat läckage av växtnäringsämnen och bekämp-
ningsmedel (lokalt eller totalt) som programmet kan ha 
bidragit till genom högre jordbruksproduktion än vad 
som varit fallet utan programmet.

Det bör sägas att analysen av de fyra utvärderingsfrågorna i detta kapitel utgörs av 
en översiktlig summering av det som framkommit i vårt underlagsmaterial. Vi har 
också ur underlaget kunnat lyfta fram ett antal konstruktiva förslag som pekar på 
möjliga förbättringar inför framtida programinsatser inom detta utvärderingsområde. 
I summerad form har vi detta kapitel lyft fram följande förbättringsförslag där vi 
bedömer att man förhållandevis snabbt kan genomföra förändringar: 
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1. Syntesgruppen drar slutsatsen att landsbygdsprogrammets klimatåtgärder har 
i hög grad varit knutna till energirelaterade insatser. Syntesgruppen menar 
att framtida program bör förutom detta också i större utsträckning fokusera 
på att minska de biologiska processernas utsläpp som t.ex. metan och lustgas 
från stallgödsel, lustgas från gödslad åkermark, lustgas och koldioxid från 
odling på torvmarker. Arbetet med att skapa engagemang och incitament 
hos fler företag på landsbygden behöver därmed fortsätta. Fler företag skulle 
kunna bygga biogasanläggningar eller leverera gödsel till en anläggning och 
få tillbaka en bättre biogödsel. Ökad kolinlagring i jordbruksmark kan också 
minska klimatpåverkan och det kan vara av intresse att öka incitamenten för 
investeringar i kolinlagring med exempelvis investeringsstöd (Jordbruksverket, 
2012). Syntesgruppen menar att här behövs mer forskning för att klargöra 
vilka åtgärder som ger mest effekt. 

2. Miljögruppen föreslår att det i framtida program introduceras särskilda åtgärder 
i landsbygdsprogrammet för insatser kopplade till minskad klimatpåverkan 
och satsningar på förnybar energi (och att inte enbart låta sådana åtgärder vara 
inordnade under andra åtgärdsformer såsom t.ex. moderniseringsstödet)

3. Syntesgruppen menar att användning och produktion av förnybar energi 
kopplad till jordbruksnäringen har potential att utökas väsentligt. Mellan 
100 000 och 300 000 hektar åker skulle kunna tas i anspråk för odling av 
energigrödor och mindre än 10 % av den stallgödsel som skulle kunna rötas är 
idag utnyttjad för biogasproduktion. Förslag på förbättringar i framtida program 
handlar därför, enligt Syntesgruppens slutsats, om att ägna mer uppmärksamhet 
åt jordbrukaren som energiproducent. Kunskapsläget behöver också, enligt 
Syntesgruppen, förbättras kring flera steg i värdekedjan för de bränslen som 
produceras inom jordbruket och särskilt utveckling av affärsmodeller, koncept 
och samverkanslösningar.

4. Framtidens program bör också, enligt Syntesgruppen, inkludera fler klimatre-
laterade mål och effektindikatorer i de olika åtgärderna eftersom flera insatser 
faktiskt bidrar till minskad klimatpåverkan. Syntesgruppens tolkning av 
underlagsmaterialet, leder också till att dra slutsatsen att det behövs ytterligare 
satsningar på rådgivning kring energieffektivitet och energihushållning genom 
programmets kompetensutvecklingsåtgärder. Syntesgruppen ser också det som 
angeläget att i framtida program utöka specifika satsningar på kompetensut-
veckling gällande klimatåtgärder inom djurhållning och markanvändning.

5. Framtida program behöver också, enligt Syntesgruppen, bidra till att landsbyg-
dens företag anpassar sig till ett förändrat klimat. Insatser för att öka förståelse, 
kompetens och aktiviteter för klimatanpassning behöver introduceras i större 
utsträckning än vad som varit fallet i tidigare program. 

6. När det gäller det s.k. kompensationsstödet (åtgärd 211 och 212) noteras 
visserligen i Miljögruppens rapport att stödet fört med sig en ökad biologisk 
mångfald, men Miljögruppen pekar dock på att det empiriska underlaget i 
form av fågeldata är begränsat vilket exempelvis omöjliggör regionala analyser 
och att man problematiserar fågeldata som en tillräckligt bra indikator för att 
mäta den biologiska mångfalden. Inför framtida program hade en del av denna 
problematik kunnat åtgärdas genom att introducera en stärkt övervakning av 
fåglar i regioner där tillgången på jordbruksmark är liten och att introducera 
övervakningsdata även från andra organismgrupper.
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7. Gällande stödet för att öka arealen ädellövskog (inom åtgärd 227 stöd för 
icke-produktiva investeringar – skogsbruk) hade betydelsen för den biologiska 
mångfalden ökats väsentligt om en del av den skog som erhåller stöd också 
får bli överårig och alltså sparas från nedhuggning. Miljögruppen noterar 
här att även om man av flera anledningar vill ha mer ädellövskogar i Sverige 
(högt rekreationsvärde, variation mellan skogsbestånd), så skulle effekten 
på biologisk mångfald bli större om man koncentrerade sig på åtgärder som 
skapade gamla och ur produktionssynvinkel ”dåliga” ädellövträd i våra skogar. 
En möjlighet, som föreslås i miljögruppens rapport, vore att köpa loss delar 
av mogen ädellövskog för att på så sätt snabbt förstärka poolen av biologiskt 
värdefulla träd.

8. Det bör i framtida landsbygdsprogram introduceras målvariabler för miljöre-
laterade insatser för att mäta de miljöinriktade kompetens- och rådgivningsin-
satserna som genomförs på företagsnivå. Det är exempelvis idag inte möjligt 
att genomföra utvärderingsanalyser av övergödningsproblematiken för dessa 
åtgärder i programmet. Förslaget från Miljögruppen är att man i framtiden 
säkerställer uppgifter på företagsnivå rörande samtliga miljörelaterade indika-
torer inom detta område.

9. När det gäller anläggning av våtmarker bör syftet med enskilda projekt preci-
seras tydligare än vad som hittills varit fallet. Anläggning av våtmarker i 
jordbrukslandskapet har, enligt syntesgruppens uppfattning, potential att 
utgöra en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska växtnäringstran-
sporter från jordbruk till vattendrag och hav, särskilt om värdet av de olika 
ekosystemtjänster (inklusive biologisk mångfald) som uppkommer i våtmarker 
sammanvägs. Återvätning av dränerade organogena jordar kan dessutom bidra 
väsentligt till minskade klimatgasutsläpp inom jordbruket. De blöta områden 
som skapas kan användas för produktion av bioenergi och fungera effektivt 
som översvämningsområden och därmed förhindra översvämningar på annan 
mark.

10. Syntesgruppen menar att det finns anledning att i framtida program förtydliga 
målsättningar rörande ekologisk produktion, liksom att effektindikatorerna 
utvecklas för att utvärdera denna ersättningsform. Det finns också anledning, 
enligt syntesgruppen, att därmed göra en geografisk prioritering av ersättningen 
till ekologisk produktion. 

Nedan följer, som en del i den konstruktiva syntesen, ett urval av förslag från 
analysseminarium den 17/5 2016 (se bilaga 2) då 108 personer i bordsdialoger och 
via en nätchatt, svarade på följande frågor: Hur kan mål och indikatorer utvecklas 
så att fler insatser för klimatåtgärder kommer till stånd? Hur kan potentialen för 
mer bioenergiproduktion utnyttjas? Kan åtgärder för klimatanpassning stimuleras?

11. Ett förslag var att se skogens möjligheter både för produktion av biodrivmedel 
och för kolinlagring. Detta kan vara ett exempel på en regional satsning där 
det behövs regionala mål och insatser.

12. En annan fråga var om landsbygdsprogrammet kan användas för att påverka 
konsumtionen. Skulle åtgärder som ökar medvetenheten och skapar marknader 
kunna få stöd?
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Ovanstående förslag på förbättringar av framtida program utgör en inledande del i 
syntesanalysen för detta utvärderingsområde om klimat och miljöfrågor. Vi ska nu 
utveckla syntesen ytterligare genom att, för det första, analysera en del processvärden 
som rör samordning mellan programmets olika axlar och andra politikområden. För 
det andra ska vi lyfta fram några centrala områden för utvecklingslogiskt lärande 
med koppling till de programövergripande frågor som besvarats i detta kapitel. 

Processvärdesyntes – programintern och axelövergripande samordning
Vi kunde i inledningen av detta kapitel notera att landsbygdsprogrammet innefat-
tar ett mycket tydligt policymässigt spänningsfält mellan, å ena sidan, klimat- och 
miljöåtgärder och, å den andra sidan övriga åtgärder i programmet, inte minst gällande 
programmets målsättningar om konkurrenskraft och ekonomisk lönsamhet. Vi har 
också vid ett par tillfällen i redovisningen av svaren på de fyra programövergripande 
utvärderingsfrågorna kunnat notera den typen av konkreta spänningsfält. Exempelvis 
noteras i summeringen av klimatfrågorna att det generellt sett är svårt att avgöra 
i vilken mån landsbygdsprogrammet bidragit till minskad klimatpåverkan och till 
klimatanpassning eftersom det är ofrånkomligt att flera stöd i programmet bidrar till 
negativa konsekvenser ur klimatsynpunkt samtidigt som det finns enskilda åtgärder 
som leder till att klimatpåverkan faktiskt minskar. Liknande resonemang kan föras 
rörande arbetet med biologisk mångfald och vattenförvaltning. 

En viktig källa för att göra en processvärdesyntes utgörs av de utvärderingsfrågor som 
uttryckligen avser att undersöka hur åtgärder inom en axel i programmet påverkar 
förhållanden inom andra axlar. Låt oss därför inledningsvis få redovisa en del av 
de slutsatser som framkommit i vårt underlagsmaterial som belyser den typen av 
axelövergripande analyser inom utvärderingsområdet för klimat- och miljöfrågor. 
Policyskaparna, dvs. EU och den svenska regeringen (och Jordbruksverket), pekar ut 
just klimat- och miljöfrågorna som särskilt betydelsefulla gällande samordningsvärden 
mellan programmets axlar. Det visar sig bland annat i att policyskaparna lagt ett förhål-
landevis stort antal utvärderingsfrågor som just avser att belysa sådan samordning. 
Det gäller i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 följande frågor:13

1. Vilka andra effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är kopplade 
till genomförandet av denna åtgärd (gäller åtgärderna inom klimat- och 
miljöområdet)?

2. I vilken utsträckning har kompetensutvecklingsåtgärderna bidragit till program-
mets miljömål?

3. Vilka sysselsättningseffekter ger miljöåtgärderna?

4. Hur skulle leadermetoden / LAG kunna användas för att i större omfattning 
bidra till uppfyllandet av landsbygdsprogrammets miljömål? Vi kommer här 
även att behandla slutsatser som Landsbygdsutvecklingsgruppen gjort rörande 
en del analyser kopplade till klimat- och miljöfrågor inom axel 3.

Om vi börjar med den EU-gemensamma och mest övergripande frågan - Vilka andra 
effekter, bland annat de som rör andra mål/axlar, är kopplade till genomförandet av 
denna åtgärd – så har Miljögruppen i sin slutrapport lämnat ett antal iakttagelser vad 

13 Miljögruppens utvärderingsfråga om vad kan man lära sig av hur klimatåtgärderna fungerat när 
det gäller utformningen och utvärderingen av klimatåtgärder i framtida program utgör också 
en axelövergripande fråga som vi dock redan berört i avsnittet 4.2 ovan om Klimatpåverkan och 
klimatanpassning.  
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genomförandet av åtgärderna inom axel 2 fått för betydelse när vi beaktar åtgärder 
inom andra axlar i programmet. I nedanstående tabell lämnas en översikt baserad 
på Miljögruppens rapport: 

Tabell 4.2. Axelövergripande slutsatser klimat- och miljöfrågor.

Åtgärd Slutsats för andra axlar/mål
Stöd för naturbetingade svårigheter 
för jordbrukare i bergsområden och 
andra områden med svårigheter; 
det s.k. kompensationsstödet 
(åtgärd 211 och 212)

Miljögruppen lyfter fram resultat från Halvtidsutvärderingen 
som visar att kompensationsstödet minskar strukturomvand-
lingstakten i jordbruksnäringen, vilket försämrar konkurrens-
kraften (mål i axel 1). Miljögruppen har inte inom ramen för 
slututvärderingen haft möjlighet att göra någon uppföljande 
analys, men drar likväl slutsatsen att då stödet inte ändrats 
under perioden är det rimligt att anta att en uppföljande analys 
skulle ge snarlika resultat med de som presenterades i Halvtids-
utvärderingen. Miljögruppen markerar dock att denna slutsats 
bör tolkas med försiktighet.

Ersättningar för miljövänligt jord-
bruk och stöd för icke-produktiva 
investeringar – jordbruk  
(åtgärd 214 och 216)

Här noterar Miljögruppen att flera av miljöåtgärderna interagerar 
med andra delar av jordbrukspolitiken, nämligen gårdsstödet. 
Miljögruppen har dock inte haft resurser för att analysera detta  
– man hänvisar till andra utredningar.

Ersättning för djurens välbefinnande  
(åtgärd 215)

Miljögruppen konstaterar att om åtgärden leder till ökad hälsa 
och välfärd för suggorna kan det även ha positiva effekter på 
produktivitet och i förlängningen av stärkt konkurrenskraft i 
smågrisproduktion (mål i axel 1). Frågan är dock svåranalyserad 
då det finns problem i att hitta väldefinierade indikatorer för 
att mäta hälsa/välfärd i smågrisproduktion och svårigheter att 
säkerställa kontrollgrupper för kontrafaktisk analys. 

Stöd för icke-produktiva  
investeringar – skogsbruk  
(åtgärd 227)

Miljögruppen menar att då denna åtgärd, jämfört med andra, 
gäller främjande av biologisk mångfald/kulturmiljövärden i skog 
bedöms de direkta kopplingarna till andra mål med liknande 
syften i landsbygdsprogrammet som relativt få. 

Vi kommer i denna rapport, främst på grund av att det i allt väsentligt saknas 
underlagsmaterial, inte att analysera åtgärderna 215 (om djurvälfärd) och åtgärd 
227 om icke-produktiva investeringar i skogsbruk. Däremot kan man dra slutsatsen 
att samordningsfrågor kopplade till både kompensationsstödet (åtgärderna 211/212) 
samt de olika miljöersättningarna (åtgärd 214/215) utgör den kanske allra viktigaste 
policyproblematiken i hela programmet. Relaterat till andra åtgärder i programmet 
svarar dessa för kring två-tredjedelar av samtliga budgetmedel. Dessa åtgärder har 
i kraft av sin budgetmässiga storlek inte bara betydelse för landsbygdsprogrammets 
samlade måluppfyllelse, utan har betydelse för övriga delar av jordbrukspolitiken 
(främst det s.k. Gårdsstödet), för svensk miljöpolitik, för arbetsmarknads- och 
näringslivspolitiken, för den regionala utvecklingspolitiken, för livsmedelspolitiken, 
för kulturpolitik, folkhälsa, rekreation osv. Åtgärder inom klimat och miljöområdet 
bidrar därför förutom till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan också till 
förbättrad livskvalitet på landsbygden genom hälsoeffekter av förbättrad luftkvalitet 
och mer hälsosam mat. Ett varierat jordbrukslandskap genom satsningar på biologisk 
mångfald bör också bidra till bättre livskvalitet på landsbygden.

Vi kan alltså redan nu konstatera att landsbygdsprogrammet representerar en synner-
ligen komplex samordningssituation gällande klimat- och miljöområdet. Vi ska 
återkomma till denna övergripande policyproblematik i ett senare kapitel i rapporten 
(se avsnitt 5.6), men vi kan gällande den programinterna eller axelövergripande 
samordningen också konstatera det man i Halvtidsutvärderingen och i andra uppföl-
jande studier analyserat med hjälp av simuleringsmodeller rörande konsekvenser av 
kompensationsstödet, stöd till vallodling och betesmarksersättning för frågor kopplade 
till jord- och skogsbruksnäringens strukturomvandling och framtida konkurrenskraft. 
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En mycket allmän slutsats för den programinterna samordningen är att det finns behov 
av ytterligare analys av den sortens problemställningar. Det finns i underlagsmaterialet 
en stor mängd problematiseringar av miljöstödens betydelse för jordbruksnäringens 
utveckling som sådan men också aspekter rörande sysselsättning, diversifiering av 
landsbygdekonomin, livskvalitetsvärden och miljöstödens bidrag till möjligheterna 
att åstadkomma lokalt ledd utveckling osv. Vår uppfattning i Syntesgruppen är att 
alla dessa frågor är mycket komplexa och kräver inte bara kvalificerad utvärdering, 
utan också av överväganden inom ramen för parlamentariskt förankrade proces-
ser, för demokratiska samtal på många håll i samhället, kontinuerligt organiserad 
kompetensutveckling och, inte minst, i systematiskt organiserade lärandeprocesser. 

Utan att på något sätt förringa betydelsen av avancerade simuleringsmodeller eller 
välfärdsekonomiskt konstruerade kalkyler över effekterna (det behövs sannolikt 
mer av sådana avancerade analyser i framtiden) så framstår debatten om de stora 
miljöstödens effekter för en hållbar landsbygdsutveckling som både teknokratisk och 
svåravläsbar ur ett medborgarperspektiv. Vi vill därför dra den måhända allmänna 
slutsatsen att analyser, samtal och lärande kring de stora åtgärderna inom det som 
var axel 2 i landsbygdsprogrammet 2007-2013 behöver breddas, politiseras och 
demokratiseras. Denna slutsats understryks ytterligare om vi beaktar även de andra 
programövergripande utvärderingsfrågorna som rör utvärderingsområdet klimat och 
miljö. Låt oss därför titta på dessa i tur och ordning: 

Om vi går vidare till den andra frågan om axelvis samordning - I vilken utsträck-
ning har kompetensutvecklingsåtgärderna (inom axel 1) bidragit till programmets 
miljömål – har vi redan tidigare i detta kapitel noterat att en del av rådgivningsin-
satserna kopplade till projektet Greppa Näringen givit positiva resultat gällande 
övergödningsproblematiken men kanske även bidragit till minskade klimatgasutsläpp 
eftersom Greppa Näringen också omfattade klimatrådgivning. Miljögruppen, som 
analyserat detta, noterar att eftersom det i stort sett saknas effektindikatorer för 
övriga miljörelaterade insatser inom kompetens- och rådgivningsprogrammen är 
det ogörligt att lämna några svar på utvärderingsfrågan för dessa övriga insatser 
(resultat finns dock rörande rådgivningsinsatser inom det särskilda projektet Greppa 
Näringen, se avsnitt 4.5 ovan). Med detta får vi låta oss nöja så långt gällande denna 
samordningsfråga. Den centrala slutsatsen är alltså att man i framtida program, som 
konstaterats i den konstruktiva analysen ovan, bör utveckla effektindikatorerna 
med klimat- och miljökoppling för samtliga kompetensutvecklingsåtgärder. Utöver 
detta noterar Miljögruppen även en viktig enskildhet i detta sammanhang. Det vore 
av stort intresse att i framtiden analysera om rådgivningseffekterna skiljer sig åt 
mellan jordbruk med olika produktionsinriktning. Miljögruppen, som hänvisar till 
AgriFoods analys av Greppa Näringen, skriver:

Exempelvis skulle det kunna uppstå skillnader beroende på hur lätt det är 
att ersätta mineralgödsel med stallgödsel, vilket torde vara olika för gårdar 
med huvudsaklig inriktning mot animalieproduktion och gårdar som är 
specialiserade på spannmålsproduktion. Då den metod som användes är 
mycket datakrävande var detta inte möjligt i AgriFoods studie. En sådan 
analys vore emellertid av intresse om mer data blir tillgänglig då resultaten 
skulle kunna ge indikationer på om rådgivningsprogrammet bör inriktas på 
gårdar med viss produktionsinriktning (Smith m.fl. 2016, s. 44).
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Vi menar här från Syntesgruppens sida att detta är ett typiskt exempel på hur man 
inom ramen för befintliga programåtgärder, i det här fallet rådgivningsåtgärder, 
kan introducera utvecklingslogiskt lärande och innovativt tänkande för att stärka 
programmets måluppfyllelse. Det är inte säkert att detta exempel endast kräver mer 
data utan kanske också kontinuerligt utformade hållplatser för lärande reflektion. 
Om detta ska vi återkomma till något mer utförligt senare i detta kapitel.

Den tredje frågan om axelvis samordning berör sysselsättningseffekter och lyder: 
Vilka sysselsättningseffekter ger miljöåtgärderna? I tabell 4.3 summeras svaren ur 
Miljögruppens rapport:

Tabell 4.3. Axelövergripande slutsatser sysselsättningseffekter

Åtgärd Slutsats 
Stöd för naturbetingade 
svårigheter för jordbrukare 
i bergsområden och andra 
områden med svårigheter; 
det s.k. kompensations-
stödet (åtgärd 211 och 212)

Miljögruppen har inte haft resurser att analysera denna fråga.  
I Halvtidsutvärderingen gjordes bedömningen att kompensations-
stödet hade en viss positiv effekt på sysselsättningen då resultaten från 
simuleringar visade att det bidrog till att bevara en något större areal 
jordbruksmark samt något fler produktionsdjur. Mot bakgrund av att 
jordbrukets bidrag till sysselsättningen i de mindre gynnade områdena 
är litet ansågs effekten emellertid vara endast marginell. 

Ersättningar för miljövänligt 
jordbruk och stöd för icke-
produktiva investeringar 
– jordbruk (åtgärd 214 och 
216)

Miljögruppen noterar att dessa åtgärder består av ett antal delinsatser 
som kan ha olika, och möjligen motstridiga, effekter på sysselsätt-
ningen. Miljögruppen har dock inte haft resurser att analysera denna 
fråga. Dock har det gjorts analyser av vissa av delinsatsernas effekter 
på markanvändningen. Det gäller stöd till betesmarker och stöd till 
extensiv vallodling. Utifrån dessa analyser kan man enligt Miljögruppen 
dra vissa slutsatser angående sysselsättningseffekter. Dessa visar att 
ett borttagande av stödet till betesmarker skulle reducera betesmarks-
arealen och att djur antalet skulle minska. Givet att animalieproduktion 
är mer arbetsintensivt än spannmålsproduktion tyder resultaten på 
att betesmarksstödet har en positiv effekt på sysselsättningen (men 
sannolikt en marginell). När det gäller vallstödet så har det en mycket 
begränsade effekt på arealen betesmark. Det finns för övriga delinsatser 
inom åtgärd 214 och 216 inga specifika analyser av sysselsättnings-
effekter i Miljögruppens rapport. 

Ersättning för djurens 
välbefinnande (åtgärd 215)

Miljögruppen konstaterar att om åtgärden ska ha några effekter på 
sysselsättningen krävs att dess insatser inte redan praktiseras, eller bara 
praktiseras i mindre utsträckning. Om så är fallet, är det möjligt att deras 
genomförande kräver en ökad insats av arbete. För att avgöra hur stor 
denna insats är krävs empiriskt underlag, vilket saknas. Miljögruppen 
har därför inte kunnat analysera denna fråga.

Stöd för icke-produktiva 
investeringar – skogsbruk 
(åtgärd 227)

Miljögruppen har inte kunnat analysera denna fråga. Någon 
analys av stödets sysselsättningseffekter gjordes inte heller i 
Halvtidsutvärderingen och frågan lämnas obesvarad. Miljögruppen 
konstaterar dock att det stöd som utbetalats för arbetsinsatser inom 
skogsbruket rimligtvis bör ha positiva sysselsättningseffekter.

Det har alltså inte inom ramen för slututvärderingen funnits resurser för att mer 
utförligt och heltäckande göra analyser av sysselsättningseffekterna för åtgärderna 
inom axel 2. Halvtidsutvärderingen gjorde dock flera analyser som har relevans 
även när programperioden avslutats och det finns även en del andra analyser som 
gjorts rörande sysselsättningseffekter av programmets åtgärder inom klimat- och 
miljöområdet. Vi kan av dessa andra utvärderingar konstatera att man kommer 
fram till delvis olika slutsatser rörande dessa effekter. I Halvtidsutvärderingen 
som baserar sina slutsatser på simuleringar med hjälp av CAPRI-modellen och 
AgriPoliS Enviro,14 analyseras effekterna (som Miljögruppen lyfter fram ovan) på 
markanvändningen i olika scenarier kopplat till gårdsstödet, kompensationsstödet, 

14 AgriPoliS Enviro är en simuleringsmodell för att utvärdera miljöåtgärderna i axel 2 (modeller göra 
i två typregioner, Jönköpings län och Västerbottens län). För en beskrivning av AgriPoliS Enviro-
modellen – se Halvtidsutvärdering Axel 2. 2010, avsnitt 2.4).
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stöd till vallodling och betesmarksersättningar. Dessa scenarier kan, åtminstone 
delvis, tolkas i termer av positiva sysselsättningsförändringar. Den stödarsenal som 
har funnits under programperioden 2007-2013 synes innebära att lönsamheten för 
jordbruksföretagen visserligen stärkts men att sysselsättningseffekterna anses som 
marginella (markanvändningen styrs i någon mån mot animalieproduktion som 
är något mer arbetsintensiv jämfört med spannmålsproduktion). Man menar dock 
att stödformerna, förenklat uttryckt, bidragit till en marginell ökning av antalet 
sysselsatta i jordbruket men under minskad strukturomvandling, vilket dock kan 
vara på bekostnad av att konkurrenskraften i framtiden minskar. 

I en analys, framtagen inom ramen för projektet CAP:s miljöeffekter (se kapitel 3), 
analyseras sysselsättningseffekter för fem av de tyngsta stödformerna inom axel 2 
(undersökningen baseras på år 2010). Man beräknar att kompensationsstödet bidragit 
med 6 000 årsverken, stöd till vallodling med 5 000 årsverken och stöd till betesmarker 
kring 1 700 årsverken. Även stödet för certifierad ekologisk produktion bedöms ha 
genererat kring 450 årsverken (Jordbruksverket 2014x). Överlag ges alltså en något 
mer optimistisk bild av sysselsättningseffekterna i denna rapport jämfört med de 
analyser som gjordes i Halvtidsutvärderingen. Olikheterna bottnar i att man använt 
sig av olika modeller för analyserna och vi kommer inte, som påpekats tidigare, att 
i denna rapport granska eller värdera de antaganden, modeller och slutsatser som 
gjorts i den båda rapporterna. 

Avslutningsvis ska vi kortfattat beskriva några slutsatser för den fjärde frågan om 
axelvis samordning gällande klimat- och miljöfrågor; Hur skulle leadermetoden / LAG 
kunna användas för att i större omfattning bidra till uppfyllandet av landsbygdspro-
grammets miljömål? Denna fråga har utvärderats av Landsbygdsutvecklingsgruppen 
som belyser hur satsningarna inom Leader (axel 4) haft kopplingar till program-
mets miljömål. Landsbygdsutvecklingsgruppen har även bidragit till den program-
övergripande utvärderingen genom att ha gjort en del analyser (egentligen utanför 
utvärderingsuppdraget) av klimat- och miljöaspekter kopplade till en del av åtgärderna 
inom axel 3.15

Inledningsvis bör man lägga märke till att huvudfrågan i denna del inte är en 
utvärderingsfråga i vanlig mening. Frågan är en specifik fråga för slututvärderingen 
av det svenska landsbygdsprogrammet (alltså inte en EU-gemensam fråga). Frågan 
är formulerad på ett sätt som innebär att utvärderaren, utifrån gjorda erfarenheter 
under programperioden, ska skriva fram på vilka sätt leadermetoden (i framti-
den) skulle kunna användas för att i större utsträckning bidra till landsbygdspro-
grammets miljömål. Den övergripande slutsatsen är att det finns förhållandevis få 
insatser inom både axel 3 och axel 4 som är riktade mot klimat- och miljöfrågor. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen har i sina analyser av åtgärder inom axel 3 och 4 
belyst i vilken mån stödformerna varit inriktade mot (1) klimatåtgärder, (2) ökad 
biologisk mångfald samt (3) förbättrad vattenförvaltning. 

Uppskattningsvis har endast 5-10 % av de analyserade åtgärderna inom axel 3 och 
4 haft ett fokus inom klimat- och miljöområdet (Syntesgruppens egen tolkning). 
Detta kan vid en ytlig betraktelse synas som förvånande lite då både EU:s övergri-
pande målsättningar och formuleringar i det svenska landsbygdsprogrammet tydligt 

15 Det gäller åtgärder om stöd till landsbygdsutveckling för grundläggande tjänster på landsbygden, 
förnyelse av byarna, bevarandet av natur- och kulturarv samt utbildnings- och informationsinsatser   
– åtgärderna 321, 322, 323, 331 och 341)
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markerar betydelsen av klimat- och miljörelaterade insatser i hela programmet. 
De normativa utgångspunkterna gäller alltså i detta avseende även insatser för 
landsbygdsutveckling inom axel 3 och 4. Den huvudsakliga förklaringen bakom 
den låga andelen klimat- och miljöinsatser i dessa delar av programmet är troligtvis 
att ansökningar om stöd för miljöinsatser riktas mot medelsarsenalen inom axel 2. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen uttrycker detta på följande sätt:

Få leaderprojekt har riktats mot tydliga miljöinsatser, vilket sannolikt är 
ett uttryck för att människor som vill arbeta med sådana frågor snarare 
vänder sig direkt till axel 2. Frågan pekar på ett dilemma som kan uppstå 
när övergripande policies inte är tydligt förankrade i vad som styr lokala 
prioriteringar (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 51)

Det finns, enligt vår uppfattning, en möjlighet att i detta sammanhang väsentligen 
utveckla satsningar inom landsbygdsutvecklingsområdet med koppling till klimat- 
och miljöinsatser. Landsbygdsutvecklingsgruppen har dock inte på ett mer utvecklat 
sätt behandlat frågan om hur exempelvis leadersatsningarna skulle kunna bidra till 
uppfyllandet av landsbygdsprogrammets miljömål. Vi tror att det här finns möjligheter 
att bedriva en aktiv lärande utvärdering. Erfarenheter från programperioden antyder 
att styrsystemet tenderar att hindra utvecklingsprojekt med klimat- och miljökopp-
ling på grund av att sådana frågor är knutna till andra åtgärder (inom axel 2). Här 
kan vi enligt vår uppfattning iaktta ett typexempel på hur ett produktionslogiskt 
perspektiv – i det här fallet en sortering av åtgärderna i axelvisa områden – tenderar 
att cementera en ordning som präglas av procedurer, regelsystem, likatänkande etc. 
och att man delvis tappar bort utvecklingslogiska möjligheter i att skapa utrymme för 
innovationer och alternativtänkande i det rådande systemet. En sådan möjlighet, som 
exempelvis lyfts fram i den parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2016:26, s. 
229), skulle kunna vara att på ett mer systematiskt sätt än tidigare lyfta in de gröna 
näringarna inom ramen för en biobaserad ekonomi. Ambitionen uttrycks som att 
komplettera traditionella produkter i landsbygdsekonomin genom nya klimat- och 
miljöorienterade värdekedjor. Landsbygdsutveckling bör i större omfattning än 
tidigare kunna riktas mot samlande projekt och kompetensutveckling kring idéer 
om exempelvis grön innovation och ekosystemtjänster kan utvecklas.

Summering – processvärdesyntes programintern och axelövergripande 
samordning
Det kan nu var dags att summera det som framkommit ur analyserna av samord-
ningsfrågorna kopplade till utvärderingsområdet om klimat och miljö. Vi har tidigare 
i detta kapitel kunnat konstatera att landsbygdsprogrammet representerar en mycket 
komplex samordningssituation gällande klimat- och miljöområdet. Ansatsen i 
programmet är att introducera klimat- och miljöinsatser som kan väga upp en del 
av jordbruksnäringens negativa miljöpåverkan. Samordningsfrågor knutna till de 
många miljöersättningarna har detta syfte och utgör därmed den kanske viktigaste 
policyproblematiken i hela programmet. Vi har i analysen av utvärderingsfrågorna 
i detta kapitel också kunnat peka på ett antal målkonflikter förknippade med utvär-
deringsområdet ifråga. Några sådana målkonflikter rör exempelvis följande:

• I delavsnittet om förnybar energi (4.3 ovan) sägs att landsbygdsprogrammet bidra-
git till att främja produktionen av energi från jordbrukets avfall och restprodukter, 
gödsel och energigrödor. Samtidigt kan ökad odling av energigrödor leda till annan 
miljöpåverkan såsom ökad växtnärings- och bekämpningsmedelsanvändning.
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• I delavsnittet om klimatpåverkan (4.2) diskuteras frågan om ekologisk produk-
tion och dess effekter på klimatet. Ekologisk odling innebär att man avstår från 
kemiska bekämpningsmedel, men kan leda till negativ klimatpåverkan då sådan 
produktion kräver ökad mekanisk bekämpning.

• I delavsnittet om förbättrad vattenförvaltning (4.5) så dras slutsatsen att ekologisk 
produktion kan ge positiva miljöeffekter genom minskande läckage av bekämp-
ningsmedel till vattendrag. Samtidigt finns i underlagsmaterialet en del data som 
tyder på att ekologisk produktion kan innebära ökat läckage av växtnäring. Överlag 
konstaterades i detta delavsnitt att miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet 
har i hög utsträckning till förbättrad vattenförvaltning men effekterna av denna 
förbättring uppväger inte nödvändigtvis ökat läckage av växtnäringsämnen och 
bekämpningsmedel (lokalt eller totalt) som programmet kan ha bidragit till genom 
högre jordbruksproduktion än vad som varit fallet utan programmet.

Den här typen av målkonflikter, exemplen kunde mångfaldigas, är komplexa och 
svårhanterliga. Inom klimat- och miljöområdet kräver dessa målkonflikter både 
analyskompetens (forskning, expertis) och det vi kallar för institutionellt kapacitets-
byggande på programmets genomförandenivå. Det är avgörande för möjligheterna 
att hantera målkonflikter och att i bästa fall utveckla synergier av olika slag så att 
utvecklingsprocesserna på genomförandenivån har stöd i en aktiv projektkultur och 
i aktiva nätverksstrukturer. Vi kan i Syntesgruppen, både utifrån egna iakttagelser 
och ur vårt underlagsmaterial identifiera att det i många avseenden bedrivs sådant 
utvecklingsarbete. Likväl är intrycket att landsbygdsprogrammet 2007-2013 har en 
mycket stark, för att tala i lärandesyntesens termer, produktionslogisk orientering. 
Åtgärdsgrupperna för axel 2, som ofta innefattar stora belopp, hanteras i rutiniserade 
arbetsprocesser med fokus riktat mot handläggningsprocedurer, på likabehandling och 
under betydande kontrollfunktioner. Allt detta är ur produktions- och förvaltnings-
mässig synvinkel nödvändigt när det offentliga ska hantera stora subventionssystem 
av detta slag, men programmets många svårhanterliga målkonflikter kräver också 
utvecklingslogiska arbetsprocesser med fokus riktat mot experimenterande, alter-
nativtänkande, risktagande och öppenhet i förhållande till okonventionella metoder 
eller oliktänkande aktörer. Vi är medvetna om att denna slutsats är allmänt hållen, 
men utgör möjligtvis en utgångspunkt för ett delvis annorlunda förhållningssätt för 
framtida programinsatser.  

Vi har rörande den programövergripande samordningen behandlat fyra delfrågor; 
(1) generell betydelse för övriga axlar gällande åtgärderna för hela axel 2, (2) om 
kompetensutvecklingsinsatsernas betydelse för miljömålen, (3) om sysselsättningsef-
fekter samt (4) hur leadermetoden kan bidra till programmets miljömål. Kortfattat 
har vi dragit följande slutsatser:

1. Vi har pekat på att det behövs ytterligare kvalificerad utvärderingsanalys för 
att studera de stora åtgärdsgrupperna i axel 2 och dess konsekvenser för en 
rad centrala problemkomplex förknippade med landsbygdspolitiken i stort; 
det gäller konsekvenser för jordbruksnäringens utveckling som sådan men 
också om frågor rörande sysselsättning, diversifiering, livskvalitetsvärden och 
miljöstödens bidrag till att åstadkomma lokalt ledd utveckling osv.

2. Vi har kunnat notera att det finns ett behov av utforma mer ändamålsenliga 
effektindikatorer för kompetensutveckling kopplat till klimat- och miljöområ-
det. Eftersom utvärderingsområdet för klimat- och miljöfrågor har en central 
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och avgörande ställning i landsbygdsprogrammet borde det rimligtvis vara 
så att samtliga (eller i vart fall de flesta) av kompetensutvecklingsåtgärderna 
som finansieras ur programmet borde kunna förses med indikatorer för att 
mäta effekter av kompetensutveckling. Det finns också anledning att på olika 
sätt förfina rådgivningsinnehållet. Ett förslag på detta är att pröva om rådgiv-
ningseffekterna skiljer sig åt mellan jordbruk med olika produktionsinriktning 
och kanske i olika geografiska kontexter.

3. Ytterst få projekt och aktiviteter inom axel 3 och 4 har haft en profil riktad 
mot klimat- och miljöfrågor. Erfarenheter från programperioden antyder att 
styrsystemet tenderar att hindra utvecklingsprojekt med klimat- och miljö-
koppling på grund av att sådana frågor är knutna till åtgärder inom axel 2. 
En hållbar landsbygdsutveckling bör innefatta en större omfattning projekt 
och kompetensutveckling kring idéer om exempelvis grön innovation och 
ekosystemtjänster.

Vi har i ovanstående redogörelse också kunnat peka på behov av tydliggjorda 
effektindikatorer och på behovet av att på ett mer systematiskt sätt än tidigare arbeta 
med kompetensutvecklingsåtgärder inom klimat- och miljöområdet. Detta gäller då 
inte bara för åtgärder inom axel 2 utan i kompetensutveckling för åtgärder (och i 
all synnerhet) om konkurrenskraft och landsbygdsutveckling. Vi har också kunnat 
notera en potential för att koppla de specifika landsbygdsutvecklingsåtgärderna, 
inte minst inom Leader, till projekt och kompetensutveckling inom miljöområdet.
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5 Utvärderingsområde III: 
Programmets måluppfyllelse och 
effektivitet

5.1 Presentation av utvärderingsfrågor och kapitlets 
disposition

De frågor som ska besvaras i detta avsnitt anges nedan och behandlar förutsättnings-
skapande och övergripande frågeställningar som gäller programmets måluppfyllelse 
och effektivitet. 

• I vilken utsträckning har TA bidragit till att uppfylla målen i landsbygdsprogram-
met 2007-2013?

• Hur har administrationen påverkat måluppfyllelsen?

• Hur påverkar kontrollsystemets omfatt ning och utformning programmets 
effektivitet?

• Hur har kommunikationen påverkat måluppfyllelsen?

• I vilken utsträckning har landsbygdsnätver ket bidragit till att uppfylla målen i 
landsbygdsprogrammet 2007-2013?

• Hur påverkar den regionala styrningen programmets måluppfyllelse och vad kan 
man lära sig av att länsstyrelserna haft olika strategier?

• Hur effektivt har resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 använts i förhål-
lande till den avsedda omfattningen av insatser?

Vi har i kapitel två karakteriserat dessa utvärderingsfrågor som frågor av typ 
2 och typ 3. Frågor av typ 2 rör ett antal stödfunktioner eller förutsättningar 
(Landsbygdsnätverket, TA, kommunikation, regional styrning etc.) som program-
mets genomförande är beroende av. Frågor eller frågan av typ 3 omfattar hela 
programmet; Hur effektivt har resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 
använts i förhållande till den avsedda omfattningen av insatser? Vi skiftar därmed 
i detta kapitel utvärderingsperspektivet mot frågor som inte är direkt kopplade till 
specifika åtgärder i programmets olika axlar. Utvärderingsfrågorna avser att dels 
pröva i vilken mån målsättningar i programmet om förutsättningsskapande processer 
uppfyllts och dels göra en samlad bedömning av hela programmets måluppfyllelse. 
Vi kommer att i kapitlets olika delavsnitt att presentera de mål som lagts fast för 
de förutsättningsskapande processer och vi har tidigare, i kapitel 1, presenterat 
programmets övergripande mål. Vi har sorterat den fortsatta framställningen i detta 
kapitel på följande sätt:

5.2 Inledande metodanmärkning

5.3 Administrationen (TA, administration, kontrollsystemet)

5.4 Kommunikationens funktion

5.5 Landsbygdsnätverket

5.6 Den regionala styrningen

5.7 Effektiviteten

5.8 Summering
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Vi kommer att behandla de tre syntesuppgifterna (konstruktiv, processvärde, lärande) 
dels fortlöpande i olika delavsnitt och dels i en summering i slutet av kapitlet. Det bör 
väl dock redan nu framhållas att processvärdesyntesen rörande samordningsaspekter 
har en underordnad betydelse i detta kapitel. Vi har inte inom Syntesgruppen haft 
tillräckligt med resurser för att göra fördjupade analyser av hur de olika förutsätt-
ningsskapande processerna (exempelvis administrativt eller kommunikationsmäs-
sigt) skulle kunna ha samordnats mer effektivt mellan centrala aktörer såsom 
Jordbruksverket, länsstyrelserna, andra myndigheter, kommuner, organisationsliv. Vi 
kommer dock att i avsnittet om den regionala styrningen att göra en fördjupad syntes 
gällande processvärden om både lokalt-regionalt engagemang och samordningsvärden 
kopplade till sektorspolitiska överväganden. I den mån det förekommer specifika 
begrepp kommer dessa att definieras eller förklaras fortlöpande. 

5.2 En inledande metodanmärkning 
I redovisningen av utvärderingsfrågorna i denna del, och även i nästa del om de 
horisontella målen, kommer de gjorda textanalyserna att kompletteras med analys av 
resultat i den enkät vi genomfört rörande frågor med anknytning till syntesområde 
III och IV (enkäten med helhetsresultat, kategoriserat resultat och medelvärden finns 
redovisad som bilaga). 

Vi övervägde inledningsvis att genomföra fokusgruppintervjuer vilket hade varit en 
lämpligare metod men det var inte möjligt inom de resursramar vi hade att hålla oss 
inom. Att utvärdera en komplex och omfattande verksamhet med små/begränsade 
resurser, kräver prioriteringar och kompromisser som ger kvalitetskonsekvenser. 
Utifrån förutsättningarna valde vi istället att göra en begränsad enkät till ett hundratal 
personer med rik kunskap och erfarenhet av programmet. 

Enkäten skickades ut till följande aktörsgrupper:

• Tjänstepersoner vid länsstyrelserna

• Personer som varit aktiva i Landsbygdsnätverkets olika grupper

• Företrädare för Hushållningssällskapen 

• Landsbygdsutvecklare i kommunerna

• Personer som varit aktiva inom leaderprogrammet

• Enskilda företagare 

Sammantaget skickades den webbaserade enkäten ut till 136 personer via mejl den 1 
februari 2016. Fem påminnelser gick ut fram till 7 mars. 100 personer öppnade mejlet 
(74 %), 97 påbörjade att svara eller svarade på valda delar (71 %) och 83 fullföljde 
(61 %) hela enkäten. Av 27 frågor var 13 matrisfrågor med flera delfrågor, fyra var 
envalsfrågor, tre listfrågor och sju var öppna fritextfrågor för att kunna lämna egna 
kommentarer och synpunkter. 

52 kvinnor och 45 män svarade på enkäten. Majoriteten var 46-65 år (69 perso-
ner), många var 25-45 år (23 personer). De flesta var uppväxta på landsbygden 
(32 personer) och i mindre tätorter (34 personer). Svarspersonernas huvudsakliga 
organisationstillhörighet var:
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Organisation Antal

1 Länsstyrelse 23

2 Kommun, landsting, region 17

3 Hushållningssällskap 19

4 Privat företagare inom jord- och skogsbruk, Kooperativt företag, Konsult inom 
ekonomisk rådgivning

6

5 Ideell förening, intresseorganisation 15

6 Övrigt 17

Önskvärt hade varit att enkäten hade skickats ut till en betydligt större population, 
särskilt till målgrupperna privata företagare, kooperativa företag och konsulter, 
men även det var inte möjligt inom de resursramar vi hade. Vi valde att slå ihop de 
svarande till två grova kategorier för att få resultaten mer överskådliga och jämförbara:

Antal

1 + 2 Offentliga 40

3-5 Privata 40

Gruppen Övriga (17 personer) är utesluten från denna kategorisering då vi inte vet 
vilken organisationstillhörighet som döljer sig bakom siffrorna (flertalet av dessa 
svarspersoner har fått enkäten i egenskap av deltagare i något av Landsbygdsnätverkets 
grupperingar). Kategorierna kan naturligtvis problematiseras och ifrågasättas som 
allt för oklara och grova men poängen är inte att påstå något säkert och generellt utan 
att se tendenser och väcka reflektioner. Gruppen Övriga är dock med i medelvärdena 
och i helhetsresultatet i bilaga.

Matrisfrågorna har tio svarsalternativ från Instämmer helt (10) till Instämmer inte 
alls (1). Här har vi valt att slå samman 1-5 till en negativ kategori (instämmer inte) 
och 6-10 till en positiv (instämmer) av samma skäl som ovan. Vi har även undersökt 
spridningen och tagit upp den i de fall den visat på resultat som pekar åt olika håll.

1-5 Negativa Medelvärde under 5,5

6-10 Positiva Medelvärde över 5,5

Ovanstående kategorier för arbete och kön har vi korstabulerat med matrisfrågorna 
för att se hur många offentliga respektive privata som svarat positivt respektive 
negativt på frågorna. Resultatet har vi värderat på följande sätt: 

Lika många positiva som negativa svar (+/- två svar) 0

Något fler positiva eller negativa svar (upp till ca fem svar) + eller -

Klart fler positiva eller negativa svar (upp till ca tio svar) ++ eller --

Mycket fler positiva eller negativa svar (mer än ca tio svar) +++ eller ---

Vi har valt att göra en kvalitativ analys av resultaten då statistiska analyser om 
generaliserbarhet inte är relevanta med så litet underlag och så många olika svars-
grupper. Istället ska siffrorna och våra värderingar ses som enbart giltiga för dessa 
svarspersoner och som en grund för fortsatta tolkningar och slutsatser bland de 
personer som beslutsfattare och tjänstemän som är ansvariga för landsbygdsprogram-
met, både i förra, nuvarande och kommande programperioder.
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I de resultat där korstabuleringen visar ett chi2-värde under 0,051 markeras de med 
* i tabellen, men även i dessa fall ska resultatet ses som ett uttryck för just de som 
svarat och inte som representativt och generaliserbart för fler. 

Den begränsade omfattningen, urvalet och svarsantalet gör att enkätresultatet alltså 
inte är generaliserbart. Det har heller inte varit vårt syfte då det hade krävt helt andra 
resurser. Däremot visar enkätresultaten på några intressanta och viktiga saker som 
vi lyfter fram i texten nedan. Förklaringarna till dessa resultat har vi inte data att 
kunna svara på. Det kräver fortsatta fördjupade undersökningar. De sammanlagda 
svaren menar vi utgör ett relevant, kompletterande underlag för att kunna svara på 
utvärderingsfrågorna samt för att skapa diskussion om programmets måluppfyl-
lelse och effektivitet. Resultaten kan med fördel användas som underlag för egna 
reflektioner, analyser och slutsatser bland politiker, chefer och tjänstepersoner som 
arbetar med Landsbygdsutveckling. 

5.3 Administrationens funktion
I det följande delavsnittet är avsikten att svara på följande utvärderingsfrågor:

• I vilken utsträckning har TA bidragit till att uppfylla målen i landsbygdsprogram-
met? (EU-gemensam utvärderingsfråga)

• Hur har administrationen påverkat måluppfyllelsen? (Programspecifik 
utvärderingsfråga)

• Hur påverkar kontrollsystemets omfattning och utformning programmets  
effektivitet? (Programspecifik utvärderingsfråga)

Den övergripande och EU-gemensamma frågan behandlar tekniskt stöd (eller s.k. 
TA-medel). Vi kommer i den fortsatta framställningen att utgå från frågan om 
TA-medel när vi besvarar de två programspecifika frågorna om administration och 
kontrollsystemet. TA-medlen regleras i Rådets förordning 1698/2005, artikel 66 
där det stadgas att medlemsstaterna maximalt får använda 4 % av kostnaderna för 
programmet till TA. I Sverige har det under 2007-2013 använts cirka 1,2 miljarder 
kr för TA vilket motsvarar drygt 3 % av programmets totalbudget. I landsbygds-
programmet 2007-2013 (avsnitt 16.1) preciseras ett antal områden som dessa medel 
ska användas till och det sägs att medlen ska ”säkerställa att berörda offentliga 
myndigheter kommer att ha tillräcklig kapacitet för att erbjuda ett smidigt och 
korrekt genomförande av programmet” (Landsbygdsdepartementet 2012, s. 317). 
Medlen ska också användas till att förbereda det nya programmet 2014-2020. I ett 
antal punktsatser sägs att tekniskt stöd utgår till utgifter kopplade till …

• Inhämtande av särskilda kunskaper nödvändiga för en effektiv gransknings- och 
urvalsprocess 

• Upprättande av system för övervakning, utvärdering, hantering och kontroll/
verifikation. 

• Studier, analys och kvantifiering av indikatorer 

• Ex-post utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2000-2006 och åtgärder finan-
sierade av jordbruksfonden 

• Övervakningskommitténs verksamhet inklusive kommitténs sekretariat 

• Granskning och fysiska kontroller av verksamheter 
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• Informationsaktiviteter inklusive t.ex. seminarier och informationsspridning16

• Landsbygdsnätverket17 

I en tabell 68 i Årsrapport 2014 (Jordbruksverket 2015c) framgår budget och utnytt-
jande av TA-medel för 2014 och totalt för hela programperioden. Av medlen hanteras 
(för hela perioden 2007-2013) cirka 490 miljoner kr av Jordbruksverket och cirka 630 
miljoner kr av länsstyrelserna. Skogsstyrelsen och Sametinget har sammanlagt haft 
32 miljoner kr. För Jordbruksverkets del fördelas kostnaderna (ungefärliga siffror) 
enligt följande:

• Nationella landsbygdsnätverket; 70 miljoner kr

• Övervakningskommitténs arbete; 9 miljoner kr

• Uppföljning/utvärdering 188 miljoner kr. Mot slutet av programperioden har 
summan för detta legat kring 40 miljoner kronor per år. Av dessa medel har:

 - cirka 25 miljoner avsätts till SLU för s.k. Miljöanalyser (SLU har här använt 
dessa medel för bl.a. Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS), 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), viss finansiering 
av riksskogstaxeringen samt Artdatabanken. 

 - cirka 5 miljoner kronor har använts till extern upphandling av olika utvärderingar 

 - övrigt (10 miljoner) har använts av Jordbruksverket själv för olika aktiviteter 
(mycket IT)

• Utvärderingssekretariatet, inrättades 2013 och bemannad med 2,5 tjänst. 2 
miljoner kr år 2014.

• Igångsättning av landsbygdsprogrammet 2007-2013 för åren 2010 och 2011; 28 
miljoner kr för Jordbruksverkets kostnader för MUMS-projektet (Mat, Miljö, 
Utmaningar, Modulerade stöd), KNORR-projektet (Djurvälfärd); i stor utsträck-
ning behandlar dessa projekt IT-utveckling

• Programmets genomförande; 20,5 miljoner för programmets genomförande; 
kostnader betingade av förändringar i landsbygdsprogrammet (listor på sådana 
förändringar, presenteras i Årsrapporterna).

• Förberedelser och igångsättning av landsbygdsprogrammet; 72 miljoner. 
Kostnader för Liv-projektet (kostnader på Jordbruksverkets rörande utveckling 
av information, regelverk, rutiner och IT-stöd samt kostnader för genomförande av 
landsbygdsprogrammet 2006-2007), kostnader för LB-skog (utvecklingskostnader 
för skogliga åtgärder), analysverktyg i DAWA (inköp, licenser, programvaror), 
handdatorprojekt

16 Informationsaktiviteter behandlas i avsnitt 5.4 nedan.

17 Landsbygdsnätverket behandlas i avsnitt 5.5 nedan.



111

• Blockdatabasen 80,5 miljoner (all stödansökt jordbruksmark i Sverige på 
GIS-kartor),

• Införande av landsbygdsprogrammet 2014-2020; 22,5 miljoner. Denna delpost 
avser Jordbruksverkets kostnader för två projekt som kallas ProCAP respektive 
Skuggan. Kostnaderna för införandeprojektet ProCAP år 2013 uppgick till knappt 
61 miljoner kr varav 17 miljoner kr finansierats med TA-medel. Kostnaderna som 
har belastat TA-medel avser delar inom projekten Regler, Processer, Förändring 
och IT-utveckling som rör kommande landsbygdsprogram. Den större delen av 
kostnaderna avser del av IT-utvecklingen som har kommit igång på bred front 
under året. I projekt Skuggan har TA-medel finansierat arbete med programskriv-
ning, fondövergripande arbete, utformning av urvalskriterier och mall till länens 
regionala handlingsplaner.

För länsstyrelserna har cirka 630 miljoner kr varit budgeterade; Det handlar om att 
säkerställa programmets genomförande, minskade handläggningstider och kostna-
der för merarbete kopplade till den nya definitionen av betesmark. Sametinget har 
disponerat 21 miljoner kr (för programmets genomförande) och Skogsstyrelsen 11 
miljoner kr (för förberedelser och igångsättning). För hela perioden 2007-2013 har 
dessa medel (i tkr) fördelats på följande sätt:

Tabell 5.1. Länsstyrelsernas anslag för TA (i tkr) för perioden 2007-2013.

Län Tkr Län Tkr Län Tkr
Stockholm 16 458 Blekinge 9 025 Gävleborg 21 478

Uppsala 22 256 Skåne 86 299 Västernorrland 18 935

Södermanland 17 978 Halland 31 999 Jämtland 18 131

Östergötland 36 378 Västra 
Götaland

116 268 Västerbotten 18 935

Jönköping 41 365 Värmland 26 739 Norrbotten 13 957

Kronoberg 21 272 Örebro 17 844 Totalt 629 864

Kalmar 42 369 Västmanland 11 569 Sametinget 21 000

Gotland 21 272 Dalarna 19 337 Skogsstyrelsen 11 000

(Källa: Årsrapporter 2007-2013, landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket)

Frågan om i vilken utsträckning de redovisade TA kostnaderna bidragit till att uppfylla 
målen i landsbygdsprogrammet 2007-2013 är naturligtvis oerhört svår att besvara. 
I målen för programmet slås fast att medlen för TA ska användas för att säkerställa 
att berörda offentliga myndigheter (Jordbruksverket, länsstyrelserna, Sametinget, 
Skogsstyrelsen) har tillräcklig kapacitet för att erbjuda ett smidigt och korrekt genom-
förande av programmet. Det är givet att ett program av denna storleksordning behöver 
avancerade stödfunktioner gällande förberedelser, administrativa system, uppföljning, 
information, kontroll och utvärdering. En god måluppfyllelse förutsätter att berörda 
myndigheter har goda förutsättningar att genomföra programmets olika stödformer. 
TA-systemet ska i dess optimala funktion underlätta för myndigheterna att verka för 
att målen uppfylls samtidigt som myndigheterna ges ett eget handlingsutrymme att 
genomföra arbetet utifrån omständigheter som exempelvis gäller i olika län. 

Man kan konstatera att det svenska landsbygdsprogrammet hamnar en bit under de 
4 % som enligt EU får avsättas till TA. Likväl bör det ske en kontinuerlig diskus-
sion, även under själva programperioderna, om dessa resurser fördelas på de mest 

Antal
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angelägna uppgifterna. Syntesgruppen har inte haft resurser att granska och värdera 
alla delar och delprojekt som finansierats med TA-medel. När det gäller den del, cirka 
490 miljoner kr, som Jordbruksverkets ansvarat för, utgör en stor del (kring 50 %) av 
dessa medel aktiviteter som kan betecknas som uppföljnings- och utvärderingsarbete. 
I sin tur utgör mer än hälften av dessa medel finansiering av miljöanalyser vid SLU, 
medel för upphandling av utvärderingar och hela 80 miljoner kronor har under 
programperioden satsats på den s.k. blockdatabasen. I Jordbruksverkets budget för 
TA-medel har även en stor del (kring 30 %) använts för förberedelser, igångsättning 
och genomförandeaktiviteter för programperioden 2007-2013 och för införande av 
det kommande programmet (2014-2020). Till detta ska då läggas 70 miljoner kr till 
Landsbygdsnätverket och 9 miljoner kr till Övervakningskommittén. 

Gällande länsstyrelsernas, Skogsstyrelsens och Sametingets användning av TA-medel 
har Syntesgruppen gjort ytterst översiktliga bedömningar utifrån annat material. 
Kännetecknande för länsstyrelsernas arbete med TA-medel är dels att resurstilldel-
ningen varierar starkt mellan länen och dels att man arbetar på högst olikartade sätt 
när det gäller programgenomförande och frågor kopplade till ambitionen att minska 
handläggningstiderna i stödsystemet. Det rör sig sammantaget om en stor mängd 
aktiviteter som svårligen låter sig värderas i dess detaljer. I fokus för den följande 
redovisningen står frågor om i vilken grad TA, administration och kontroll påverkat 
måluppfyllelsen eller effektiviteten i programmet. Angående Landsbygdsnätverket, 
se delavsnitt 5.5

En första TA-relaterade fråga rör Övervakningskommittén. Övervakningskommitténs 
uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett 
effektivt sätt. Kommittén sammanträder två gånger per år och leds av en ordförande 
och 23 ledamöter (som utses av regeringen/regeringskansliet och innefattar personer 
från myndigheter, näringsliv, arbetsmarknadens organisationer och andra organisa-
tioner som företräder det civila samhället). Övervakningskommittén har lagt fast ett 
antal urvalskriterier som bör tillämpas i genomförandet av landsbygdsprogrammet. 
Kommittén ska (1) kontrollera programmets måluppfyllelse och granska uppnådda 
resultat, (2) granska löpande utvärderingar, (3) granska och godkänna årsrapporterna, 
(4) vid behov föreslå lämpliga revideringar i programmet, (5) vid behov lämna 
förslag på förbättringar av programmets förvaltning (6) granska och godkänna 
förslag till ändring av landsbygdsprogrammet. Det har inte gjorts någon specifik 
bedömning eller utvärdering av hur Övervakningskommittén bidragit till program-
mets måluppfyllelse och Syntesgruppen har inte heller haft resurser för att göra 
några fördjupade analyser av kommitténs arbete. På grundval av de dokument som 
Övervakningskommittén publicerar på Jordbruksverkets hemsida kan det noteras att 
kommittén behandlar en mängd frågor, från detaljer på åtgärdsnivå till övergripande 
frågor om hur medelsfördelningen kan förändras mellan axlar osv. Det går av dessa 
handlingar att utläsa att det inom kommittén sker ett aktivt utbyte (frågeställande, 
diskussion, dialoger, föreläsningar) runt olika frågor kopplade till programmets 
måluppfyllelse. Det vore av intresse att även Övervakningskommittén, i likhet med 
exempelvis Landsbygdsnätverket, hade fått genomgå en systematisk och djuplodande 
utvärdering av verksamheten. Det finns dock inte idag någon information att tillgå 
för att analysera Övervakningskommitténs bidrag till programmets måluppfyllelse.

För det andra utgör IT-utveckling en relativt stor andel av medelsanvändningen 
inom TA-budgeten. Insatser omfattar olika typer av IT-system och IT-utveckling för 
exempelvis statistisk bearbetning, inrapportering, igångsättningssystem, register osv. 



113

I denna post kan också läggas den s.k. blockdatabasen med bearbetning av stödsökta 
arealer via GIS som kostat cirka 80 miljoner kr under hela programperioden. I vilken 
utsträckning denna typ av IT-utveckling haft betydelse för programmets måluppfyl-
lelse är naturligtvis oerhört svårt att bedöma. Det är i huvudsak två typer av funktioner 
som är knutna till utveckling av IT i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Det gäller 
dels funktionen att hålla sig med ett effektivt och lätthanterligt ansökningssystem för 
de olika former av stöd som finns i programmet (se vidare nedan) och det gäller dels 
behov av att dokumentera, följa upp och utvärdera gjorda insatser. Det är naturligtvis 
avgörande för programmet i stort att IT-systemen är välfungerande och orienterade 
mot att ge service åt både myndigheter och stödmottagare, men Syntesgruppen kan 
inte inom ramen för vårt uppdrag ge svar på frågan om de gjorda IT-satsningarna 
bidragit till effektiviteten i programmet.

För det tredje utgör frågor om handläggning, kontroll, förenklingsarbete en väsentlig 
del i kostnaderna i TA-budgeten. I landsbygdsprogrammet 2007-2013 slås fast att en 
generell ambition är att förenkla och effektivisera programmets genomförande och 
uppföljning, samtidigt som kraven på en sund ekonomisk förvaltning uppfylls och 
garantier ges för att dubbelfinansiering av stöd inte ska förekomma. I programmet 
slås också fast att regler och föreskrifter i programmet ska utformas så att en hög grad 
av flexibilitet uppnås på genomförande- och beslutsnivå (se landsbygdsprogrammet 
2007-2013, avsnitt 11.2). I Årsrapporterna för programmet finns redovisningar av 
handläggningstider för handläggning av ansökan om stöd och ansökan om utbetal-
ning av stöd. Av Årsrapporterna kan noteras att handläggningstiderna när det gäller 
ansökan om stöd varit tämligen konstanta över tid medan handläggningstiderna för 
ansökningarna om utbetalning av stöd ökat succesivt under perioden 2007-2013.18 
Detta bör dock förstås mot bakgrund av att antalet stödärenden ökat under hela 
perioden. Enkla mått på handläggningstider för stödärendena är därmed en smula 
vanskliga att bedöma; det förefaller dock som om att förenklingsarbetet haft effekt 
då handläggningstiderna minskat samtidigt som antalet stödärenden ökat markant. 
Det finns dock i detta sammanhang en faktor som har med rutinisering att göra; det 
är rimligt att anta att handläggningstiderna minskar (allt annat lika) när väl systemen 
är på plats och att berörda fått rutin på att hantera olika stödärenden. 

I en särskild utvärdering, beställd av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat och 
utförd av konsultföretaget Sweco Strategy, har en enkätundersökning genomförts 
för att belysa i vilken mån stödmottagarna upplever behov av regelförenklingar i 
samband ansökningsprocedurerna för stöd inom landsbygdsprogrammet 2007-2013 
(Jordbruksverket 2015d). Denna utvärdering ger överlag, om än med en del undan-
tag, en positiv bild av hur stödmottagarna upplever ansökningsprocesserna. Bland 
slutsatserna noteras följande:

• De stödsökande anser inte, generellt betraktat, att ansökningsprocessen är 
krånglig. En del undantag finns och det gäller bland de som sökt projektstöd 
eller företagsstöd i landsbygdsprogrammet (jämfört med de som sökt stöd för 
miljöersättningar, miljöinvesteringar och kompensationsbidrag). Upplevelser 
av krångel för ansökningar om företags- och projektstöd visar sig bl.a. i att de 
stödsökande ibland har svårt att hitta relevant information vad som ska ingå i 
ansökan och det är också i denna kategori som flest ansökningar anmodas att 
inkomma med kompletterande uppgifter. När det gäller projektstöd finns upple-
velser bland stödmottagarna om allt för långa handläggningstider för beslut om 

18  Ärenden inom axel 1, 3, 4 och utvald miljö (axel 2).
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stöd. Särskilt gäller detta kritik mot att utbetalningen av medel tar lång tid (se 
även nedan rörande slutsatser från Landsbygdsutvecklingsgruppen).

• Kontrollen av stöden upplevs inte som så krångliga att de utgör ett hinder att söka 
och få stöd. Att redovisa kostnader utgör inte heller något hinder för dem som 
har sökt företagsstöd eller miljöinvesteringar. Däremot anses detta moment vara 
problematiskt för dem som har sökt projektstöd. När olika stödmottagare ombeds 
värdera i vilket moment det varit mest krångligt, bedöms denna fas (utbetalning 
och redovisning) vara mest problematiskt av de som söker projektstöd. 

• Förenklingsarbetet bedöms av utvärderarna att ha haft rätt inriktning, dvs. 
stödmottagarna uppfattar att förenklingar av stödformer har genomförts inom 
områden som ansetts särskilt krångliga. Störst effekt bedöms förenklingsarbetet 
haft för de som söker företagsstöd i landsbygdsprogrammet. 

• Utvärderaren noterar att genomförda förenklingar (elektronisk ansökan, bortta-
gande av medfinansieringskrav, bättre kundtjänst, schablonkostnader etc.) förvisso 
sannolikt inneburit plusvärden för måluppfyllelsen av landsbygdsprogrammet 
samtidigt som man konstaterar att vissa regelförenklingar kan riskera att få en 
negativ påverkan på måluppfyllelsen; schablonkostnader kan medföra risk för 
felutnyttjande av resurser som tränger undan andra åtgärder. Likaså kan avisering 
av kontrollbesök riskera ett sämre genomförande av insatserna i förhållande 
till intentionerna med stöden. Regelförenklingarna bedöms därför haft endast 
marginell betydelse för programmets måluppfyllelse.

• Utvärderarna bedömer att förenklingsarbetet inneburit en lägre administrativ 
börda för de handläggande myndigheterna (framför allt gällande införandet av 
schablonkostnader och elektronisk ansökan). Dock innebär introduktionen av 
schablonkostnader och förfarande med elektronisk ansökan en ökad arbetsbelast-
ning för myndigheterna under initiativ fasen av programperioden.

Det finns i temagruppernas rapporter en del noteringar om handläggning, kontroll 
och förenklingsarbetet. I Konkurrenskraftsgruppens rapport görs endast en 
notering rörande dessa frågor och det gäller det s.k. samarbetsstödet (åtgärd 124). 
Intervjupersonerna upplever att regelverket varit oklart och att handläggningen av 
ansökningar varit långdragen vilket lett att stödmottagarna upplevt risker med att alls 
söka något stöd (intresset för stödformerna har, enligt Årsrapport 2014, inte varit vad 
som förväntades ursprungsvis). I Konkurrenskraftsgruppens rapport sägs följande: 

Enligt regelverket så kan oberäkneliga utsvävningar från projektplanen leda 
till att företagen måste betala tillbaka en del av beloppet de mottagit eller att 
de inte erhåller stöd för oförutsägbara kostnader som tillkommer. Detta, ihop 
med att utbetalning av stödet kan ta lång tid, kan leda till likviditetsproblem. 
Det osäkra regelverket uppstår när regler ändras under programmets gång. 
Det osäkra regelverket kombinerat med omständliga handläggningstider kan 
bidra till att företag väljer att inte söka stöd eftersom risken är för stor. En 
ytterligare orsak till osäkerhet är att företagen vet först efter projektets slut 
om man är fullt berättigad till stödet. De stödmottagare som har erfarenhet av 
att söka stöd upplevde däremot inte stödet som svårtolkat eller omständligt, 
och risken blir därför mindre (Konkurrenskraftsgruppen 2016, s. 144).

Även i miljögruppens rapport ges egentligen endast en notering om handläggning, 
kontroll och förenklingsarbete och det gäller åtgärd 227 om stöd för icke-produktiva 
investeringar i skogsbruk (biologisk mångfald och ädellövskog). Anledningen till att 
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inga medel från denna åtgärd utbetalades förrän 2010 berodde på bristande handlägg-
ningsrutiner, dåligt fungerande IT-system och bristfälliga ansökningar (brister i 
informationen till stödmottagare). När väl problemen åtgärdats har utbetalningar 
kommit igång och åtgärden har, enligt miljögruppen, uppnått goda resultat.

I Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport (om axel 3 och axel 4) görs ett stort antal 
bedömningar av frågor knutna till handläggning, kontroll och förenklingsarbeten (se 
Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016). När det gäller utvärderingen av åtgärderna inom 
axel 3, dvs. åtgärder för landsbygdsutveckling (för Landsbygdsutvecklingsgruppen 
handlar det då om åtgärderna 321-323, 331, 341). Landsbygdsutvecklingsrapporten 
ägnar ett helt avsnitt i utvärderingsrapporten (rörande axel 3) åt den programöver-
gripande utvärderingsfrågan om hur administrationen påverkat måluppfyllelsen. 
 
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport noterar inledningsvis att det är länsstyrel-
serna som tar emot projektansökningar för dessa åtgärder, man fattar beslut om projekt 
och administrerar rekvisitionerna för utbetalning. Själva utbetalningarna görs dock 
av Jordbruksverket. Rapporten visar att administrationen synes variera mellan olika 
länsstyrelser. Även om grunddragen är lika mellan länsstyrelserna noterar temagrup-
pen att det finns aspekter knutna till organiseringen av stödprocessen (vilka handläg-
gare som gör vad), till hur länsstyrelsen uppfattar sin roll (samordnande, hjälpande, 
kontrollerande) och till vilka instrument som tillämpas vid ansökningsprocess och 
i samband med hanteringen av rekvisitioner för utbetalning av stöd (i något län har 
man exempelvis tagit fram en specifik projektplaneringsguide). Även länsstyrelsernas 
relationer till Jordbruksverket synes präglas av något olikartade förhållningssätt.  
 
Landsbygdsutvecklingsrapporten diskuterar i detta sammanhang (egentligen för 
samtliga åtgärder inom axel 3 och 4) en strategisk problematik, med relevans för 
måluppfyllelsen, kopplad till administrationen och kontrollsystemet som beskrivs som 
ett socialt dilemma att främja den kreativa potentialen hos stödmottagarna och de 
behov av administrativ styrning och kontroll som impliceras i programmets regelverk. 
Om ansökningsprocessen upplevs som allt för komplicerad, om stödutbetalningarna 
fördröjs, om allt för många kompletteringar av ansökningar krävs och om revision 
och kontroll skapar osäkerheter hos stödmottagarna, riskerar kreativiteten och de 
innovativa ansatserna att motverkas. Temagruppen beskriver detta på följande sätt:

Om grunden i ett samhälles byggande av socialt förtroende är ömsesidighet, 
är det snarast kontraproduktivt att de lokala aktörerna upplever myndig-
heterna som präglade av långsamhet och misstro. De berättelser vi mött, 
som handlar om en (alltför) detaljerad granskning av såväl ansökningar 
som redovisningar, återger också en känsla av att man själv som aktör är 
misstrodd i systemet. Ett sådant misstroende skadar inte bara förtroendet för 
systemet självt, det öppnar också på sikt för att grunden för förtroendefulla 
samarbeten försvinner (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 59.)

Åtgärderna i denna del av axel 3 är mångfasetterade på så sätt att de kan vara både 
projekt- och företagsstöd, de omfattar väldigt disparata verksamheter för lokal 
utveckling (tillverkning, detaljhandel, motion, travbanor, infrastruktur osv.). 

Även gällande bredbandssatsningarna (i åtgärd 321) behandlar Landsbygds-
utvecklingsgruppens rapport en rad förhållanden som berör programmets adminis-
tration, handläggningstider och förenklingsarbete. Bredbandssatsningarna beskrivs 
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i rapporten som i grunden mycket framgångsrik men på minuskontot noteras att 
satsningen haft betydande problem gällande den administrativa hanteringen. Det 
mest framträdande problemet har varit den tid som lagts på administrativt arbete 
och att stöden varit inbäddade i ett byråkratiskt ramverk som både försvårat och 
försenat utbyggnadsprocessen. Temagruppen noterar att de administrativa proces-
serna präglat hela kedjan av aktörer, från fiberföreningar till organisationer med 
regionalt ansvar för satsningen. Det finns i rapporten dessutom noteringar om att en 
del aktörer upplevt processerna som rättsosäkra (kopplat till ekonomisk likviditet och 
medelsredovisning). Rapporten summerar utvärderingen av bredbandssatsningarna 
på följande sätt:

Sammanfattningsvis kan vi se att stöden är välkomna, att de leder till ökad 
utbyggnad och därmed en ökad tillgänglighet av bredbandsinfrastruktur på 
landsbygden. Samtidigt finns det ett stort utrymme för förbättringar, vilka 
företrädesvis bör ligga i minskad administrativ börda på projektägare från 
civilsamhället, förbättrad kommunikation mellan nationella och regionala 
instanser samt ökad tydlighet i regelverk (Landsbygdsutvecklingsgruppen 
2016, s. 90-91.). 

Avslutningsvis, gällande Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport, behandlas ett 
antal olika administrationsfrågor kopplade till axel 4 och genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier, Leader (åtgärderna (411, 412, 413). I denna del lämnas en mycket 
kritisk värdering av Landsbygdsutvecklingsgruppen. Leaderstöden hanteras av LAG 
(Local Action Groups)19) som är ett slags regionalt partnerskap som består av lokala 
representanter från ideell, offentlig och privat sektor. LAG leds av en ordförande och 
verksamheten genomförs med hjälp av ett kontor som i sin tur leds av en verksam-
hetsledare. LAG:s formella roll är att i stort ansvara för leaderverksamheten, och att 
fatta beslut om projektansökningar. Leadermetoden innebär att lokal utveckling som 
just drivs i ett underifrånperspektiv där de lokala förutsättningar ska vara styrande 
för de insatser som sätts igång. 

I Landsbygdsutvecklingsgruppens utvärdering av Leader utgör utsagor från ordfö-
rande i LAG, verksamhetsledarna och projektägare bärande delar i utvärderingen. Den 
viktigaste slutsatsen, som även framkom i Halvtidsutvärderingen, är att verksamhets-
ledare, LAG:s ordförande och de som arbetar med projekt har en i grunden positiv 
bild av samverkansmönster med olika aktörer i leaderarbetet, men att det finns ett 
utbrett missnöje med det administrativa systemet. Systemet anses oklart och svårt 
att följa och det finns noteringar i undersökningen om att administrationen inte 
varit anpassad till Leader som metod. Rapporten summerar verksamhetsledarnas 
utsagor på följande sätt:

Systemet har inte präglats av klarhet, det har inte garanterat likviditet, det 
är inte anpassat till leadermetoden och systemet har inte heller upplevts som 
rättssäkert. Bara i fråga om myndigheternas handläggningstider finns en 
acceptabel nivå, anser verksamhetsledarna (Landsbygdsutvecklingsgruppen 
2016, s. 41.)

Ett annat problem som noteras i rapporten är att de administrativa arbetssätten 
varierat starkt mellan olika LAG. I en del fall har verksamhetsledarna upplevt en 
stor brist på stöd och förståelse från LAG, medan andra upplevt sig ha fått ett starkt 

19 Det fanns 2007-2013 63 leaderområden i hela Sverige 
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stöd. Verksamhetsledarna upplever en hög arbetsbelastning (flera har sjukskrivits) 
vilket bidragit till långa handläggningstider och i sin förlängning till konflikter 
mellan projektägare och LAG. 

I den administrativa handläggningen av LAG:s beslut har länsstyrelsen en granskande 
roll och ska tillse att inga formella fel görs och att beviljade anslag överensstämmer 
med målformuleringar i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Även här finns enligt 
temarapporten betydande variationer över landet. Länsstyrelserna har tydligtvis 
tolkat tillsynsuppdraget på olika sätt, bl.a. i fråga om när i processen tillsynen ska 
sättas in (ibland på ett tidigt stadium, ibland mot slutet av processen). Denna typ av 
oklarheter leder till förlängda handläggningstider och bidrar till att skapa oklarheter 
i hela systemet. Länsstyrelserna har också granskande uppgift i att följa upp projek-
tens redovisningar av gjorda aktiviteter. En kritisk punkt i denna administration är, 
enligt Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport, att få till ett fungerande samarbete 
mellan länsstyrelse och verksamhetsledare i LAG. Rapporten antyder att även detta 
fungerat på lite olika sätt mellan olika LAG. Länsstyrelserna är i sin tur övervakade 
av Jordbruksverket, som genomför revisioner av verksamheten och har också vid 
olika tillfällen ändrat i hur regelverket bör tolkas. Den typen av omtolkningar har i 
några fall haft en retroaktiv verkan vilket ytterligare bidragit till att skapa osäkerheter 
och rättsosäkerhet i administrationen.

Även i vår egen enkätanalys visar de generella svaren om TA på en något negativ 
syn. Trots att de administrativa problemen lyfts fram i tidigare utvärderingar och 
åtgärder vidtagits, anser en mindre majoritet (medelvärde under 5,5, se under kap 5.2) 
av svarspersonerna att de inte minskat (5,09). Kommentarerna kring TA generellt är 
också huvudsakligen negativa. ”Onödig och tidsödande byråkrati”, ”långa handlägg-
ningstider”, ”tar […] alldeles för mycket kraft från det faktiska genomförandet” är 
några av omdömena som framkommer i kommentatorsfälten i enkäten.

När det gäller TA-kostnaderna för att finansiera specifika utvärderingar för skilda 
åtgärder och delar av landsbygdsprogrammet är den generella bilden i enkätsvaren 
att det finns lika många positiva som negativa svar (5,49). Många av svarspersonerna 
är dock negativa till hur bra Jordbruksverket lyckades med att sprida information 
och tillgängliggöra dessa utvärderingar (4,84) och ännu färre använde resultat och 
slutsatser från dem i sitt eget arbete med programmet (4.62). Bland de med offentlig 
organisationstillhörighet var det mycket få som använde utvärderingarna. 

Tabell 5.2.

Jag använde relativt ofta resultat och slutsatser från specifika utvärderingar i mitt eget arbete med 
landsbygdsprogrammet.

Organisationstillhörighet Negativa Positiva

Offentliga 28 7 ---

Privata 19 13 -

Medelvärde 4,62

Flera av enkätrespondenterna instämmer i att problemet med långa handläggningstider 
utgjorde ett avgörande hinder för att kunna uppfylla målen (6,74) och i att det främst 
drabbade de stödmottagare som inte har möjligheter att anlita konsulter eller andra 
personer som support för att ansöka om och administrera stödet (6,58). Särskilt 
problematiska tycker män i privata arbeten att långa handläggningstider varit.
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Tabell 5.3.

Problemet med långa handläggningstider utgjorde ett avgörande hinder för att kunna uppfylla 
målen

Organisationstillhörighet Instämmer inte Instämmer *

Offentliga* 16 18 0

Privata* 6 25 +++

Kvinnor 14 21 +

Män 12 31 +++

Medelvärde 6,74

Kommentarerna kring administrationen är nästan uteslutande negativa. Några 
exempel:

Tidskrävande och irriterande att ständigt tvingas ”lära upp” nya okunniga 
handläggare vid rekvisition. 

Projektägare med ansträngd likviditet hindrades att driva projekt i avsedd 
takt när utbetalning av pengar drog ut på tiden.

Stora problem uppstod då utbetalningar stoppades generellt, ”kollektiv 
bestraffning”, då fel upptäcktes.

Den petiga ekonomiska uppföljningen har skrämt bort sökande som hade 
goda idéer men begränsade möjligheter att klara sådana administrativa krav.

Enkätresultaten visar att administrationen haft en övervägande negativ påverkan på 
måluppfyllelsen. Delutvärderingarna spreds dåligt och användes inte mycket, långa 
handläggningstider var ett hinder som främst drabbade resurssvaga sökanden, den 
omfattande och tidskrävande uppföljningen skapade problem och skrämde bort 
sökanden. 

På den mer övergripande frågan i vilken mån kontrollsystemet bidragit till målupp-
fyllelsen i landsbygdsprogrammet visar enkätresultatet att kontroller dominerade i 
huvudsak i efterhand enligt en majoritet av svaren. Klart fler är negativa och instäm-
mer inte i att Jordbruksverkets övervakning av stödsystemet hanterades på ett sätt 
som bidrog till att öka måluppfyllelsen (4,60) och en mycket stor majoritet instämmer 
i att kontrollsystemets omfattning begränsade programmets effektivitet (7,47). 

Kommentarerna är också mest negativa.

Viss detaljgranskning kostar mer än nyttan.

Allt mer börjat leta detaljfel istället för att se om syftet med stödet nås.

Programmet fick mer inriktning på att klara kontroller snarare än att uppnå 
ett resultat.

Kontrollsystem, revision, utbetalningsgranskning får alltför stor styrning 
av programmet, Rädslan att göra fel blir förhärskande och den omfattande 
administrationen påverkar måluppfyllelsen negativt.

Kontroller är bra men alla tillkommande kontrollmoment under perioden 
minskade effektiviteten i det inre arbetet.
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Det är förödande för stödmottagaren när en myndighet gett ok och man 
ändå blir återbetalningsskyldig efter en kontroll, trots att alla pengar gått 
till avsedd insats.

Fler kontrollpunkter lades till av Jordbruksverket vilket både försvårade 
och förlängde kontrollmomenten och handläggningstiderna, samtidigt som 
de skapade olikhet i bedömningarna beroende på när de genomfördes/
betalades ut.

För sena kontroller i programmet ledde till helt nya rutiner och detaljstyrning, 
tyvärr utan dialog. Hade varit bättre med tidig återkoppling och dialog med 
gemensamt ansvarstagande hur handläggningen skulle kunna kvalitetssäkras.

När det gäller frågorna om landsbygdsprogrammets administrativa funktioner 
(frågor om i vilken utsträckning handläggningssystem, kontrollåtgärder och förenk-
lingsarbetet bidragit till måluppfyllelsen) är de redovisade aktörsutsagorna delvis 
motsägelsefulla. Syntesgruppens egen enkätundersökning visar att administration 
och kontrollsystem brottades med flera problem som hade en påtagligt negativ 
effekt på programmets måluppfyllelse. Enkätrespondenterna pekar på stora behov 
av utvecklade och förbättrade system. 

I de tidigare utvärderingar som gjorts lämnas dock en delvis annorlunda grundbild. 
Handläggningstiderna synes ha minskat under programperioden (mot bakgrund av 
att antalet ärenden ökat) liksom handläggningen av utbetalningar. Kontrollsystem 
och revision upplevs av en del berörda aktörer att ha genomgått förbättringar. 
Förenklingsarbetet, som bedrivits under hela programperioden, synes ha haft 
betydelse och i utvärderingarna framgår att förenklingsarbetet nått längst gällande 
olika former av företagsstöd i programmet (se Jordbruksverket 2015d). Likväl kan 
man i de gjorda utvärderingarna identifiera ett antal problemområden som minskat 
den samlade måluppfyllelsen i programmet. Det är tydligt att, vilket framgår av 
gjorda utvärderingar, administrationen av just projektstöden i programmet fortfarande 
upplevs som krångliga, tidsödande, osäkra och i några fall rent av rättsosäkra. Till 
skillnad från flera av företagsstöden och stödformerna inom axel 1 och 2 så utgör 
projektstöd uppenbarligen en mer komplicerad stödlogik. Det är mer komplicerat 
att skriva en ansökan, bedömningen hos de stödgivande myndigheterna riskerar att 
bli allt för omfattande och behoven av redovisning av projektets insatser är högt 
ställda osv. 

Det är än en gång värt att understryka att slutsatserna i denna del bygger på utsagor 
av programmets intressenter (det gäller inte bara vår enkätundersökning utan även 
analyser som gjorts av andra utvärderare). Syntesgruppen menar att värdet av denna 
typ av bedömningar är begränsat om utvärderingsambitionen stannar vid summativa 
värderingar efter det att programperioden avslutats. Intressenternas förhoppningar 
och farhågor rörande exempelvis administrativa förenklingar borde istället samlas 
och sammanställas i kontinuerliga analysseminarier under programmets gång. 
På så vis ökar spridningspotentialen mellan programmets olika åtgärdsformer, 
mellan nivåerna i det administrativa systemet och inte minst mellan de regionala 
beslutsstrukturerna. Bilden av administrativa strukturer och förenklingsarbetet i 
landsbygdsprogrammet 2007-2013 uppvisar påtagliga variationer mellan stödformer 
och mellan län. Syntesgruppen tolkar detta som ett utslag av bristande analysarbete, 
lärande och erfarenhetsutbyte mellan involverade aktörer i landsbygdsprogrammet. 
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Sammanfattningsvis är svaren på de tre utvärderingsfrågor som behandlats i detta 
delavsnitt omgärdade av betydande osäkerhet. Osäkerheten bottnar i att gjorda 
analyser ofta baseras på utsagor från berörda intressenter och slutsatserna är ibland 
motsägelsefulla. TA-medlen är naturligtvis en nödvändig ingrediens i förmågan 
att förbereda, genomföra, kontrollera och utvärdera landsbygdsprogrammet. Av 
analysen i detta kapitel kan vi dock, med reservation för osäkerheterna, konstatera 
att administration och kontrollsystem brottas med flera problem som haft en negativ 
effekt på programmets måluppfyllelse. Förbättringar och förnyelsearbetet har främst 
haft betydelse för företagsstöden. Projektstöden omgärdas fortfarande av för mycket 
administrativt krångel. Administrativa strukturer och förenklingsarbetet uppvisar 
stora variationer mellan stödformer och mellan län. Detta är ett utslag av bristande 
analysarbete, lärande och erfarenhetsutbyte mellan involverade aktörer. Det är ingen 
tvekan om att landsbygdsprogrammet under lång tid etablerat en starkt formaliserad 
administration som ska, för att anknyta till utvärderingsforskning om lärande, stödja 
programmets produktionslogik. Arbetsprocesserna innebär en mycket hög grad av 
anpassning till behoven av att arrangera ansökningssystem, producera beslut och utöva 
kontroll i en starkt formaliserad struktur. Ett typiskt uttryck för ett produktionslogiskt 
problem i detta sammanhang har handlat om problemet med långa handläggningstider. 
Betoning av handläggningstider har lett till att handläggarna kommit att alltmer 
ensidigt fokusera uppmärksamheten på just handläggningstiden. Risken är då att 
andra, innehållsliga delar, får mindre uppmärksamhet än vad de kanske kräver. Det 
hade sannolikt varit gynnsamt för kreativiteten i programgenomförandet med en 
systematiskt genomförd utvecklingslogisk reflektion kring programmets administra-
tion (se vidare om administrationen i avsnitt 5.6 nedan). 

Det återstår dock att göra en fördjupad analys av två, mer specifika insatser inom 
TA-stödet; nämligen kommunikationsfrågor och Landsbygdsnätverkets roll för 
programmets måluppfyllelse. 

5.4 Kommunikationens funktion
I det följande delavsnittet behandlas aspekter knutna till hur myndigheterna för 
programmets genomförande kommunicerat programmet till tänkbara avnämare. Den 
utvärderingsfråga som ska besvaras lyder på följande sätt: Hur har kommunikationen 
påverkat måluppfyllelsen?

En plan för kommunikation och information för landsbygdsprogrammet har lagts 
fast i en specifik bilaga 8 i landsbygdsprogrammet 2007-2013. I detta dokument 
beskrivs hur informationsinsatserna om landsbygdsprogrammet ska ske. Dokumentet 
ska ses som en metod för att strukturera upp målgrupper och kanalval för informa-
tionsinsatser och där även kommunikationsmålen anges. I kommunikationsplanen 
noteras att krävs ett aktivt arbete med kommunikation för att nå ut med möjligheter 
att söka stöd osv. Ansvaret för kommunikationsplanen vilar på Jordbruksverket även 
om genomförandet är beroende av flera andra aktörers medverkan (länsstyrelserna, 
Landsbygdsnätverket, Skogsstyrelsen, Sametinget etc.). Det går dock inte att utläsa 
ur planen någon tydliggjord ansvarsfördelning mellan ansvariga aktörer. Målet 
med informationsinsatserna är att tillhandahålla bra information för att mottagarna 
ska se vilka möjligheter de har och förstå hur de ska gå tillväga för att utnyttja 
möjligheterna i landsbygdsprogrammet. De som tar emot informationen ska enligt 
kommunikationsplanen i landsbygdsprogrammet 2007-2013. 
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• känna till det nya landsbygdsprogrammet och vad det innebär för dem. 

• ta till sig kunskap om programmet, 

• kunna välja vilka stöd och ersättningsformer som är intressanta för dem

• använda sin kunskap till att realisera idéer, söka stöd och följa reglerna. 

• förstår att de bidrar till att uppnå målen för landsbygdsprogrammet

• påverka sin egen ekonomiska situation genom att använda programmet. 

Till detta ska informationen (hämtat ur kommunikationsplanen)…

• utformas på ett kostnadseffektivt sätt för myndigheter, företagare och projektägare.

• vara bra, lättbegriplig och tydlig. 

• terminologin ska vara enhetlig. 

• informationen ska vara samordnad med övrig stödinformation på Jordbruksverket 

• ansökningsförfarandet ska vara enkelt för stödsökande. 

• leda till att målgrupperna gör kompletta ansökningar som lämnas in i tid. 

• riktas även mot allmänheten om syftet med programmet och om resultatet av 
åtgärderna.

Arbetet med informationsinsatserna delas in i tre faser som överlappar varandra:

Fas 1 – är en inledande fas för att informera om det nya programmet. Mottagarna 
ska göras medvetna om att programmet finns och vad det innebär. Mest information 
av detta slag har utnyttjats i början av programperioden (men även i viss mån senare 
under perioden för att informera om nyheter i programmet)

Fas 2 – utgörs av information om möjligheter och om regler till dem som känner 
till programmet, främst stödsökande. Den typen av informationsinsatser har skett 
regelbundet under hela programperioden även om denna typ av insatser minskat 
något mot slutet av programperioden.

Fas 3 – den tredje fasen har bestått av information rörande resultatet av programmet. 
Målgruppen för denna information är bred. Denna typ av information har varit som 
mest omfattande mot slutet av programperioden. 

I kommunikationsplanen finns även ett långt resonemang (flera sidor) om vilka som 
är målgrupper för programmet. Målgrupperna sorteras axelvis och en målgruppslista 
gäller insatserna inom Leader. Man kan då säga att programmet har tre huvudsakliga 
målgrupper; (1) stödmottagare, (2) övriga aktörer (myndigheter, konsulter, kommuner, 
landsting, intresseorganisationer, banker) och (3) Leader. De informationskanaler 
som anges i planen är sorterade på de tre huvudsakliga målgrupperna. En lång rad 
av kanaler behandlas i planen. Planen avslutas med en beskrivning av vad de olika 
faserna kommer att innehålla för typ av aktiviteter, kanaler och produkter som 
kommer att utnyttjas i informationsarbetet. I starkt kondenserad form har följande 
informationsinsatser genomförts inom landsbygdsprogrammet 2007-2013: 

Ett litet axplock av informationsaktiviteter ges nedan:

• Det har på olika sätt informerats om ämnen relaterade till landsbygdsprogram-
met vid olika mässaktiviteter (fältmässan för lantbrukare, Borgebydagarna, 
lantbruksmässan, Elmia), i samband med Almedalsveckan osv.
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• Konferenser, kurser och dialogforum i olika ämnen har arrangerats av 
Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Skogsstyrelsen, Sametinget, 
länsstyrelserna.

• Regeringskansliet har genomfört ett antal insatser med information om goda 
exempel på projekt inom landsbygd, om integration, 

• Speciella skrifter och broschyrer som framtagits av Jordbruksverket, länsstyrel-
serna, skogsstyrelsen. Det kan gälla skrifter om jämställdhet, specialtidning om 
skogliga insatser i landsbygdsprogrammet (SkogsEko).

• Jordbruksverket har haft en blogg för dialog och utbyte med medborgare, företa-
gare eller myndigheter om frågor som är viktiga för landsbygdens utveckling. 
Även en del länsstyrelser (bl.a. i Skåne) har haft bloggar för att visa vad lands-
bygdsprogrammet gjort för skillnad för landsbygden. 

• Projekt riktade mot speciella målgrupper; exempelvis till personer som har djur 
i närheten av betesmarker, till personer som har restaurerbara betesmarker, till 
ungdomar i förorterna, till aktiva inom Leader osv.

Vilka slutsatser kan vi då dra rörande utvärderingsfrågan hur kommunikationen 
påverkat måluppfyllelsen av landsbygdsprogrammet 2007-2013? Man kan anta att 
programmets informationsinsatser är väsentlig för i vilken mån de olika åtgärdsty-
perna i programmet är efterfrågade och når fram till rätt målgrupper. Därför finns 
sannolikt ett samband mellan informationsinsatser och förutsättningarna för att nå 
målen i landsbygdsprogrammet. En övergripande slutsats är att det hittills inte gjorts 
någon mer omfattande utvärdering av i vilken mån programmets kommunikations-
plan nått de uppsatta målen. Det saknas slutsatser i Halvtidsutvärderingen rörande i 
vilken mån kommunikationsplanens mål kunnat förverkligas och likaså innehåller 
temagruppernas utvärderingar inga övergripande slutsatser rörande kommunikatio-
nens betydelse för utnyttjandet av de olika åtgärdstyper som bedömts. Vi kan dock 
hitta en del enstaka slutsatser i temarapporterna som berör informationsarbetets 
betydelse för vissa åtgärdstyper.

I Landsbygdsutvecklingsgruppens utvärdering av åtgärderna inom axel 3 noteras 
gällande åtgärden 322 om förnyelse och utveckling av byarna att åtgärden inte 
framstår som en del i en nationell landsbygdspolitik, utan snarare som en åtgärd som 
fått genomslag i vissa regioner. Utvärderingen visar här att detta förmodligen beror 
på att åtgärden (som hanteras av länsstyrelserna) är svår att avgränsa från liknande 
insatser inom ramen för axel 4 (Leader). Landsbygdsutvecklingsgruppen skriver 
att man eventuellt borde justera insatsen så att den förs över till Leader med en del 
tydliga fördelar som följd, bl.a. stärkt lokal/kommunal förankring, förstärkta lokala 
nätverk osv.). Den typen av lokal förankring finns inte hos länsstyrelserna. Gruppen 
noterar dock att om detta stöd i framtiden skulle ligga kvar hos länsstyrelserna så bör 
informationsinsatserna kring stödet förbättras. Med det antyds också att åtgärden för 
förnyelse och utveckling av byarna (åtgärd 322) skulle fått en annan betydelse för 
måluppfyllelsen om informationsinsatserna hade varit mer utvecklade i detta fall. 
Denna slutsats dras även gällande åtgärden (323) om bevarande och uppgradering 
av natur- och kulturarvet på landsbygden (Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016).

I andra fall kan man mer mellan raderna läsa att effektiviteten i programmet förmod-
ligen hade ökats om informationsinsatserna för användningen av olika åtgärder hade 
förbättrats. Även om temarapporterna inte innehåller explicita formuleringar om just 
detta kan man lite här och där notera att förbättrade informationsinsatser skulle öka 
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effektiviteten i samband med implementeringen av bredbandssatsningar, inom ramen 
för LAG:s arbete med leaderprojekt, information om bevarande av natur- och kultur-
miljöer i odlingslandskapet, lågt utnyttjande av insatsen för obärgad spannmålsskörd 
(fågelåker) osv. Vi kan också, på olika ställen i underlagsmaterialet, hitta noteringar 
om att länsstyrelserna bedriver utvecklingsarbete rörande kommunikationsfrågor i 
sin stödgivning. Vi har dock inte haft tillräckligt med resurser för att göra fördjupade 
analyser kring informationsinsatsernas betydelse i dessa avseenden.    

I några andra utvärderingar av landsbygdsprogrammet 2007-2013 tangeras frågor 
om kommunikationsaspekter. I Riksrevisionens granskning av landsbygdsprogram-
met 2007-2013 från år 2013 noteras att det bland de länsstyrelser som haft ett högt 
budgetutnyttjande inom axel 3 också arbetat mer proaktivt med informationsinsatser 
(jfr ovan med Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport om detta). Riksrevisionen 
pekar alltså på att informationsinsatserna har betydelse för resursutnyttjandet i 
(vissa delar av) programmet men gör ingen mer djupgående analys av denna fråga. 

Enkätresultatet från Syntesgruppens egen analys visar att något fler av svarsper-
sonerna (mer än 5,5) instämmer i att informationsinsatserna generellt var tillfreds-
ställande utifrån målet (5,94) och klart fler tycker att informationsinsatserna totalt 
sett förbättrades (6,22) trots att lite fler instämmer i att informationsresurserna varit 
otillräckliga (5,88). Informationen bidrog i viss mån till att fler aktörer än tidigare 
vågade ansöka om stöd enligt svaren (5,71). Dock bidrog den i liten grad till att 
stödsökande kunde ägna mer tid åt arbete med sitt jord- och skogsbruk (4,47), i 
ännu mindre grad till att det blev mindre kostsamt att söka stöd (4,21) och i klart 
mindre grad till att stödsystemet upplevdes mindre byråkratiskt än tidigare (3,81). 
Flera instämmer i att informationsinsatserna i större omfattning borde ha lyft fram 
stödformer som har en bredare ambition än att utgöra ett stöd till enskilda jordbrukare 
(6,19). Huvuddelen av svarspersonerna instämmer i att länsstyrelserna och regionerna 
borde ha fått större resurser för att öka spridningen (7,39) och att de borde tagit fler 
initiativ till att arrangera kontinuerlig kunskapsspridning (7,25). 

Kommentarerna i enkäten tar upp både brister och svårigheter med informationen:

Fokus har varit mer på handläggningstider och regeluppfyllnad än kvalitet 
i projekt.

Måluppfyllnad och utvärdering/kunskapsspridning får ofta stå tillbaka i 
konkurrens om resurser för handläggning när handläggningstiderna är långa.

Jordbruksverket borde ha lagt mer resurser på uppföljning av resultat istället 
för enbart uppföljning av handläggning.

Inte ens vi som är vana upplever det som lätt att göra rätt.

En bättre projektdatabas hade varit att föredra.

Det saknas framförallt möjligheter och resurser för uppföljning på projekt/
regional nivå samt resurser för att sprida resultatet.

Effektresultat är svåra att få återkoppling på, däremot spreds goda exempel.
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Den slutsats som kan dras rörande landsbygdsprogrammets informations- och 
kommunikationsfunktion är att informationen till berörda visserligen förbättrats under 
programperioden men ändå kvarstår svårigheter för kommunikationen att bidra till 
måluppfyllelsen då stödsystemet är byråkratiskt, tar tid och prioriterar regler, ekonomi 
och handläggning. Istället borde kommunikationen haft en bredare ambition utifrån 
syftet med programmet, lyft fram resultat, spridit lärorika exempel och organiserat 
kontinuerlig kunskapsspridning. Slutsatsen är att ett för stort internt kommunika-
tionsfokus råder, dvs. huvuddelen av informations- och kommunikationsinsatserna 
är riktade mot att hantera en alltför krånglig stödgivningsstruktur. Den strategiska 
inriktningen för framtida program bör alltså i större utsträckning än idag riktas 
till externa mottagare som exempelvis visar på positiva exempel på landsbygdsut-
vecklingsprojekt och som även utgör en källa för lärande mellan olika involverade 
aktörer och mellan ambitioner mellan olika politikområden (samordningsvärden).

De iakttagelser som lämnats av temagrupperna, av Riksrevisionen och i Syntesgruppens 
enkätundersökning visar på ett behov av att i framtiden initiera en mer omfattande 
utvärdering av kommunikationsplanen än vad som hittills varit fallet. Detta är i sig 
ingen enkel uppgift eftersom kommunikationsplanen innehåller många och ofta 
även något vaga målsättningar. Dessutom kännetecknas ansvarsstrukturen för att 
genomföra informationsinsatser som något splittrad. Insatsernas omfattning och 
inriktning synes dessutom variera starkt mellan länsstyrelserna och det är svårt 
att klarlägga på vilka sätt Jordbruksverket är en styrande kraft för det samlade 
informationsarbetet inom landsbygdsprogrammet.

5.5 Landsbygdsnätverkets roll
I det följande ska den EU-gemensamma frågan om Landsbygdsnätverkets roll 
för programmets måluppfyllelse besvaras. Frågan lyder: I vilken utsträckning har 
landsbygdsnätver ket bidragit till att uppfylla målen i landsbygdsprogrammet 2007-2013?

I den Europeiska Unionens råd, förordning nr 1698/2005, föreskrivs (Artikel 67) att 
det skall bildas ett europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling (etablerat genom 
ENRD - European Network for Rural Development) med syftet att få till stånd ett 
nätverkssamarbete på gemenskapsnivå mellan nationella nätverk, organisationer, 
förvaltningar rörande landsbygdsutveckling. På motsvarande sätt skall det enligt 
Artikel 68 bildas ett nationellt landsbygdsnätverk i varje medlemsstat. Det svenska 
landsbygdsnätverket har ändamålet att samla parter som är berörda av landsbygds-
programmet för att förbättra genomförandet och förstärka programmets insatser 
för landsbygdens utveckling. 

Nätverket fungerar som ett nationellt och transnationellt forum för utbyte av infor-
mation, erfarenheter och metodutveckling och avsikten är att öka dialogen mellan 
lokal, regional, nationell och internationell nivå i frågor med betydelse för lands-
bygdsutveckling. Det innebär bland annat att samla in, analysera och kommuni-
cera frågor som berör situationen på landsbygden inom de områden som berörs av 
landsbygdsprogrammets samtliga axlar. Landsbygdsnätverket ska på olika sätt stödja 
processer knutna till landsbygdsprogrammet och bedriva erfarenhetsutbyte mellan 
olika aktörer med bas i forsknings- och utvecklingsarbete. Nätverket arrangerar 
utbildningar, bedriver utvecklingsarbete kring utvärderingsmetoder och projektarbete. 
Nätverket fungerar även som kontaktpunkt mot det europeiska nätverket med syftet 
att stimulera transnationellt utbyte.



125

Alla intresseorganisationer och myndigheter, som är verksamma på nationell nivå och 
som är viktiga för att nå målen med landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogram-
met samt lokalt ledd utveckling kan bli medlemmar i Landsbygdsnätverket. I slutet av 
programperioden (i juni 2013) fanns 118 medlemmar registrerade (exklusive LAG). 
Landsbygdsnätverket leds av en styrgrupp som representerar 15 av medlemsorgani-
sationerna. Nätverket bedriver sin verksamhet på grundval av dels en övergripande 
handlingsplan som omfattar hela programperioden och en s.k. aktivitetsplan som tas 
fram varje år (för varje delaktivitet finns även mer detaljerade arbetsplaner). Nätverket 
organiserar sin verksamhet inom olika fält med hjälp av arbetsgrupper inom olika 
områden, med seminarier, forskarutbyte, informationskampanjer, landsbygdsgalor 
etc. En viktig uppgift har varit att medverka i olika grupper och aktiviteter kopplade 
till det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling – ENRD (European Network 
for Rural Development). Landsbygdsnätverket har haft ett anslag på 70 miljoner 
kronor under programperioden 2007-2013. 

Det är naturligtvis inte en alldeles enkel uppgift att analysera i vilken utsträck-
ning Landsbygdsnätverket bidragit till att uppfylla målen i landsbygdsprogrammet 
2007-2013. I Halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 noterade 
utvärderarna att Landsbygdsnätverket bör kunna spela en aktiv roll i flera avseenden 
för att på olika sätt bidra till samverkan och som kontaktpunkt mellan aktiva aktörer 
i landsbygdsprogrammet. I Halvtidsutvärderingen betonas Landsbygdsnätverkets 
betydelse i sådana samverkansprocesser rörande exempelvis internationellt utbyte, i 
samverkansprocesser kopplade till åtgärder i lokalt utvecklingsarbete (åtgärder inom 
axel 4)20, i utvecklingsarbete rörande integration och jämställdhet osv. Man kan också 
av Landsbygdsnätverkets egna planer och verksamhetsredovisningar notera att man 
är aktiv inom många fält med betydelse för genomförandet av landsbygdsprogram-
met 2007-2013. 

Landsbygdnätverket blev under hösten 2012 utvärderat av konsultföretaget Markör 
Marknad och Kommunikation AB. Det konstateras i Markörs utvärdering att det 
med Landsbygdsnätverket sker ett ökat lärande genom de aktiviteter som genomförts 
av nätverket (kunskaper om landsbygdsprogrammet och kunskaper om nätverkets 
medlemsorganisationer). Man noterar även att förståelse har skapats för olika synsätt, 
deltagarna har blivit mer öppna för andra idéer etc. Man konstaterar i rapporten att 
detta lärande är dock i allt väsentligt individuellt och det har varit svårt att förmedla 
kunskaperna vidare in i respektive medlemsorganisation. I Markörs utvärdering menar 
man att detta bottnar i att deltagandet från olika organisationer i Landsbygdsnätverket 
är svagt förankrat (det stannar bland de enskilda personer som är aktiva i nätverket 
och förs ej vidare till respektive organisation). Risken är då stor att erfarenheterna 
och lärandet inte tas till vara utan försvinner när dessa personer lämnar arbetet inom 
Landsbygdsnätverket. Ett annat problem som noteras i rapporten är att det arbete 
som startats i exempelvis en arbetsgrupp haft svårt att leva vidare när väl arbetsgrup-
pen avslutat sin verksamhet (Markör 2013). Överföringsproblemet stöds även av 
forskningen om lärande nätverk (Holmquist, 2010) som visar att kunskapsresultatet 
stannar hos individerna i nätverket. Det absorberas inte upp av verksamheterna i ett 
organisatoriskt lärande.

20 I Halvtidsutvärderingen utgjorde en slutsats att LAG, verksamhetsledare och Landsbygdsnätverket 
borde lägga ner ytterligare ansträngning på att utveckla sektoröverskridande partnerskap i leader-
projekten och även att man i större utsträckning än hittills borde stödja nätverkande och samverkan 
inom leaderområdet.
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I Syntesgruppens egen enkätundersökning ställdes flera frågor om just 
Landsbygdsnätverket. Enkätsvaren är spridda men medelvärdena för alla svar ligger 
nära 5,5 som är gränsen mellan ett positivt och ett negativt svar. En del medelvärden 
ligger strax över, andra strax under mitten. Två medelvärden sticker ut som särskilt 
positiva. Det ena är att flera (6,49) tycker att arbetsgrupperna i hög grad bidragit till 
att förbättra genomförandet av programmet. Det andra är att flera (6,53) anser att 
erfarenhetsutbyte inom leaderprogrammen haft stor betydelse för genomförandet 
av programmet. I det senare fallet är dock de med offentlig organisationstillhörighet 
inte lika positiva som de i privat.

Tabell 5.4.

Vilken betydelse har Landsbygdsnätverket haft för genomförandet av programmet gällande  
erfarenhetsutbyte inom Leader?

Organisationstillhörighet Negativa 
(liten betydelse)

Positiva 
(stor betydelse)

Offentliga 17 19 0

Privata 7 21 ++

Medelvärde 6,53

Bland fritextsvaren finns visst stöd för en positiv värdering av Landsbygdsnätverket:

Nätverket har spelat en stor roll för att förmedla forskning till olika aktörer 
och att de drivit jämställdhets- och integrationsfrågorna på ett föredömligt sätt.

Nätverkets stora insats är att många olika aktörer har suttit vid samma bord 
och diskuterat landsbygdsutvecklande åtgärder.

Det finns dock flera som uttrycker negativa åsikter som ”otydligt uppdrag 
och roll”, ”lite osynlig utanför de mest berörda”, ”inte särskilt känt och 
spritt”. Några ifrågasätter till och med dess berättigande:

Nätverket har fört en tämligen anonym tillvaro och […] inte tillfört […] 
något större värde.

Ett nätverk för några utan förankring till genomförande organisationer […] 
som inte fyller någon funktion i realiteten.

När vi delar upp svaren på offentliga och privata respektive kvinnor och män, får 
vi några intressanta skillnader. I frågan om landsbygdsforskningens bidrag till att 
förbättra landsbygdsprogrammet är majoriteten kvinnor positiva medan majoriteten 
män är negativa. Likaså är det en stor skillnad på hur personer i offentlig respektive 
privat sektor betraktar landsbygdsforskningens betydelse. Det finns uppenbarligen 
en betydande skepsis bland flertalet personer i offentlig sektor mot landsbygdsforsk-
ningens betydelse för programmet. 
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Tabell 5.5.

 I vilken grad har erfarenhetsutbyte med aktuell landsbygdforskning bidragit till att förbättra  
programmet? 

Negativa (i liten grad) Positiva (i hög grad)

Offentliga 22 13 --

Privata 12 20 ++

Kvinnor 15 23 +

Män 24 18 -

Medelvärde 5,45. 

Landsbygdsnätverket roll för Leader skiljer sig också bland våra kategorier. Kvinnor 
är klart mer positiva än män och i detta fall utmärker sig personer i privata organi-
sationer av att ha en starkt positiv syn på vad Landsbygdsnätverket åstadkommit 
gällande erfarenhetsutbytet inom Leader. 

Tabell 5.6.

Vilken betydelse har Landsbygdsnätverket haft för genomförandet av programmet gällande  
erfarenhetsutbyte inom Leader?

Negativa
(liten betydelse)

Positiva
(stor betydelse)

Offentliga 17 19 0

Privata 7 21 ++

Kvinnor 7 29 +++

Män 18 23 +

Medelvärde 6,55

I de två följande tabellerna noteras, för det första, att svarspersonerna har en förhål-
landevis negativ uppfattning om frågor vilken betydelse Landsbygdsnätverket haft 
gällande den fysiska planeringen på landsbygden. Särskilt negativa är personer i 
offentlig sektor (och generellt även männen i undersökningen). Män i offentliga 
arbeten är även klart mer negativa till Landsbygdsnätverkets roll för fysisk plane-
ring. För det andra ger enkätrespondenterna i privat sektor Landsbygdsnätverket en 
förhållandevis positiv värdering när det gäller nätverkets betydelse för utveckla servi-
cefunktioner på landsbygden, medan personer i offentlig sektor är mer tveksamma 
gällande denna fråga. Vi kan av sammantaget, gällande nedanstående frågor peka på 
att Landsbygdsnätverket synes värderas på olika sätt beroende på vilka aktörsgrupper 
som tillfrågas och vilka sakfrågor (fysisk planering, service) som behandlas.

Tabell 5.7.

Vilken betydelse har Landsbygdsnätverket haft för genomförandet av programmet gällande fysisk 
planering i landsbygden?

Negativa Positiva

Offentliga* 26 9 --

Privata* 15 15 0

Kvinnor 20 16 0

Män 26 15 --

Medelvärde 4,87
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Tabell 5.8.

Vilken betydelse har Landsbygdsnätverket haft för genomförandet av programmet gällande service 
i landsbygder?

Negativa Positiva

Offentliga 20 13 -

Privata 12 18 +

Medelvärde 5,56

Vi kan, sammanfattningsvis, konstatera att Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper och 
erfarenhetsutbytet inom bland annat Leader har bidragit positivt till programmets 
måluppfyllelse. Även tematiska seminarier och vägledningsmaterial har spelat en 
övervägande positiv roll. Övriga nätverksaktiviteter råder det delade meningar om. 
En övervägande liten betydelse har nätverket haft för åtgärder för miljöersättningar, 
fysisk planering i landsbygder och för att vårda och utveckla landskapsområden. 
Ett mönster i resultaten ur enkätstudien är att personer med bakgrund i privata 
organisationer (verksamma i ideella organisationer, företag) är mer positiva jämfört 
med personer verksamma inom den offentliga sektorn. Skillnader finns även mellan 
kvinnor och män, ibland stora, men de växlar beroende på fråga (se bilaga 3). I övrigt 
har vi ur underlagsmaterialet kunnat notera följande:

• Landsbygdsnätverket bör framöver i ökande grad utveckla ett organisationsbaserat 
lärande (tyngdpunkten är idag för starkt knuten till ett individbaserat lärande).

• Landsbygdsnätverket bör rikta än mer uppmärksamhet och energi åt att verka 
för att de organisationer som är viktiga för att nå måluppfyllelse är aktiva och 
delaktiga och i detta sammanhang är det väsentligt att verka för att organisatio-
nernas representanter har mandat att driva frågor mot nätverket men även in i 
den egna organisationen.

• Landsbygdsnätverket bör göra ytterligare ansträngningar för att sprida det material 
som tagits fram i nätverkets olika grupperingar och aktiviteter.

• Landsbygdsnätverket bör också rikta ökad uppmärksamhet mot att undersöka 
vad som varit framgångsfaktorer respektive hinder i de olika aktiviteter som 
genomförts och att försöka skapa arbetssätt för att öka användningen av resultaten 
för att utveckla nätverkets arbete.

5.6 Den regionala styrningen
I den svenska utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 ingår att belysa 
hur styrningsaspekter i programmet fungerat. Närmare bestämt gäller frågan hur den 
regionala styrningen av programmet bidragit till måluppfyllelsen. Frågan som ska 
besvara är: Hur påverkar den regionala styrningen programmets måluppfyllelse och 
vad kan man lära sig av att länsstyrelserna haft olika strategier? I detta delavsnitt 
kommer vi även att genomföra en syntesanalys av processvärden kopplade till frågan 
om lokalt och regionalt engagemang respektive processvärden kopplade till sektors-
samordning. Avsnittet inleds med en allmän karakteristik av det styrningssystem 
som utformats för landsbygdsprogrammet 2007-2013. Därefter följer en översiktlig 
analys och svar på utvärderingsfrågan rörande programmets regionala styrning. 
Avslutningsvis behandlas de båda syntesuppgifterna kopplade till processvärden i 
programmets styrningssystem.  
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Landsbygdsprogrammet genomförs inom ett förvaltningspolitiskt system där 
regeringen med Jordbruksdepartementet har huvudansvaret för framtagandet av 
programmet och utöver detta har ansvar även för ett antal andra övergripande 
uppgifter. Förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet är Jordbruksverket med 
ansvar för programmet i enlighet med artikel 75 i rådets förordning 1698/2005, som 
inkluderar genomförandeplanering, administration, genomförande och uppföljning. 
I Jordbruksverkets uppdrag och roll ingår att fortlöpande arbeta med genomförandet 
i syfte att uppnå målen i programmet. Den nationella styrningen av programmet 
består av ett antal komponenter. Bland annat följande:

• Regeringen beslutar om fördelning av medel på axlar och åtgärder. Inom åtgärder 
öronmärks också medel till särskilda satsningar som t.ex. biogas, bredband.

• Regeringen och Jordbruksverket beslutar om regler och villkor för stöden.

• Jordbruksverket beslutar om fördelningsnycklar för hur medlen ska fördelas över 
länsstyrelserna. 

• Regionala och lokala genomförandestrategier för företags- och projektstöden ska 
tas fram av länsstyrelserna, Sametinget och lokala utvecklingsgrupper.

• Jordbruksverket tar fram instruktioner och vägledningar till länsstyrelserna, 
Sametinget, Skogsstyrelsen för handläggning och administrativa rutiner för 
programmet. 

• Regeringen och Jordbruksverket fattar beslut om ramar och arbetsformer för 
uppföljning och utvärdering av programmet.

När det gäller den regionala styrningen av programmet är en viktig utgångspunkt 
att hänsyn ska tas till de varierande förutsättningar som råder i olika landsbygdsom-
råden och regioner. I den regionala styrningen ska landsbygdsprogrammets insatser 
samordnas med andra åtgärder inom den regionala tillväxt- och utvecklingspolitiken 
och andra politiska mål på regional nivå. I programmet slås fast att ett regionalt och 
lokalt inflytande ska väga tungt vid planering, beslutsfattande, genomförande och 
uppföljning av programmet. Tanken är att en regional differentiering bedöms leda 
till en ökad effektivitet i genomförandet av landsbygdsprogrammet. I det regionala 
styrningssystemet ingår även genomförandet av Leader.

På regional och lokal nivå ska länsstyrelserna tillsammans med Sametinget, 
Skogsstyrelsen och de lokala utvecklingsgrupperna (LAG) ta fram genomför-
andestrategier för en hel programperiod som ska ligga till grund för beslut om 
företags- och projektstöd som länsstyrelserna har att fatta beslut om. Riktlinjerna för 
detta arbete ges av Jordbruksverket. I landsbygdsprogrammet slås fast att ambitionen 
med den regionala samordningen är att åstadkomma synergier i genomförandet av 
programmets åtgärder. I programmet anges att länsstyrelserna och Sametinget bör 
utveckla kriterier för att tillgodose en välavvägd balans mellan ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet (Landsbygdsdepartementet 2016, kapitel 11).

Genomförandestrategierna på regional nivå är avsedda att användas som underlag för 
planering, prioritering och beslut ifråga om stöd för tillämpliga åtgärder inom axel 
1 och axel 3, för regionalt prioriterade ersättningar i axel 2 samt för tillämpningen 
av Leader. Genomförandestrategierna ska genomföras i ett brett partnerskap med 
regionala och lokala företrädare och ha en stark regional och lokal förankring. Det 
markeras också i programtexten att programmets genomförande bör präglas av 
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samordning i förhållande till andra politikområden med betydelse för landsbygds-
utvecklingen (främst kanske den regionala utvecklingspolitiken och miljöpolitiken, 
men också områden som näringslivspolitik i övrigt, energipolitik, IT-politik, utbild-
ningspolitik, integrations- och jämställdhetspolitik etc.). I nedanstående figur visas 
styrningsstrukturen för hela landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Figur 5.1. Styrningsstruktur för landsbygdsprogrammet 2007-2013 

Sametinget
- Beslut för alla 
  åtgärder i axel 1 och 
  axel 3 (samt del av 
  åtgärd 214) som har 
  samband med 
  utvecklingen av det 
  samiska samhället.

Jordbruksdepartementet:
- Framtagande av program      - Beslut om programändringar, 
- Ordförande i Övervakningskommittén  - Utser ledamöter i ÖK
- Tar fram en ram för utvärdering

Jordbruksverket
- Sekretariat för ÖK
- Beslutar om stöd på nationell nivå (åtgärder 111, 124, 125, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 341)
- Beslutar om stöd (åtgärderna 114, 121, 214 del, 311, 312)
- Alla utbetalningar direkt till stödmottagarna.
- Nationella tillämpningsföreskrifter

Skogsstyrelsen
Beslut för åtgärd 
111 (del) och 227

Lokala Aktions 
Grupper  LAG
- Beslutar om stöd 
- Ger information 
   till stödmottagare

21 Länsstyrelser
- Stödbeslut och utbetalningsbeslut för 
  åtgärderna 111, 112, 121, 123, 124, 125, 211, 
  212, 214 (del), 216, 311, 312, 313, 321, 322, 
  323, 331, 341, 431. 
- Formellt godkännande av LAG beslut (41)

Källa: Landsbygdsdepartementet 2012.

Vilka slutsatser kan då dras gällande utvärderingsfrågan i denna del om hur den 
regionala styrningen påverkar programmets måluppfyllelse och vad kan man lära sig 
av att länsstyrelserna haft olika strategier? Ett första konstaterande är att en stor del av 
landsbygdsprogrammets genomförande är lagt på länsstyrelserna, på Skogsstyrelsen 
och på Sametinget. Måluppfyllelsen av hela programmet är därför beroende av att 
om dessa myndigheter får, kan och vill implementera de olika åtgärder som finns i 
programmet. Syftet med att låta länsstyrelserna ha ett stort ansvar för programge-
nomförandet bygger på idén att anpassa programmet efter regionala förutsättningar. 
I programmet framgår (se bl.a. kapitel 10) att en viktig del i genomförandeprocessen 
på regional nivå är samordningen med den regionala utvecklingspolitiken och de 
olika strategier för regional utveckling som tagits fram i respektive län. 

En grundläggande problematik i implementeringen av landsbygdsprogrammet är 
programmets omfattning och komplexitet. I material i form av tidigare utvärde-
ringar och annat sekundärmaterial har det gjorts förhållandevis få övergripande 
värderingar av det ovan beskriva styrningssystemet. En källa till kritisk värdering 
av styrningssystemet har tagits fram av Riksrevisionen som i en rapport från 2013 
visar på flera brister och otydligheter i programmets styrning, inte minst gällande 
den regionala styrningen. Riksrevisionens analys av programmets styrdokument 
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visar att det saknas preciseringar av de övergripande målen för programmet och 
hur de ska tillämpas vid beslut om stöd. Man noterar att det saknas preciseringar 
från central nivå rörande principiella frågor som ska gälla för samtliga länsstyrelser 
samtidigt som Jordbruksverket ofta ägnar sig åt detaljstyrning av hur länsstyrelserna 
ska genomföra sitt arbete. Det saknas, skriver Riksrevisionen, en tydlig gränsdrag-
ning mellan länsstyrelsernas handlingsutrymme (det man får och kan göra) och 
den centrala styrningen. Det saknas exempelvis preciseringar om vad det viktiga 
målet om hållbar utveckling egentligen innebär och följaktligen används och tolkas 
detta mål på olika sätt mellan olika länsstyrelser. Några länsstyrelser har gjort egna 
tolkningar av vad det kan innebära och några hanterar målet genom att låta ”det sunda 
förnuftet råda” i stödgivningsprocesserna (det blir då upp till vad länsstyrelsen vill 
göra). I detta sammanhang pekar Riksrevisionen på att det finns ett glapp mellan 
den europeiska och nationella styrningen av programmet då det inte alltid finns 
bedömningsgrunder för hur olika mål ska uppnås när länsstyrelserna utformat sina 
kriterier för stödgivningen Riksrevisionen 2013). 

Istället upplever länsstyrelserna att styrningen till stor del handlar om mer formella 
aspekter i styrningssystemet. Exempelvis pekar Riksrevisionen på att det finns en 
fixering vid att styrningen främst av allt ska utnyttja hela den tilldelade budgeten. 
I Årsrapporterna utgör utnyttjandegraden av de olika åtgärderna den allt domine-
rande redovisningsaspekten. Resultat betraktas alltså i hög grad som lika med 
budgetutnyttjande. Riksrevisionen åberopar här bland annat än revisionsrapport 
från ECA (European Court of Auditors) där man konstaterar att medlemsstaterna 
motiverar urvalet av projekt inom landsbygdsprogrammen mer utifrån behovet av 
att använda medlen än av att bedöma kvalitet av projektinsatsen som sådan (se 
Riksrevisionen 2013).21 Den centrala styrningen av länsstyrelserna präglas även, 
enligt Riksrevisionens rapport, av att vara tämligen formalistisk med detaljerade krav 
på särskilda rutiner (dokumentation, journalföring, processaspekter). I revisionsrap-
porten noteras till och med att en del tjänstemän vid länsstyrelserna upplever en 
påtaglig rädsla för att göra fel. En annan aspekt är att frågan om handläggningstiderna 
tagit stor plats i handläggningsarbetet. Någon tjänsteman uttrycker det som att 
handläggningstiderna har blivit handläggarnas främsta fokus. Några andra slutsatser 
som dras i Riksrevisionsrapport är följande (Riksrevisionen 2013):

1. Det finns få initiativ som har tagits i genomförandet på regional nivå som 
utvecklat insatser eller projekt som kunnat tillvarata synergier mellan de olika 
axlarna i programmet. Exempelvis är det ovanligt med initiativ eller strategiska 
överväganden att styra miljöersättningarna mot att bidra till sysselsättningsmål 
eller att tillväxtskapande åtgärder ska kunna bidra till miljömål osv. 

2. De nationella horisontella målen om jämställdhet, integration och klimat – 
innovation har fått starkt varierande genomslag i olika län och fungerar därmed 
inte som ett tillräckligt effektivt styrmedel i landsbygdsprogrammet. 

3. Styrningssystemet innefattar få inslag av att man tar tillvara erfarenheter som 
framkommit i olika uppföljningar och utvärderingar av landsbygdsprogram-
met. Detta har försämrat förutsättningarna för länsstyrelsernas lärande- och 
kunskapsåterföring i programmet. 

21  Den åberopade ECA rapporten är en rapport från 2013 (särskild rapport nr 6) Har åtgärderna för 
diversifiera ekonomin på landsbygden gett medlemsstaterna valuta för pengarna?
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Ett annat problem, som också delvis antyds i Riksrevisionens granskning, är att man 
av andra utvärderingar (tidigare programutvärderingar, i Halvtidsutvärderingen och i 
temagruppernas rapporter) relativt ofta kan utläsa att det i genomförandet av åtgärder 
i programmet existerar stora variationer mellan olika län. En kritisk anmärkning 
från olika utvärderare är att dessa olikheter inte alltid betingas av att man utvecklat 
skilda prioriteringar utifrån målsättningar i de regionala genomförandestrategierna 
eller att det betingas av socioekonomiska eller strukturella förhållanden i respektive 
län. Det finns flera noteringar i underlagsmaterialet om att olikheterna mellan länen 
är svåra att förstå och att de inte alltid kan ses som ett uttryck för att programmet 
ska utvecklas på grundval av lokala och regionala förhållanden. Det är med andra 
ord svårt att i vissa delar av programmet förstå och förklara olikheter i utfall på 
genomförandenivån. Det gäller exempelvis följande:

• De horisontella målen (jämställdhet och integration) har fått helt olika genomslag 
i olika län.  

• Budgetutnyttjandet per axel varierar mycket starkt mellan olika län.  

• Beviljade företagsstöd fördelat på män och kvinnor varierar kraftigt mellan 
olika län.  

• Skillnader mellan länen när det gäller att nå ut till målgrupper utanför jordbruks-
sektorn varierar mellan olika länsstyrelser. 

• Miljögruppens rapport noteras att måluppfyllelsen gällande insatsen kallad 
obärgad spannmålsskörd (Fågelåker) varierat stort mellan olika län. Gruppen 
skriver att det är oklart varför det är en så pass stor variation med det kan bero 
på en kombination av bristande intresse hos lantbrukarna och de kriterier som 
länsstyrelserna satt upp för utbetalning av stöd. 

• Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport redovisar betydande skillnader mellan 
olika län gällande exempelvis åtgärden Förnyelse och utveckling av byarna 
(321) och menar att det är svårt att förklara dess skillnader, men pekar på att det 
sannolikt beror på att länsstyrelserna använder olika rutiner och prioriteringar. 
Temagruppen menar här att denna åtgärd i framtiden eventuellt bör flyttas över 
till leaderstödet eftersom länsstyrelserna har en del svårigheter i att hantera 
lokalt nätverkande och lokala synergier som denna stödform i hög grad bygger 
på (se även kapitel 3 ovan).   

När vi i Syntesgruppen ställt frågor i vår egen enkätundersökning indikeras ett 
antal problem relaterade till programmets regionala styrning. För det första visar 
enkätsvaren att flertalet av svarspersonerna instämmer att i att programmet hade 
blivit mer effektivt om det hade integrerats starkare med övriga delar i den regio-
nala tillväxtpolitiken (6,82). Det är dock relativt få som instämmer i att en sådan 
integrering skulle kunna stärkas genom att organisatoriskt överföra det regionala 
utvecklingsansvaret från länsstyrelserna till regionala självstyrelseorgan. Ett argument 
som framförts för att låta de regionala självstyrelseorganen få ta ett större ansvar för 
genomförandet av landsbygdsprogrammet på länsstyrelsernas bekostnad har varit 
att länsstyrelserna har dubbla roller; man fungerar både som utvecklingsaktör och 
myndighetsutövare i programmet. Den sammantagna bilden i enkätsvaren synes något 
splittrad. En majoritet vill skapa en starkare integration mellan landsbygdspolitik 
och regional utvecklingspolitik, men det råder tveksamhet om detta när det gäller 
att även genomföra en organisatorisk reform där de regionala självstyrelseorganen 
ges en viktigare utvecklingsroll i landsbygdsprogrammet (med länsstyrelserna som 
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myndighetsutövare). En betydande grupp (om än inte i majoritet) av enkätrespon-
denter noterar en viss problematik i att länsstyrelserna i dessa avseenden spelar en 
dubbelroll. 

Tabell 5.9.

Det fanns målkonflikter mellan mål formulerade nationellt i landsbygdsprogrammet och mål  
formulerade i de regionala genomförandestrategierna

Negativa Positiva

Offentliga* 24 10 --

Privata* 12 15 0

Kvinnor* 24 8 --

Män* 17 23 +

Medelvärde 4,82

För det andra visar enkätresultaten, gällande Jordbruksverkets roll för den regionala 
styrningen att ytterst få anser att Jordbruksverket varit öppen för signaler från regio-
nala aktörer gällande behov av förändringar i programmet (4,53). Jordbruksverket 
kunde alltså varit mer lyhört för regionala signaler om programförändringar. Det 
är dock förhållandevis få instämmer i att programmet förlorade i legitimitet på 
grund av att länsstyrelsernas strategier varierade från län till län (4,08). Det råder 
delade meningar om Jordbruksverket var en betydelsefull aktör för att sprida goda 
exempel (5,31). 

Tabell 5.10.

Jordbruksverket var överlag öppen för signaler från regionala aktörer gällande behov av  
förändringar i landsbygdsprogrammet

Negativa Positiva

Offentliga* 20 16 0

Privata* 21 4 --

Kvinnor 24 8 --

Män 22 18 0

Medelvärde 4,53

Kommentarerna i enkäten skiftar:
Stort problem med en regionorganisation som hänvisar allt rörande lantbruk till 
länsstyrelsen samtidigt som de utformar regionala utvecklingsstrategier vilka haltar 
utan lantbrukets delaktighet. Omoderna länsstyrelser med otidsenliga tolkningar 
och prioriteringar hämmar också utvecklingen.

Ibland upplever jag att det hade varit bra med en mer politisk organisation kopplad 
till vissa delar av programmet. Länsstyrelserna är ju tjänstemannastyrda.

Länsstyrelsens roll var mest en kontroll av den ekonomiska redovisningen.

Detaljstyrningen motverkade regional anpassning.

Det är vad som styrs och varför som fallerar. […] Strukturerna är förödande för 
utveckling men funkar bra för avveckling.

Det svåra inträffar när de regionala myndigheterna har ansvar för finansiellt stöd 
av regional tillväxt inom olika program. Olika kulturer […] förvirrar.



134

När det gäller frågan om vad kan man lära sig av att länsstyrelserna haft olika strate-
gier finns i enkätsvaren en blandad och oklar bild av hur den regionala styrningen 
påverkat programmets måluppfyllelse. Vad som däremot är tydligt är att effektiviteten, 
som redan konstaterats ovan, hade stärkts om programmet hade integrerats starkare 
med övriga delar i den regionala tillväxtpolitiken. Länsstyrelsernas olika strategier 
har inte nämnvärt påverkat programmets legitimitet och målkonflikterna var små. 

Slutsatsen gällande frågan om den regionala styrningens betydelse för landsbygds-
programmets måluppfyllelse är omöjlig att kvantifiera. I den genomgång som gjorts 
ovan visas dock på flera problem i styrningsprocesserna för hela programmet. De 
europeiska och nationella målen är otydligt kopplade till de regionala strategierna 
och på regional nivå upplevs styrningssystemet som oklart. Det finns exempel på 
att de regionala aktörerna fokuserar på delvis fel saker i styrningsprocessen. En 
komplikation som uppmärksammas i Riksrevisionens genomgång och även i en del 
av temarapporterna är att arbetet med landsbygdsprogrammet inte alltid fungerar 
synergistiskt, varken i relationen mellan programmets egna axlar eller i relation 
till andra utvecklingsmål på regional och lokal nivå i samhällsorganisationen. 
Programmet innefattar ett grundläggande styrningspolitiskt dilemma där program-
met befinner sig i en stark vertikal styrningsmodell (se figur 5.1 ovan) med EU, 
regeringen, Jordbruksverket och länsstyrelserna som bärande aktörer samtidigt 
som programmets olika interventionslogiker bygger på samordning horisontellt i 
förhållande till andra politikområden och till andra styrningssystem. 

En fråga som är central gällande den regionala styrningen handlar om hur lands-
bygdsprogrammet och landsbygdsutveckling förhåller sig till övriga delar i den 
regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken (inklusive strukturfondsprogrammen). 
Likaså är tanken att landsbygdsprogrammet på olika sätt ska samspela med den 
övriga klimat- och miljöpolitik som bedrivs i samhället. Programmets bakgrund 
i EU:s jordbrukspolitik och att programmets styrningssystem är starkt kopplat till 
Jordbruksverket gör att det fortfarande finns en kultur runt programmet om att det 
i hög grad bör vara ett jordbruksstöd (Riksrevisionen 2013, s. 64). 

Processvärdesyntes – lokalt och regionalt kapacitetsbyggande samt 
sektorssamordning
Processvärdesyntesen ska nedan behandlas i två delar. För det första om lokalt och 
regionalt engagemang och för det andra om sektorssamordning. Båda delarna kan sägas 
bestå av processvärden som hänger samman på olika sätt. Utvecklingen av aktiviteter 
i landsbygdsprogrammet ska växa fram underifrån och är, även utifrån lokala eller 
regionala förutsättningar, beroende av samordning av aktörsmedverkan, resurser och 
politiska insatser även utanför programmets kärnområden. Lokala utvecklingsstrategier 
inom Leader bör exempelvis vila både på starkt engagemang i lokalsamhället och 
helst även att insatserna samspelar med exempelvis kommunens näringslivspolitik 
eller med den regionala utvecklingspolitiken i aktuell region. Programmet bärs upp 
av policyidéer som utgår från en territoriell ansats på så vis att både regionala (oftast 
likställt med län) och lokala förutsättningar bör prägla programmets utformning och 
genomförande. Gränsen mellan det regionala och det lokala är flytande, men vi skulle 
kunna betrakta det regionala ungefärligen som län (som har högst olikartad territoriell 
utsträckning i Sverige) och att det lokala bärs upp av kommuner eller kommundelar 
(ibland mellan grannbyar på var sin sida om kommungränsen). LAG inom Leader 
utgör ett exempel på hur det lokala och regionala åtminstone delvis flyter samman. 
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Lokalt och regionalt engagemang som kapacitetsbyggande
Låt oss börja med processvärden om lokalt och regionalt engagemang som institutio-
nellt kapacitetsbyggande. Vi har redan vid flera tillfällen tidigare i denna rapport lyft 
fram den grundläggande policyidén att genomförandet av landsbygdsprogrammet 
bör präglas av ett starkt lokalt och regionalt engagemang för att uppnå uppsatta 
mål. Teoretiskt vilar denna policyidé på att programmets måluppfyllelse stärks av 
att på ett systematiskt sätt tillvarata regionalt eller lokalt baserade resurser inom 
politikområdet. Vi har i kapitel 1 teoretiskt beskrivit lokalt och regionalt engagemang 
i termer av institutionell kapacitet i programmets genomförandestrukturer. Poängen 
med denna policyidé om institutionellt kapacitetsbyggande är att skapa autonomi för 
regionala eller lokala aktörer att självständigt utforma viktiga delar både gällande 
utformningen av policyinnehållet och organiseringen av arbetet. På grundval av en 
kontinuerlig interaktion mellan berörda aktörer med lokal eller regional förankring 
kan policyinnehållet utformas efter respektive miljös specifika historiska traditioner, 
samhälleliga utvecklingsdrag, problembilder, normer, social tillit och kompetensför-
hållanden etc. Avgörande är att man också utformar egna organiseringsprocesser för 
de lokala och regionala processerna i form av kompetensfunktioner, förhandlingsfora, 
nätverkssamarbeten och ledarskap. Tanken är att höja måluppfyllelsen i programmet 
och även att bredda betydelsen av programmets åtgärder i ett vidare perspektiv och 
sammanhang.  

En viss given åtgärd i programmet bör då profileras och utformas efter de insti-
tutionella förutsättningar som finns i just detta område. Det krävs en regionalt 
eller lokalt förankrad process som inventerar problem, karakteriserar behov och 
artikulerar en strategi eller en inriktning för hur man i just denna region ska arbeta 
med stödformen. I det institutionella kapacitetsbyggandet utgör förhandlingsnätverk 
centrala processpunkter där aktörerna, under ömsesidighet, tillvaratar olikartade 
resurser. Det behövs därför ett systematiskt arbete på regional eller lokal nivå med 
att skapa institutionella arrangemang för samhällsanalys, aktörsförhandlingar, 
förankringsprocesser, kompetensförsörjning, beslutsfattande och inte minst i ett 
tydliggjort ledarskap för dessa processer. Framställningen i detta avsnitt inleds med 
några iakttagelser rörande det regionala engagemanget eller kapacitetsbyggandet 
följt av frågor kopplade till det lokala perspektivet. 

Av figur 5.1 visas att den regionala nivån och länsstyrelserna (även Sametinget) har 
ansvar för ett stort antal beslut i programmet och har dessutom ansvar för att ta fram 
genomförandestrategier för dessa beslut. Vi kunde tidigare i detta delavsnitt peka på 
en del tillkortakommanden (bl.a. utifrån Riksrevisionens analyser) i styrningssystem 
och beslutsfattande för den regionala nivån. Det är, för att summera dessa slutsatser, 
svårt att hävda att ett regionalt förankrat engagemang utgjort en viktig drivkraft för 
att formera eller implementera landsbygdsprogrammet. Styrningen uppifrån är stark, 
geografiska skillnader mellan länen är svåra att återföra till regionalt utvecklade 
målsättningar (geografiska skillnader mellan länen i programgenomförandet är ibland 
till och med svåra att överhuvudtaget förstå) och den regionala nivån har haft ett 
starkt fokus kring proceduriella frågor i programmet (handläggning, beslut, kontroll). 
Dessutom utgör en slutsats i denna del att styrningsrelationerna mellan central nivå 
och länsstyrelserna är svagt harmoniserade. Vi kan därmed dra slutsatsen att det 
finns utrymme för att på olika vägar stärka det institutionella kapacitetsbyggandet 
på regional nivå.
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Vi skulle här kunna lyfta in en parallell till ett annat politikområde; nämligen den 
regionala utvecklingspolitiken. Om vi jämför de länsvisa genomförandestrategierna 
i landsbygdsprogrammet med de regionala utvecklingsprogrammen är skillnaderna 
påtagliga. Vi är väl medvetna om att en sådan jämförelse haltar då det är frågan om 
olika typer av planeringsinstrument. De regionala utvecklingsprogrammen utgår 
från en framskriven och regionalt förankrad utvecklingsidé. Programmen lyfter fram 
regionernas specifika förutsättningar som har att göra med variabler som historiska 
förutsättningar, institutionella särdrag, näringslivsförhållanden, kulturidentiteter, 
exportmarknader, arbetskraftsstruktur, kompetensnivåer, ortsstrukturer, naturförut-
sättningar etc. Dessa specifika regionvisa förutsättningar kopplas därefter samman 
med programmens mål och åtgärdsförslag. Programmen har dessutom förankrats i 
breda och kontinuerligt organiserade processer där kommuner, näringsliv, intresse-
organisationer och folkrörelser är involverade. 

Visserligen består även länsstyrelsernas genomförandestrategier för landsbygds-
programmet av regionalt förankrade analyser och av förankring i olika regionalt 
organiserade fora och partnerskap. Dokumenten är dock förhållandevis tunnsådda i 
att artikulera de specifika regionala förutsättningarna eller särdragen för att profilera 
genomförandet av åtgärder i programmet. Det är talande att de länsvisa planerings-
dokumenten benämns som ”genomförandestrategier”. Det antyder i sig att det inte 
är regionala förutsättningar som ska vara drivande, utan intresset ska riktas mot 
genomförandefrågorna. En viktig slutsats ur processvärdesynvinkel är att de länsvisa 
genomförandestrategierna inom landsbygdsprogrammet bör samordnas starkare 
med processer knutna till den regionala utvecklingspolitiken. I samband med det 
analysseminarium som Syntesgruppen arrangerade tillsammans med Jordbruksverket 
i maj 2016 (se kapitel 2 i denna rapport) lyfte flera av deltagarna fram behovet av en 
sådan samordning. Ett förslag var att utse specifika landsbygdssamordnare (både på 
lokal och regional nivå) med ett tydligt uppdrag att arbeta med samordningsfrågor 
i landsbygdspolitiken. Ett annat förslag som lyftes fram var att i framtiden ta fram 
regionala landsbygdsprogram. Ett av förslagen från deltagarna uttrycktes på följande 
sätt:

Borde det inte skapas regionala landsbygdsprogram? Kanske kan det bli 
aktuellt med den nya regionsammanslagningen – 6-8 regioner – ett lands-
bygdsprogram för varje region? Exempel på regionala områden med potential 
skulle då kunna var vägledande (deltagare på analysseminarium 2016-05-17)

Vi har i tidigare avsnitt i denna rapport, i samband med att vi analyserat den 
axel övergripande samordningen, lyft fram landsbygdsprogrammets måluppfyllelse 
i bemärkelsen av att kunna utveckla en hållbar landsbygdsutveckling i ett vidare 
perspektiv än att endast vara politik för svenskt jordbruk. Förutsättningarna för att 
åstadkomma detta är i hög grad beroende av om man på regional nivå förmår att 
utveckla processvärden för ett institutionellt kapacitetsbyggande. I nedanstående 
sammanställning har vi, axelvis sorterat, listat några åtgärder som är av särskilt stor 
betydelse ur synvinkeln att skapa ett starkare institutionellt kapacitetsbyggande på 
regional nivå. Listan är inte uttömmande utan ska ses illustrativt – vi utesluter inte 
att även andra åtgärder som inte listats kan vara beroende av regionalt kapacitets-
byggande som processvärde:
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Axel 1:
• Moderniserings- och förädlingsstöden (121, 123) är förvisso åtgärdsformer för 

selektiv stödgivning till enskilda jordbruks-, skogsbruks- och livsmedelsföretag 
med det viktigaste syftet att bidra till dessa enskilda företags konkurrenskraft. 
I landsbygdsprogrammet 2007-2013 omfattar denna åtgärd cirka 3 miljarder 
kronor och totalt har cirka 8500 stöd utbetalts vilket motsvara kring 350 000 kr/
stöd. Stöden ges utifrån en individuell bedömning på grundval av en inlämnad 
affärsplan. Det är tänkbart att dessa åtgärder kan profileras på grundval geogra-
fiska förhållanden i ett län (förutsättningar för att skapa system/förutsättningar 
för förnybar energi, särskilda prioriteringar för klimatanpassning) eller som ett 
uttryck för regionala identiteter (regional matkultur eller småskalig bearbetning 
av träprodukter osv). Det är dock väldigt svårt att i länsstyrelsernas genomför-
andestrategier hitta exempel på att dessa åtgärdsformer länkas till en samlande 
regional strategi.

• Samarbetsstödet (124) har omfattat endast 18 miljoner kronor och stödet stängdes 
2011 då intresset för stödformen var mindre är beräknat. Samarbetsstödets 
utformning som projektstöd för att bygga nätverk mellan exempelvis forsknings-
institutioner, förädlingsföretag och näringslivsorganisationer skulle kunna vara 
ett typexempel på en åtgärd med många kapacitetsvärden i den regionala miljön. 
Samarbetsstödet öppnar i mycket hög grad för ett institutionellt kapacitetsbyg-
gande kring en regions forskningsresurser, samarbetsstrukturer i näringsliv, 
identitetsbaserade innovationsmiljöer (Gnosjöanda), förhandlingsnätverk för 
samfinansiering av utvecklingsprojekt etc. 

• Kompetensutvecklingsåtgärder (111, 114) omfattar kompetensutveckling, 
utbildning, rådgivning och kunskapsspridning. Insatserna spänner över många 
områden, men har haft en prioriterad orientering mot miljöfrågorna i programmet. 
Grundläggande i allt institutionellt kapacitetsbyggande utgår från kompetens 
och kunskapsuppbyggnad. I en given region behövs olika sorters kompetens-
försörjning och det finns också regionala aktörer som har en bestämd typ av 
kompetens att förmedla. Förhandlingar i nätverk om att samordna och fokusera 
kompetensutvecklingsinsatser efter regionala förutsättningar borde kunna vara 
en helt avgörande faktor för landsbygdsutveckling i bred bemärkelse.

Axel 2:
• En del stödformer inom åtgärden miljövänligt jordbruk och åtgärden icke-produk-

tiva investeringar – jordbruk (214, 216). Främst kan institutionellt kapacitetsbyg-
gande på regional nivå kopplas till insatser inom ramen för regionalt prioriterade 
ersättningar – Utvald miljö – som bland annat syftar till att bevara och förstärka 
natur-, kultur- och rekreationsvärden. Med en bred en regional mobilisering av 
aktörsintressen kan satsningar på kulturhistoria, landskapskaraktär, rekreation, 
turism skapa mervärden i ett vidare perspektiv för landsbygden än bara kopplingar 
till de areella näringarna.  

• Åtgärden stöd för icke-produktiva investeringar i skogsbruk (227) syftar bland 
annat till att öka den biologiska mångfalden i skog och utveckla bestånden av 
ädellövskog för att bidra till miljökvalitetsmålet Levande skogar. Under perioden 
2007-2013 satsades totalt cirka 240 miljoner kronor för denna åtgärd. Stödformens 
måluppfyllelse stärks sannolikt om den kan länkas till andra typer av utvecklings-
strategier och nätverkssamarbeten för satsningar på kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer, på rekreationsmöjligheter och för turismutveckling. 
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 Axel 3:
• Diversifieringsåtgärderna för diversifiering (311), etableringsstöd (312) samt 

turism (313) i landsbygdsprogrammet 2007-2013 sammanlagt omfattar kring 
1,3 miljarder kronor. Åtgärdsformerna har det uttalade syftet att ge småföretag 
bredare kompetens och bättre förutsättningar att arbeta och växa även utanför 
sina primära verksamheter inom jord- och skogsbruket. Åtgärdsformerna består 
av både företagsstöd (investeringar för diversifiering och köp av tjänster) och 
projektstöd (utvecklingsarbete och forskning för breddad utveckling i näringslivs-
strukturen). Dessa stödformer är tydligt beroende av styrkan i det institutionella 
kapacitetsbyggandet på regional nivå, exempelvis i att ta tillvara traditionella 
näringslivskulturer, att satsa på nätverk för entreprenörskap, riskkapitalförsörj-
ning, satsningar företagssamverkan, kompetensutveckling, turismstrategier osv.

• Åtgärderna för grundläggande tjänster (321), byutveckling (322) och natur/kultur-
arv (323) utgör i huvudsak frågor med koppling till lokalt kapacitetsbyggande, 
men åtgärderna (som har länsstyrelserna som huvudman) är åtminstone delvis 
beroende av regionala överväganden. Förutsättningarna för att skapa utveckling 
i lokalsamhället med hjälp av dessa åtgärder är i viss mån beroende av analyser, 
resurser och ledarskap på den regionala nivån. Landsbygdsutvecklingsgruppen 
föreslår visserligen (eller i vart fall att frågan prövas) att ansvaret för dessa 
åtgärder på sikt förs över till Leader för att erhålla en starkare lokal anknytning, 
inte minst i förhållande kommunernas roll i sammanhanget. Länsstyrelserna 
anses inte riktigt ha förmågan att för denna typ av åtgärder bidra till lokalt 
nätverkande och lokala synergier. Landsbygdsutvecklingsgruppen menar dock 
att länsstyrelserna fortsättningsvis har ansvar för strukturella förutsättningar 
på regional nivå kopplade till lokal utveckling gällande service, byutveckling 
och natur- och kulturarvsfrågor. Det handlar då om att arbeta övergripande 
och proaktivt i ett regionalt sammanhang och, framförallt, samordnat med den 
regionala utvecklingsstrategin i övrigt (se Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016).           

• Bredbandssatsningarna (inom åtgärderna 321, 322) kan också knytas till betydel-
sen av regionalt kapacitetsbyggande då dessa är beroende av att det skapas 
samarbetsstrukturer och nätverk för planering, kompetensstöd och genomförande 
av utbyggnaden. I utvärderingen av satsningarna noteras exempelvis att stödmot-
tagarna upplevt att det skett en ansvarsförflyttning från ansvariga myndigheter 
till fiberföreningarna. I Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar i sin värde-
ring att bredbandsstrategin framöver justeras så att de offentliga aktörerna (för 
landsbygdsprogrammet länsstyrelserna och Jordbruksverket) ges ett större ansvar 
för utbyggnaden. Den institutionella kapaciteten i att skapa förutsättningar, 
möta behov relaterade till kompetens och samordning av medverkande aktörer 
är avgörande för satsningens effektivitet.

Axel 4:
• Leader; baseras på lokalt engagemang/kapacitetsbyggande, men vi kan här dra 

paralleller till det som behandlades ovan för landsbygdsutvecklingsåtgärderna 
inom axel 3, dvs. om övergripande och proaktiva arbetssätt för att skapa regionala 
förutsättningar för lokalt ledd utveckling. 

Betydelsen av ett starkt regionalt engagemang eller kapacitetsbyggande är, som 
indirekt framgår av ovanstående sammanställning, inte lika framträdande i breda och 
generellt utformade åtgärder för exempelvis startstöd för unga, kompensationsstöd, 
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vallodling, betesmarksersättningar etc. Därmed kan man i och för sig säga att 
merparten av insatser i landsbygdsprogrammet 2007-2013 inte vilar särskilt tungt på 
detta processvärde. Detta sistnämnda utgör ett förhållande som är värt att reflektera 
över. Landsbygdsprogrammets starka orientering mot breda stödformer, främst inom 
axel 2 (men även i axel 1) reducerar betydelsen av utvecklingsorienterade nätverks- 
och förhandlingsstrukturer i genomförandesystemets lokala och regionala miljöer. 
Programmets traditionellt starka orientering mot breda stödformer kan möjligtvis 
bidra till förklaringen av de tydliga svårigheter som noterats i tidigare avsnitt i denna 
rapport att skapa utrymme för lokalt/regionalt engagemang i styrningssystemet.

Slutsatsen i denna del rörande regionalt engagemang som institutionellt kapacitetsbyg-
gande innebär inte att det saknas sådana värden i arbetet med landsbygdsprogram-
met på regional nivå. Om vi skulle göra djupanalyser i varje läns aktiviteter med 
programmet hade vi funnit många typer av sådana kapacitetsstärkande processer; 
här finns etablerade partnerskap, här finns en mångfald av nätverkskonstellationer, 
här finns strukturer för kompetensutvecklingsinsatser och här finns också etablerade 
forskningssamarbeten mellan exempelvis högskolor och näringslivsintressenter 
etc. Även de regionala genomförandestrategierna uttrycker en del grundvärden för 
institutionell kapacitet i respektive län. 

Slutsatsen är snarare att allt detta skulle kunna utvecklas väsentligt. Den regionala 
blicken, om vi får använda en metafor, är i allt för hög grad fixerad uppåt, dvs. mot 
Jordbruksverket, Regeringen och EU. Landsbygdsprogrammet är fortfarande i mycket 
hög grad en vertikalt organiserad styrningsstruktur. De framtagna genomföran-
destrategierna är förhållandevis tunnsådda på analyser och profilering i det specifikt 
regionala sammanhanget. I vårt underlagsmaterial finns i vart fall en underton 
av att länsstyrelsernas roll som utvecklingsaktör i dessa avseenden åtminstone 
delvis påverkas av att man sammantidigt utgör administratör och kontrollinstans i 
stödgivningen för olika åtgärder. Detta understryks också av det vi tidigare analy-
serat om programmets något svårförklarliga geografiska effekter. Den kanske mest 
grundläggande politiska dimensionen i landsbygdspolitiken är värdefördelning i ett 
nationellt geografiskt perspektiv. Villkoren för att låta landsbygden utvecklas, sett i 
relation till exempelvis urbana områden, utgör politikområdets fundament. Med ett 
starkare institutionellt kapacitetsbyggande på regional nivå finns sannolikt bättre 
förutsättningar att förtydliga de geografiska dimensionerna i programmet.   

Om programmet i framtiden ska kunna bidra till en hållbar landsbygdsutveckling 
i den vidare betydelse som förordas i själva programmet och även i de senaste 
parlamentariska utredningarna är det alltså enligt vår uppfattning av stort strategiskt 
värde att på ett mer medvetet och intensifierat sätt än tidigare utveckla institutionellt 
kapacitetsbyggande på den regionala nivån. Det finns sannolikt en del att lära av hur 
den regionala utvecklingspolitiken förändrats i Sverige under de senaste decennierna 
och det finns också i den internationella diskursen om landsbygdspolitik idéer om 
potentialen i att introducera en nätverkspolitisk ansats under begreppet The New 
Rural Paradigm (se OECD 2006). Vi ska något senare i detta kapitel återkomma till 
frågan om behovet av att samordna landsbygdspolitik med regional utvecklingspolitik. 
Dock ska vi före det säga något om frågan om lokalt engagemang eller uttrycks som 
institutionellt kapacitetsbyggande på lokal nivå. 
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Betydelsen av ett institutionellt kapacitetsbyggande på lokal nivå har berörts tidigare 
i denna rapport. I underlagsmaterialet, främst från Landsbygdsutvecklingsgruppens 
rapporter, finns flera slutsatser rörande detta processvärde. I landsbygdsprogrammet 
2007-2013 uttrycks betydelsen av att åtgärderna i axel 3 och 4 på följande sätt. Först 
för åtgärden förnyelse och utveckling av byarna (322) och därefter för Leader:

Vad som är gemensamt är att det behövs ett lokalt engagemang och intresse 
bland de boende för att ta till vara och utveckla de lokala förutsättningarna. 
Det finns flera bra exempel på lokala grupper som efterhand mycket påtagligt 
medverkat till att en positiv ekonomisk och social utveckling kommit igång 
i byar eller orter där stagnation rått under lång tid. Det kan vara motiverat 
att med åtgärden initialt stötta sådana grupper och nätverk som arbetar med 
en strategi för hur de vill öka byns attraktionskraft och få igång en hållbar 
utveckling i bygden (Landsbygdsdepartementet 2012, s. 250)

---Leader

Kraven på att utvecklingsstrategin tas fram ur ett underifrånperspektiv, 
genom lokalt deltagande och med lokalt inflytande, leder till att lokal 
kunskap fångas upp och en helhetssyn på landsbygdsutvecklingen erhålls. 
(Landsbygdsdepartementet 2012, s. 259)

Förmågan att ta tillvara ett lokalt engagemang har många likheter med de värden 
som behandlats ovan rörande den regionala nivån. Grundidén är att i områden där 
man lyckats mobilisera aktörer, resurser, kunskap i gemensamma fora och nätverk 
är avgörande förutsättningar att få en bygd att utvecklas. Betydelsefullt är också att 
identiteter och förhållningssätt i den lokala miljön främjar social tillit. Det finns, för 
att använda ett begrepp ur Landsbygdsutvecklingsgruppens rapporter, en inbäddad 
karaktär, dvs. att möjligheterna för ett lokalt utvecklingsprojekt ska lyckas beror i 
hög grad på de ekonomiska, sociala och kulturella omständigheter som råder i ett 
visst givet lokalsamhälle. Det lokala engagemanget är, i likhet med det regionala 
kapacitetsbyggandet, beroende av organisering med nätverk, samverkansarrang-
emang, förhandlingsfora, avtalskonstruktioner och ledarskap. 

Den lokala miljöns institutionella struktur och organisering är av starkt strategiskt 
värde då den kan bidra till att minska sårbarheten och känsligheten i samhällsmiljöer 
som är utsatta på olika sätt. Den långvariga försvagningen av svensk landsbygd har 
inneburit att många av landsbygdsprogrammets åtgärder ska genomföras i områden 
som ofta har sämre ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar jämfört med 
exempelvis många av mer stadsnära områden i Sverige. Karakteristiskt för lands-
bygdens utveckling är att det ofta är mycket små förändringar som kan antingen 
stjälpa en positiv trend eller vända en negativ trend till något positivt. Ett företag går i 
konkurs, en butik stängs, en kulturförening startas eller ett lyckat integrationsprojekt 
i fotbollsföreningen kan vara utlösande faktorer för framgångar eller misslyckanden 
i lokalt utvecklingsarbete på landsbygden.

Vi menar i Syntesgruppen att det finns flera iakttagelser i vårt underlagsmaterial som 
visar att det finns en tydlig förbättringspotential gällande institutionellt kapacitetsbyg-
gande på lokal nivå med koppling till landsbygdsprogrammet 2007-2013. För det första 
finns ett antal programmässiga oklarheter för åtgärderna och stödgivningen inom axel 
3 och för axel 4 (Leader). Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar, i slutsatserna 
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rörande åtgärden för grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på 
landsbygden (åtgärd 321) att en rad synnerligen disparata projekt finansierats ur 
åtgärden. Gruppen skriver:

 det är svårt att förstå hur projekt som t.ex. gäller myggbekämpning i nedre 
Dalälven, stöd till ett lantbruksföretag att bygga ett personalrum eller ett 
stöd till kartläggning av bisam- hällen motiveras i just denna åtgärd. Det 
behöver inte innebära att de inte hör dit, men det pekar, tillsammans med 
det totalt låga antalet projekt, samt avsaknaden av kulturprojekt, som ju 
nämns som ett relevant område i programtexten, på åtgärdens oklara status 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 39) 

Landsbygdsutvecklingsgruppen konstaterar också att gränserna mellan stödformerna 
för landsbygdsutveckling i axel 3 (som har en typ av administrativ struktur) och 
Leader i axel 4 (som har en annan administrativ ordning) tenderar att flyta samman. 
I en del fall eller län fångas lokala utvecklingsprojekt upp av länsstyrelserna inom 
axel 3 och i en del fall sker det inom ramen för LAG-gruppernas arbete. Det råder 
även oklarheter i gränserna mellan de tre åtgärdsformerna i axel 3, dvs. grundläg-
gande tjänster/service (321), byutveckling (322) och natur- och kulturarv (323). 
Det är inte alldeles tydligt varför ett visst projekt finansieras av åtgärden 321 och 
inte inom åtgärden 323 osv. Vi har tidigare i denna rapport lyft fram slutsatser i 
Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport att det finns tillkortakommanden i länssty-
relsernas förmåga förena sin roll som både förvaltande myndighet och utveck-
lingsaktör i lokalt förankrade processer. Landsbygdsutvecklingsgruppen anser att 
man i framtiden bör föra över stödformerna för landsbygdsutveckling i axel 3 (som 
länsstyrelserna hanterar idag) till att skötas inom ramen Leader. 

Systemet för lokalt utvecklingsarbete i landsbygdsprogrammet 2007-2013 synes alltså 
i viktiga avseenden – gällande förekomsten av disparata insatser, fragmentariska 
stödsystem, oklara gränsdragningar, olikartade stödgivningsprinciper – ha brister i 
strategiska kvaliteter för institutionellt kapacitetsbyggande. Den typen av osäkerheter 
riskerar att göra det lokala utvecklingsarbetet ad-hoc-betonat och kortsiktigt. Det 
öppnar också för ett annat problem som ibland noterats i landsbygdsforskning, att 
lokalt utvecklingsarbete tenderar att domineras av redan resursstarka personer i 
nätverken. Oklara strukturer och ansvarsförhållanden bidrar till ojämlika villkor 
mellan deltagande aktörer i samarbetet. 

Dessutom finns det iakttagelser i underlagsmaterialet som visar att den institutionella 
strukturen för det administrativa systemet (ansökningssystem, rekvirering av utbetal-
ningar) inte alltid befrämjar kreativiteten hos potentiella utvecklingsaktörer att söka 
stöd för nya projekt. Landsbygdsutvecklingsgruppen beskriver detta problem som ett 
strategiskt viktigt dilemma då det i stödsystemet bör finnas både god kontroll över 
medelsanvändningen och att den institutionella strukturen stödjer möjligheter och 
lust för icke-etablerade organisationer att söka stöd. Landsbygdsutvecklingsgruppen 
skriver som slutsats (som även har kopplingar till det vi behandlade ovan om regionalt 
kapacitetsbyggande):

I förlängningen handlar detta om tillit mellan myndigheter och medborgare 
och om det sociala kapitalet. Programmets kontrollregleringar utgör i sig 
själva ett stort socialt dilemma. Sannolikt är lösningen dels att öka insla-
get av målstyrning i programmet, dels att låta nationella och regionala 
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myndigheter få ett större inflytande över hur kontrollen utförs, så att man 
kan uppnå en bättre anpassning till regionala kulturella betingelser. 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 46)     

Denna slutsats har även relevans för iakttagelser gjorda av Landsbygdsutvecklingsgruppen 
gällande Leader. Man konstaterar på ett övergripande plan att leaderarbetet 
genomförts och bidragit till kapacitetsbyggande på lokal nivå. Huvudproblemet 
i arbetet har varit att det administrativa systemet upplevts varit av ’övervakande’ 
karaktär och som delvis undergrävt den positiva bild som annars präglat leader-
arbetet. Slutsatsen som Landsbygdsutvecklingsgruppen drar är att öka autonomin 
för LAG-grupperna i förhållande till både länsstyrelserna och Jordbruksverket. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen vill se mer av målstyrning av verksamheten och 
en ökad grad av förtroende och tillit till LAG:s ansvarstagande för den administra-
tiva kontrollen osv. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår att målstyrningen av 
leaderarbetet utvecklas i ett för det lokala kapacitetsbyggandet viktigt avseende; 
nämligen att inte enbart utgå från nationella eller EU-baserade målsättningar för 
arbetet (som riskerar att bli väldigt allmänna) utan också på grundval av mål som 
är prioriterade i det lokala utvecklingsarbetet självt. Viktigt blir då att i framti-
den konstruera indikatorer som mäter måluppfyllelsen för respektive LAG-grupp 
för att pröva i vilken grad man lyckats med att genomföra sina lokala strategier. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen drar följande slutsats:

Landsbygdsprogrammets prioriterade och övergripande mål mäts genom 
ett begränsat antal programindikatorer. Kvantifierbara indikatorer, som 
de används som idag (antal LAG-grupper, storlek på områden, befolk-
ning, antal projekt, antal stödmottagare, ökning av antalet arbetstillfällen, 
samt antal deltagare som fullföljt utbildningar) är dock för trubbiga för att 
kunna värdera effekterna av Leader fullt ut. Indikatorernas uppbyggnad 
tenderar att omvandla Leader till en projektadministrerande organisation 
snarare än betona Leader som en metod för att främja lokal utveckling. 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 53)

Vi kan så långt i framställningen dra slutsatsen att det finns flera processvärden knutna 
till institutionellt kapacitetsbyggande på lokal nivå som skulle kunna förändras till 
det bättre i framtida program. Det finns anledning att se över principer, organise-
ring och administrativa system i hela det område som utgörs av lokalt förankrade 
utvecklingsprocesser i axel 3 och 4. Förslaget att samla allt detta under Leader och 
LAG-gruppernas arbete bör övervägas för att skapa enhetlighet och överblickbarhet. 
Det är tveksamt om länsstyrelserna är rustade för att överhuvudtaget spela en roll 
som utvecklingskraft i den typen av lokala processer. Styrkan i det lokala kapaci-
tetsbyggandet vilar starkt i graden av autonomi för de lokala aktörerna, dvs. graden 
av tillit och ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och utvecklingsaktörer är en 
central för att stärka utvecklingskraften i arbetet. Målstyrning baserad på de lokala 
gruppernas egna utgångspunkter och introduktionen av indikatorer för att kvalitativt 
mäta lokalt utvecklingsarbete är ett annat förslag som skulle stärka processvärden 
för lokalt engagemang i landsbygdspolitiken.

Processvärde sektorssamordning
Vi ska avsluta detta delavsnitt om programmets styrningsstruktur med att analy-
sera processvärden om samordning mellan landsbygdsprogrammet och andra 
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sektorsområden. I den nationella strategin för landsbygdspolitiken i Sverige betonas 
att insatser för landsbygdsutveckling bör byggas på ett utvecklat samspel med andra 
politikområden såsom regional utvecklingspolitik, miljöpolitik och skogspolitik. 
I EUs övergripande mål för landsbygdsprogrammen sägs också att det ska råda 
komplementaritet mellan struktur-, sysselsättnings- och landsbygdspolitiken. Följande 
slås fast i programmet:

Landsbygdsprogrammet ska också genomföras på ett sätt som är i samklang 
med den regionala utvecklingsplaneringen, med arbetet för att uppnå 
nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål samt med andra regio-
nala och lokala initiativ, planer och program. Härigenom tillgodoses en 
förstärkt regional och lokal förankring av landsbygdspolitiken och dess 
insatser. En ökad regional differentiering bedöms också leda till en ökad 
effektivitet i genomförandet av landsbygdsprogrammet. Under programpe-
rioden är vidare den regionala nivån basen för genomförandet av Leader 
(Landsbygdsdepartementet 2012, s. 290)

Tanken när det gäller miljökvalitetsmålen är att landsbygdsprogrammet ska bidra till 
att uppfylla dessa. Sammanlagt finns 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen 
och 10 av dessa har beröringspunkter med landsbygdsprogrammet. Vi gör inte här 
någon fördjupad beskrivning av miljökvalitetsmålen, men de 10 mål med relevans för 
landsbygdsprogrammet utgörs av följande (det framgår i någon mån av namnen vad 
det rör sig om): Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, 
Storslagen fjällnivå, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt och djurliv 
och Levande skogar.

När det gäller landsbygdsprogrammet kopplingar till den regionala utvecklingspo-
litiken uttrycks i programmet en ambition att genomförandet bör bygga på starka 
samband. I olika delar av programtexten markeras betydelsen av att anknyta lands-
bygdsprogrammets insatser till de regionala utvecklingsprogrammen och i olika delar 
av programmet lyfts en del konkreta anknytningspunkter fram (exempelvis gällande 
arbetet inom strukturfondsprogrammen, kompetensutvecklingsfrågor, metodutveck-
ling, LAG-gruppernas strategier etc.). De konkreta kopplingarna till den regionala 
utvecklingspolitiken är dock inte lika tydligt framskrivna i landsbygdsprogrammet 
jämfört med miljökvalitetsmålen.

Frågan om landsbygdspolitikens samordning med andra politikområden är starkt 
kopplad till det som tidigare behandlats i denna rapport om programintern samordning 
och hanteringen av olika målkonflikter som existerar i genomförandet av landsbygds-
programmet 2007-2013. I analyserna av den programinterna och axelövergripande 
samordningen (se avsnitt 3.5 och 4.6) samt i policymässiga slutsatser i detta kapitel 
har vi behandlat tre övergripande och överlappande policymässiga dilemman eller 
spänningsförhållanden som i hög grad präglar det svenska landsbygdsprogrammet:  

För det första i ett dilemma mellan, å ena sidan, att kunna skapa en sammanhållen 
styrningsstruktur för programmet som integrerar ett flernivåsystem (från EU till 
lokal nivå) och, å den andra sidan, behovet av att bygga regional och lokal kapaci-
tet i horisontellt och geografiskt ordnade samarbetsstrukturer. Spänningsfältet 
skulle kunna uttryckas som förmågan att bedriva landsbygdspolitik i geografiskt 
sammanhållna områden men under policymässiga villkor formulerade i ett starkt 
sektorspolitiskt stuprör.
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För det andra i ett dilemma mellan, å ena sidan, att värna om den svenska jordbruks-
näringen och, å den andra sidan, om behovet av en bredare an sats i att utjämna 
skillnaderna mellan stad och land som stärker möjligheterna att leva och verka på 
landsbygden (även vid sidan av de areella näringarna). I diskursen om den svenska 
landsbygdspolitiken har detta policydilemma uttryckts som ett spänningsförhål-
lande om landsbygdsprogrammet är ett jordbruksstöd eller ett landsbygdsstöd (jfr 
Riksrevisionen 2013).

För det tredje i ett dilemma mellan, å ena sidan, klimat- och miljöåtgärder och, å 
den andra sidan åtgärder som syftar till att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för 
landsbygdens jordbruksföretag. Stöd för exempelvis investeringar i ett modernt och 
konkurrenskraftigt jordbruk eller stöd för att utveckla produktiviteten i jordbruks-
näringen riskerar ofta att ske på bekostnad av grundläggande miljövärden eller 
hänsynstaganden till klimatsituationen. 

Vi har också i kapitel 3 och 4 i denna rapport kunnat peka på en rad konkreta 
målkonflikter som är ett uttryck för dessa övergripande policymässiga dilemman 
(se exemplifieringar av sådana målkonflikter i avsnitt 3.5 och 4.6). Kännetecknande 
är också att det inte går att finns särskilt mycket vägledning i själva landsbygdspro-
grammet för att kunna hantera den typen av målkonflikter. Programmets mål är inte 
ordnade i någon tydliggjord hierarki. Vi kan inte ur programdokumentet hitta mer än 
ytterst övergripande resonemang som ger vägledning för att hantera målkonflikter 
vid genomförandet av en viss åtgärd; vilket ska prioriteras; sysselsättningseffekten 
eller den biologiska mångfalden? Detta skapar också ett oklarhetsproblem när vi 
ska pröva effektiviteten av programmets åtgärder – något vi ska återkomma till i 
nästa delavsnitt (5.7).  

Poängen med att lyfta fram programmets övergripande styrningsdilemman och 
målkonflikter i detta sammanhang är att det i den nationella strategin för landsbygds-
programmet 2007-2013 (med bas i 2005 års parlamentariska landsbygdskommitté) 
ges en politiskt formulerad vägvisare i att låta det kommande programmet, i högre 
grad än i tidigare program, integreras med både de nationella miljökvalitetsmålen 
och den regionala utvecklingspolitiken. 

Låt oss fördjupa analysen av dessa sektorspolitiska aspekter utifrån de tre policydilem-
man som noterades ovan. Låt oss börja med det geografiskt orienterade dilemmat.

Landsbygdspolitik är ett politikområde som har en överordnad geografisk karaktär. 
Även om vi definierar landsbygd eller glesbygd på olika sätt utgör den bärande 
principen för politikområdet att skapa hållbar utveckling i vissa geografiska områden 
i ett land. I den klassiska svenska regionalpolitiken, som etablerades på 1960-talet, 
fanns också en sådan överordnad geografisk princip som efterhand kom att benämnas 
som den primära eller lilla regionalpolitiken. Det fanns också en sekundär eller stor 
regionalpolitik som utgjordes av alla andra politikområden i statsbudgeten som på 
något sätt påverkade den mellanregionala fördelningen av resurser över Sverige, men 
som likväl inte hade försetts med någon specificerad regionalpolitisk ambition. De 
regionalpolitiska stöden till vissa utpekade stödområden eller politiken med nersätt-
ning av arbetsgivaravgifter i delar av Norrland är exempel på primär regionalpolitik 
medan satsningar inom försvarsmakten eller på regionala högskolor utgör exempel 
på sekundär regionalpolitik. 
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Det råder ingen tvekan om att landsbygdsprogrammet 2007-2013 har sitt geogra-
fiska fokus riktat mot landsbygden och betydande belopp satsas för att exempelvis 
kompensera jordbruk i utsatta områden och för att behålla ett öppet landskap. 
Överlag är landsbygdsprogrammet riktat mot jordbruksnäringen och på en rad andra 
insatser som främjar utveckling i landets glesbebyggda områden. Likväl utgör en 
övergripande slutsats gällande styrningen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 att de 
mer detaljerade geografiska prioriteringarna är otillräckligt utvecklade. I väsentliga 
delar visar vår analys tidigare i detta kapitel att vi har att göra med en mycket tydligt, 
vertikalt, organiserad styrningsstruktur. Vi har inte, som varit fallet inom många 
andra politikområden, sett en utveckling från government till governance eller en 
rörelseriktning som tonar ner den uppifrån kontrollerade styrningen till modeller 
baserade underifrån ifrån statsmakten tämligen autonoma nätverkssamarbeten och 
förhandlingar. Detta är i viss mån svårförståeligt då man även i den internationellt 
orienterade policydebatten om landsbygdspolitik talat om behovet av ett nytt policy-
paradigm (The New Rural Policy). 

Här kan vi behöva göra en kortfattad bakgrundsteckning av hur landsbygdspolitiken i 
stort utvecklats i svensk politik sedan den formerades som ett eget politikområde efter 
Sveriges inträde i EU från 1995. EU-medlemskapet innebar tydliga förskjutningar 
både av svensk jordbrukspolitik (och särskilt i denna) och av regionalpolitiken. 
Den viktigaste förändringen innebar att de delar av den tidigare regionalpolitiken 
i Sverige som utgjordes av glesbygdspolitik nu i stor utsträckning fördes in under 
EU:s jordbrukspolitik. I regionalpolitiken fanns det från 1960-talet en betydelsefull 
ådra av politiska instrument (ett särskilt glesbygdsstöd inrättades redan 1964) för att 
åstadkomma det man på den tiden formulerade i målsättningen om att ”människor 
var de än bor skall tillförsäkras arbete, service och god miljö”. Man kan också säga 
att det var runt önskvärdheten om en balanserad regional utveckling av hela Sverige 
som utgjorde drivkraft för en omfattande folkrörelseaktivitet under parollen Hela 
Sverige ska leva (Johansson 2013). 

Med inrättandet av landsbygdspolitiken som eget politikområde efter det svenska 
EU-inträdet kom den regionala utvecklingspolitiken att separeras alltmer från de 
glesbygdspolitiska ambitionerna. Den regionala utvecklingspolitiken fokuserades i 
högre grad än tidigare som en näringslivspolitik för tillväxt och landsbygdspolitiken 
knöts starkare till jordbrukspolitiken. De båda politikområdena organiseras dessutom 
numera i två olika politiskt-administrativa system. Landsbygdspolitiken är en del 
av den statliga förvaltningsorganisationen med Jordbruksverket och länsstyrelserna 
som viktigaste aktörer medan den regionala utvecklingspolitiken succesivt förts bort 
från statlig förvaltning till att bli en del av det kommunala självstyrelsesystemet på 
regional nivå. Den diskursiva bilden av landsbygdspolitiken har blivit förknippad 
med jordbruksstöd medan bilden av den regionala utvecklingspolitiken tecknas som 
ett innovationsstöd. Det finns egentligen ingenting i vårt underlagsmaterial som 
talar för att de båda politikområdena kommit att integreras under programperioden 
2007-2013, tvärtom, det mesta pekar på att det skett en ökande grad av separation. 

En första processvärdesyntes kopplade till sektorssamordningen i landsbygdsprogram-
met är att policydilemmat mellan en stark vertikal styrningsstruktur och betydelsen 
av ett geografiskt förankrat politikgenomförande skulle vara mindre framträdande 
om programmet istället för separation tagit kliv mot att närma sig den regionala 
utvecklingspolitiken. Landsbygdspolitikens geografiska fokus riktat mot dimensionen 
mellan stad och land eller mellan landsbygd i stadsnära miljöer och landsbygd i mer 
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glesa strukturer behöver stöd i det som utgör bärande delar i den regionala utveck-
lingspolitiken. Det handlar om att föra in infrastrukturplaneringen, kollektivtrafiken, 
den allmänna näringslivspolitiken, kulturpolitiken, kompetensförsörjningsfrågor i 
de överväganden och beslut som ingår i den landsbygdspolitiska medelsarsenalen. 

Den typen av sammankopplingar av ett geografiskt fokus för landsbygden och 
utvecklingsinsatser i den regionala utvecklingspolitiken öppnar sannolikt för synergier 
eller för positiv samordning i de enskilda delar av programgenomförandet där vi 
tidigare kunnat identifiera målkonflikter. Om däremot de sektorspolitiska väggarna 
blir allt tjockare riskerar insatserna att hamna i det vi i den lärande syntesen benämnt 
som ett för starkt produktionslogiskt genomförande där enskilda åtgärder, sorterade 
i axlar, ska processas under enhetlighet, rättssäker handläggning och utifrån speci-
ficerade prioriteringsprinciper. Återigen är det viktigt att påpeka att den typen av 
produktionslogiska principer måste få finnas, men får inte bli långsiktigt så starka 
att utvecklingslogiskt nytänkande förhindras. 

Gällande det andra policydilemmat mellan landsbygdsprogrammet som jordbruksstöd 
kontra som landsbygdsstöd kan processvärdesyntesen kopplas till det vi tidigare i 
detta kapitel analyserat som regionalt och lokalt kapacitetsbyggande. Även i denna 
del är en strategisk faktor att lyfta in politiska processer knutna till den regionala 
utvecklingspolitiken. Det är dock också värt att framhålla lokalt baserade utveck-
lingsprocesser, liksom betydelsen av insatser inom strukturfondspolitiken i övrigt. 
Landsbygdsprogrammets många olika åtgärdsformer till jordbruksföretag borde för 
att komma bort från bilden av ett jordbruksstöd innefatta proaktiva överväganden 
med grund i en bredare ingång formad i samspel med den regionala utvecklings-
planeringen, kommunala glesbygdsstrategier och i övergripande policymål för 
sammanhållningspolitiken. Det är väldigt svårt att i exempelvis länsstyrelsernas 
genomförandestrategier se den typen av konkreta kopplingar (oftast nämns dessa 
programdokument i strategierna, men det är sällan tydliggjort hur på vilka sätt de 
påverkar strategins operativa delar). Det är exempelvis svårt att klarlägga på vilka 
företagsstöden i axel 1, som innefattar strategiska delar för företagsutveckling, 
påverkats av regionens utvecklingsprogram eller till policymål förknippade med Den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.   

Det är betecknande, om än en bagatell i sammanhanget, att man i landsbygdsprogram-
met, i avsnitt 10.2 där man behandlar synergier i relation till andra insatser utanför 
programmet, likväl rubricerar relationerna som ”avgränsningar” i förhållande till 
landsbygdsprogrammet. Uttrycket indikerar en gräns, inte integration.  

I det tredje policydilemmat – om klimat- och miljöåtgärdernas förhållande till målsätt-
ningar i programmet om konkurrenskraft och lönsamhet för landsbygdens jordbruks-
företag – ställs relationerna till svensk miljöpolitik och dess miljökvalitetsmål i fokus. 
Kännetecknande för landsbygdsprogrammet 2007-2013 är att miljökvalitetsmålen, 
med ett undantag, uteslutande är integrerade i mål och åtgärdsbeskrivningar för axel 
2. Undantaget gäller kompetensutvecklingsinsatserna i axel 1 där det i programmet 
markeras vikten av att insatser för kompetensutveckling bör vara en del av i arbetet 
med att nå miljökvalitetsmålen. 

Redan i programmet har man därmed markerat att miljökvalitetsmålen inte har 
särskilt stor relevans för åtgärder och utvecklingsprocesser i axel 1, 3 och 4. I utvär-
deringarna av landsbygdsprogrammet 2007-2013 har både Halvtidsutvärderingen 
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och Miljögruppen gjort analyser av hur programmet bidrar till att uppfylla miljö-
kvalitetsmålen, men detta har inte gjorts i andra delar av slututvärderingen (varken 
Landsbygdsutvecklingsgruppen eller Konkurrenskraftsgruppen har haft något 
sådant uppdrag). Det finns därmed inga slutsatser i slututvärderingen om på vilka 
sätt moderniseringsstödet, förädlingsstödet eller arbetet inom axel 3 och 4 (Leader) 
bidragit till att uppnå miljökvalitetsmålen. Man skulle åtminstone kunna tänka sig 
att det i genomförandet av programmet hade kunnat vara så att en mer aktiv integra-
tion av miljökvalitetsmålen i hela programmet skulle bidra till att bättre hantera en 
del av de målkonflikter som finns mellan exempelvis konkurrenskraftsåtgärder och 
dess miljöeffekter. En tidigare iakttagelse i denna rapport (se kapitel 3) är också att 
detta möjligtvis kunnat öppna för fler innovativa ansatser med miljöinriktning inom 
både axel 1 och axel 3/4.

Det finns även ett flertal andra politikområden som tangerar landsbygdsprogrammet. 
De klimatpolitiska målen är betydelsefulla och landsbygdsprogrammet innefattar 
en rad olika utgångspunkter, målsättningar och indikatorer som behandlar klimat-
frågorna. Miljögruppen konstaterar i sin rapport att klimatfrågorna i hög grad är 
knutna produktion och användning av energi och härtill relaterade emissioner av 
växthusgaser. Dock har inte riktigt samma fokus varit riktat mot emissioner av 
växthusgaser som kommer från biogena processer i form av metan från idisslare 
och lustgas från kväve som tillförs åkermarken. Landsbygdsprogrammet relationer 
till klimatpolitiken kunde därför ha breddats och varit mer fokuserade genom att 
introducera specifika, egna, åtgärder för att arbeta med klimatåtgärder i programmet. 
Kännetecknande är också att frågor om klimatanpassning (som utgör ett centralt mål 
i EU:s övergripande policy för landsbygdsprogrammen) är svagt utvecklade både 
i form av målsättningar i programtexten och följaktligen också i konkreta insatser 
(en del smärre klimatanpassningsåtgärder har förvisso genomförts; kartering, 
information, rådgivning). 

Andra politikområden utgörs av IT-politik (tangerar bredbandssatsningarna), 
skogspolitik, fiskepolitik, integrationspolitik, arbetsmarknadspolitik, kulturpoli-
tik (exempelvis kulturarvsfrågor), hälsopolitik, fritids- och rekreationspolitik etc. 
Vi har inte haft resurser i Syntesgruppen för att göra några fördjupade analyser 
rörande den typen av politikområden. Generellt sett kan man emellertid säga att 
landsbygdspolitiken representerar ett politikfält som har en övergripande eller 
bred karaktär där olika samhällsfrågor möts. Detta understryker återigen att om 
sektorsorienteringen förstärks kan man förlora förmågan att se denna bredd och 
mångfald av samhällsaspekter.

När det gäller hur de olika delarna i EU:s sammanhållningspolitik förhåller sig till 
landsbygdsprogrammet.22 Det har på nationell nivå, i Jordbruksverkets regi, funnits en 
arbetsgrupp mellan de olika programmen och myndigheterna som hanterar struktur-
fondernas samordning. Denna s.k. fondsamordningsgrupp har träffats ett antal gånger 
under programperioden och dess uppgift har varit att behandla strategiska frågor när 
det gäller tänkbara synergier och avgränsningar mellan fonderna samt att man tagit 
fram samordnade rutiner för stödhanteringen. Det har även på regional nivå, i vissa 
regioner, skapats motsvarande grupper eller andra typer av samverkanskonstellationer. 

22  I Jordbruksverkets Årsrapporter anges Europeiska fiskerifonden, Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden, InterReg (EU:s territoriella samarbetsprogram), CIP (EU:s 
program för konkurrenskraft och innovation), FP7 (EU:s program för forskning och utveckling) och 
Life (EU:s program för miljö och klimat) som sådana delar i sammanhållningspolitiken.
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En allmän komplikation för samordningsmöjligheterna på den regionala nivån är 
att strukturfonderna organiseras i andra geografiska indelningar än län. Exempelvis 
har man i Halland respektive Västra Götaland arbetet med fondsamordning inom 
ramen för en västsvensk samarbetskonstellation. Vi har dock inte haft resurser i 
Syntesgruppen för att göra några analyser av hur dessa samordningssträvanden 
påverkat måluppfyllelsen för landsbygdsprogrammet.

De viktigaste slutsatserna gällande processvärden för samordning har behandlat 
landsbygdsprogrammets relationer till dels miljökvalitetsmålen och dels till den 
regionala utvecklingspolitiken. Den viktigaste slutsatsen gällande miljökvalitetsmålen 
är att dessa ofta är närvarande i olika överväganden både i själva programtexten och på 
genomförandenivån. Det som saknas handlar om att konkretisera, exempelvis i form 
av tydliggjorda indikatorer, på vilka sätt miljömålen tillgodoses (eller inte) för olika 
åtgärder i landsbygdsprogrammet. När det gäller den regionala utvecklingspolitiken 
har vi kunnat notera att landsbygdspolitiken fjärmats från denna under de senaste 
programperioderna. Den sektorspolitiska orienteringen i landsbygdspolitiken har 
blivit mer framträdande och i viktiga avseenden har man därmed också förlorat 
möjligheter till synergiskapande i förhållande till bärande delar i den regionala 
utvecklingspolitiken (infrastrukturfrågor, kollektivtrafik, kulturpolitik, innovations-
stöd, kompetensförsörjning).  

5.7 Effektiviteten
Den avslutande frågan i detta kapitel utgör en summerande utvärderingsfråga 
(benämnd som typ 3 i kapitel 2). Vi kommer nedan att lyfta fram grundläggande 
och principiella frågeställningar från det som hittills framkommit i denna rapport som 
kan sägas vara kopplade till landsbygdsprogrammets effektivitet. Utvärderingsfrågan, 
som är EU-gemensam, lyder på följande sätt: Hur effektivt har resurserna i lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 använts i förhållande till den avsedda omfattningen 
av insatser? Analysen av frågan kommer i detta avsnitt huvudsakligen att relateras 
till EU:s sex övergripande mål för programmet. Avsnittet inleds med en kortfattad 
orientering om effektivitetsbegreppet och en del problematiska aspekter knutna 
till utvärdering av effektivitet i stora politiska program som innefattar många och 
sinsemellan oprioriterade målsättningar. Därefter följer en övergripande beskrivning 
av EU:s övergripande mål och hur resurssättningen, översiktligt betraktat, ser ut 
för olika axelvisa åtgärder i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Slutligen diskute-
ras effektivitetsfrågor kopplade till EU:s övergripande mål och vi ger även några 
kommentarer om effektiviteten som framkommit ur vår egen enkätundersökning.  

Effektivitetsbegreppet förknippas i utvärderingsforskning med ekonomisk utvärdering 
och definieras, enkelt uttryckt, vad man får för varje insatt krona i programmet. Evert 
Vedung lyfter fram två vanliga mått på effektivitet. För det första som kostnads- och 
intäktsanalys där effektivitet mäts som kvoten mellan det monetariserade värdet (i 
t.ex. kronor eller euro) av insatsens effekter och insatsens monetariserade kostnader. 
Eller, för det andra, i kostnads-effektivitetsanalys där man endast kalkylerar kostnaden 
i pengar medan kostnadens avkastning, intäkten, mäts i fysiska nyttotermer (actual 
impact). Kostnads-intäktsanalys förkortas ibland K-I-analys medan kostnads- och 
effektivitetsanalys förkortas K-N-analys som är synonymt med kostnads- och nytto-
analys (Vedung 2009, s. 148ff). Vi kommer dock inte i denna rapport att lämna några 
kvantifieringar av effektivitetsvärden. Analysen stannar vid övergripande bedömningar.  
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Om vi börjar med att betrakta EU:s sex övergripande mål för landsbygdspro-
grammet 2007-2013 är det karakteristiska draget att målsättningarna är tänkta att 
fungera synergistiskt, dvs. mål inom ett område bör ha potential att kunna stärka 
måluppfyllelsen även inom andra områden. Utöver det att mål inom respektive axel 
i programmet har specificerade ambitioner att ge olika axelövergripande mervärden 
uttrycks programmets synergistiska karaktär explicit i det femte övergripande målet 
där det slås fast att när medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier bör man 
se till att synergieffekter mellan axlarna maximeras. Och när vi i sin tur betraktar 
landsbygdsprogrammet 2007-2013 för Sverige återfinns ett stort antal mål som har 
just en sådan synergistisk karaktär. Ur effektivitetssynpunkt är alltså tanken att 
synergier mellan axelmål ska ge mer valuta för de medel som sätts in i programmet.  

Ur utvärderingsteoretisk synvinkel är den typen av politiska program, med samman-
satta och överlappande målsättningar, notoriskt svåra att utvärdera. Svårigheterna 
består bland annat i att göra summerande bedömningar av effektiviteten då det inte 
alltid i den typen av program klarlagts någon målhierarki. Vilket mål av biologisk 
mångfald eller livskvalitet är mest värdefullt? Och hur kan man väga mått om biologisk 
mångfald respektive livskvalitet mot varandra? Denna problematik blir dessutom 
påtagligt accentuerad när EU i sina riktlinjer för utvärderingarna av landsbygdspro-
grammen håller sig med en utvärderingsansats som av utvärderingsforskaren Evert 
Vedung brukar beteckna som både traditionell och som ett uttryck för ett ’strängt’ 
synsätt på utvärdering. Den helt dominerande metoden att utvärdera landsbygds-
programmet 2007-2013 i Sverige, och som därmed präglar den övervägande delen i 
vårt underlagsmaterial för denna rapport, är utvärdering som matchade experiment. 
Vedung beskriver det på följande sätt:

På slumpmässiga grunder (…) skapas två likvärdiga grupper, en experiment-
grupp och en kontrollgrupp. Forskarna borde sedan utsätta experimentgrup-
pen men inte kontrollgruppen för interventionen och skrupulöst noga mäta 
utvecklingen i båda grupperna före, under och efter interventionen. Om 
det uppstod några skillnader mellan grupperna borde de kunna tillskrivas 
interventionen eftersom allt annat utom interventionen genom randomise-
ringen var lika. Båda dessa ganska stränga synsätt finns fortfarande kvar i 
utvärderingsdiskursen. Det som hänt är att de trängts tillbaka. (Vedung 2002).

Det finns i underlagsmaterialet på sina ställen välgrundade funderingar kring hur 
programmets mål är relaterade dels till de framtagna indikatorerna för att mäta målen 
och olika typer av effekter av programmets insatser. Landsbygdsutvecklingsgruppen 
efterlyser exempelvis på flera ställen i sina rapporter behov av att utveckla nya 
indikatorer (och även utvecklade mål) för att kunna mäta målvariabler som har med 
kvaliteten i lokal utveckling eller livskvalitet att göra (Landsbygdsutvecklingsgruppen 
2016). Miljögruppens rapport avslutas med preciserade tankegångar om svårigheterna 
att avgöra om landsbygdsprogrammet 2007-2013 på ett kostnadseffektivt sätt gynnar 
miljö och klimat. Gruppen utvecklar flera orsaker bakom dessa svårigheter; 

1. Syfte och mål med programmet behöver definieras bättre och kopplas till 
tydliga indikatorer.  

2. Det empiriska underlaget för ett evidensbaserat landsbygdsprogram behöver 
förstärkas genom fler empiriska studier, primärforskning och systematiska 
översikter. 
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3. Landsbygdsprogrammets kostnadseffektivitet bör i ökad utsträckning utvär-
deras. Fler delinsatser behöver hanteras kontrafaktiskt. Miljögruppen skriver 
att; Med stärkta utvärderingsverktyg kan alternativa utformningar av lands-
bygdsprogrammets struktur, val av insatser och regional differentiering prövas 
och utvärderas för att underlätta beslutsfattande vid utformningen av ett 
kostnadseffektivt framtida program. 

4. Alternativa utformningar av åtgärder bör prövas och utvärderas. 

Miljögruppens slutord för hela sin utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 
avslutas med följande ord:

Landsbygdsprogrammet spelar en stor roll för att uppnå nationella och 
internationella åtaganden på miljöområdet, men det finns stora möjligheter 
att öka programmets kostnadseffektivitet genom tydligare målsättningar, 
tillvaratagande av aktuell forskning inom området och integrerad utvärdering 
med återkoppling till programmets utformning (Smith m.fl. 2016, s. 259).

Vi kan se att Miljögruppen håller sig inom den stränga typen av en evidensbaserad 
utvärderingsmodell men pläderar tydligt för stärkta utvärderingsverktyg för att bättre 
kunna svara på frågor om programmets måluppfyllelse och effektivitet. Vi menar i 
Syntesgruppen att även om dessa pläderingar är välgrundade och nödvändiga kan 
man inte bortse från att utvärderingarna av landsbygdsprogrammet hittills, med dess 
sammansatta och synergistiskt orienterade målsättningar, befinner sig i ett sorts 
svart hål där de långtgående kraven på evidensbaserad och experimentmatchade 
analyser inte alltid underlättar för utvärderarna att säga något meningsfullt om hur 
synergieffekter ska maximeras och hur man ska förhindra att eventuella motsättningar 
mellan axelmål uppstår. 

Landsbygdsprogrammet innefattar flera samlade mål som är behäftade med ett av de 
mest besvärliga analysproblem förknippade med måluppfyllelseanalyser; nämligen 
det Vedung kallar oklarhetsargumentet som uppstår i politiska program bestående 
av många, men sinsemellan ofullständigt prioriterade mål. Tveklöst är landsbygdspro-
grammet 2007-2013 ett exempel på ett program med många mål som ska vägas mot 
varandra utan att policyskaparna angett hur denna vägning ska gå till. En möjlighet 
att hantera oklarhetsargumentet är att arbeta med simuleringsmodeller där scenarier 
med olika målhierarkier beräknas och som kan ge alternativa bilder av utfallet av 
viktningen mellan huvudmålen i programmet. Scenarieberäkningar öppnar dock för 
olika tolkningar; vilket av scenarierna ger starkast effektivitetsvärden? Det hjälper 
föga med en långt driven experimentbaserad matchning om inte policyskaparen, på 
förhand, kunnat fastställa en viss målhierarki.

Vi menar alltså att de evidensbaserade metoderna, sannolikt i enlighet med det 
Miljögruppen pläderar för, behöver utvecklas i framtiden, men det är också helt 
avgörande att utvärderingsperspektivet breddas till att även innefatta mer systema-
tiskt utvecklade modeller för lärande utvärdering. Vi har också försökt, måhända 
med blandade resultat, lyfta fram betydelsen av processvärden rörande samordning 
och lokalt engagemang som betydelsefulla delar i en förstärkt utvärderingsansats 
i framtiden. Vi har på flera ställen i denna rapport lyft fram det som Evert Vedung 
också betonar som avgörande delar i modern utvärderingsforskning (av komplexa 
program):
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Som alla andra utvärderingsmodeller ger produktivitets- och effektivitets-
mätningar endast delperspektiv. De bortser från andra krav, som normalt 
ställs på offentlig verksamhet, exempelvis rättssäkerhet, representativitet, 
deltagandevärden och offentlighetsvärden. Hur avvägningen mellan dessa 
värden och produktivitet /effektivitet skall ske, kan ingen utvärdering med 
vetenskapliga anspråk ge besked om. Avvägningen kan endast ske med hjälp 
av offentlig debatt, opinionsbildning, kompromisser, majoritetsbeslut och 
maktspråk, dvs. politik. (Vedung 2002, s. 140)

Låt oss börja med att översiktligt beskriva EU:s övergripande mål och kortfattat 
beskriva hur åtgärderna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 resurssatts. Om vi 
börjar med de övergripande målen förknippade med konkurrenskraft (EU:s mål 
1), livskvalitet och diversifiering (mål 3) samt lokal kapacitet för sysselsättning och 
diversifiering (mål 4) har vi i kapitel 3 i denna rapport gjort en översiktlig värdering 
genom att besvara hela 9 programövergripande utvärderingsfrågor. Vi har kunnat 
konstatera att det inom detta utvärderingsområde, som omfattar åtgärder inom axel 1, 
3 och 4 satsats cirka 12,5 miljarder kronor eller en tredjedel av programmets budget. 
Osäkerhetsargumentet består i denna del av en i hög grad outsagd prioriteringsord-
ning mellan de centrala målen om konkurrenskraft, om livskvalitet och diversifiering 
samt om vikten av lokal kapacitet för sysselsättning och diversifiering. För säkerhets 
skull sägs det också i landsbygdsprogrammet 2007-2013 att alla dessa mål även ska 
tillgodose konsumenternas efterfrågan, samhällets krav på ett hållbart utnyttjande 
av naturresurser samt djurvälfärd (Landsbygdsdepartementet 2012, s. 89). 

I det andra målet i EU:s övergripande mål om miljöförbättringar (mål 2) ingår tre 
prioriterade områden:

1. Biologisk mångfald och bevarande och utvecklande av jord- och skogsbruk 
med högt naturvärde samt bevarande av traditionella jordbrukslandskap

2. Vattenförvaltning samt 

3. Klimatförändring

En mycket stor del av satsade pengar i landsbygdsprogrammet riktas mot breda 
åtgärder inom miljö- och klimatområdet där det s.k. kompensationsbidraget utgör 
4,8 miljarder kr (stöd för jordbrukare i bergsområden och andra områden med 
svårigheter), 4,0 miljarder kr för vallodling, 5,0 miljarder för betesmarksersättningar. 
Dessa tre åtgärder står för 57 % av kostnaderna inom axel 2 och för nära 40 % av 
hela landsbygdsprogrammet. Det har under hela den tiden sedan den EU-orienterade 
landsbygdspolitiken initierades i Sverige på 1990-talet funnits en debatt om ändamåls-
enligheten i att avsätta så pass stora belopp för generellt verkande åtgärder av detta 
slag. Debatten har kanske inte främst riktats mot volymerna i sig, dvs. att merparten 
av medel bör satsas inom miljöområdet. Kritiken har tagit fasta på effektiviteten att 
lägga mycket pengar på generella stöd samtidigt som olika utvärderingar visat att 
de selektiva stödformerna för att exempelvis förhindra växtnäringsläckage eller att 
minska utsläppen av växthusgaser visat sig förhållandevis verksamma. De breda 
stöden ger förvisso flera miljömässiga förbättringar (exempelvis för den biologiska 
mångfalden) men har i vissa delar också en påtagligt negativ effekt kopplade till 
exempelvis växtnäringsläckage och klimatpåverkan (Riksrevisionen 2013).
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Vad har man då fått för pengarna? Slutsatserna från kapitel 3 är svårtolkade även om 
vi kunde konstatera positiva värden gällande konkurrenskraft, tillväxtbetingelser, 
kompetensutveckling för modernisering och i någon mån även att programmet fört 
med sig en del positiva effekter för sysselsättningen. Vi kunde dock notera att effekter 
relaterade till innovativa ansatser förekommer i liten utsträckning. När det gäller 
frågor om diversifiering av landsbygdsekonomin är resultatet att diversifiering har 
bäst förutsättningar att lyckas i den tätortsnära landsbygden, men att stöd för diver-
sifiering har betydelse för fortlevnadsmöjligheterna för företag även i mer renodlade 
landsbygdskommuner. Åtgärderna för diversifiering inom axel 3 utgör dock en relativt 
liten andel (cirka 1,8 miljarder eller 5 %) av hela budgeten för landsbygdsprogrammet 
2007-2013. Slutligen kan sägas att programmet, genom leadersatsningarna, bidragit 
till att stärka den lokala kapaciteten i de områden eller platser som erhållit stöd 
(även dessa satsningar utgör en liten andel av satsade medel, cirka 7 %). Gällande 
miljöområdet kunde vi i kapitel 4 (om än med flera reservationer) visa på att en 
del av insatserna bidragit till att skapa minskande klimatutsläpp, ökad tillgång på 
förnybar energi, ökad biologisk mångfald och till en förbättrad vattenförvaltning. 

Ur effektivitetssynpunkt måste man mot bakgrund av ovanstående, trots allt tämligen 
positiva bild, hissa två viktiga varningsflaggor. Den ena rör tidsperspektivet och den 
andra rör behovet av att beakta de tunga åtgärdsformerna som är placerade i axel 2. 
Effektiviteten av åtgärder inom områden som berör konkurrenskraft, livskvalitet, 
diversifiering och lokala kapacitet inom en, och endast en, programperiod riskerar 
att bortse från det som under lång tid präglat den offentliga diskussionen om den 
svenska jordbrukspolitiken; nämligen aspekter kopplade till den mer långsiktigt 
verkande strukturomvandlingen i de areella näringarna i Sverige. Enskilda åtgärder 
för exempelvis moderniserande investeringar eller satsningar på diversifiering för 
turistiska satsningar kan ju visa på övervägande positiva värden för grupper av 
företag i landsbygdsekonomin, men hur vet vi om dessa åtgärder på sikt kanske 
utgör konstgjord andning för verksamheter som saknar marknadsmässig bärkraft? 
Effekterna av de stora miljöstöden i axel 2 utgör en annan komplikation kopplad 
till de areella näringarnas strukturomvandling i ett längre tidsperspektiv. Till denna 
sistnämnda fråga ska vi strax återkomma.

Den här typen av övergripande och strukturella problemställningar utgör alltså en 
del av den pågående debatten om landsbygdspolitiken i Sverige. Vi kan inte från 
Syntesgruppens sida lämna något ytterligare bidrag (av konstruktivt slag) till denna 
debatt. Det vi dock skulle vilja göra är att lyfta fram några effektivitetsrelaterade 
frågor på grundval av den samlade bild vi skaffat oss med denna studie. Det finns i 
materialet från de tre temagruppernas iakttagelser för enskilda åtgärder i programmet 
som visar på, eller i vart fall antyder, möjligheter att skapa effektivitetsförbättringar. I 
det följande görs en del ytterligare nerslag i materialet och vi vill redan nu markera att 
de tolkningar vi gör i detta avsnitt är våra egna och kan inte tillskrivas uppfattningar 
från Temagrupperna själva. Tanken med framställningen är inte heller att dra skarpa 
slutsatser, utan snarare att ställa frågor och öppna för fortsatt reflektion. 

Om vi börjar med de konkurrenskraftsrelaterade åtgärderna i axel 1 och axel 3 så kan 
man inte bortse från att flera av åtgärderna skapat mervärden för de stödmottagande 
företagen och det finns tydligtvis också möjligheter att med hjälp av kompetensut-
vecklingsinsatser få ut mer för insatta pengar gällande investeringar för moderni-
sering. De diversifieringsorienterade åtgärderna inom axel 3 (diversifieringsstödet, 
förädlingsstödet, turismstödet) har i vart fall potential att bidra till programmets 
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måluppfyllelse på olika sätt. Utvärderingsmaterialet tillför här kunskap som kan 
användas för att i framtiden förfina instrumenteringen för dessa åtgärder och även hur 
kompetensaspekter kan bidra till ytterligare effektivitetsvinster. Vi frågar oss här om 
man inte borde intensifiera och bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete med dessa 
åtgärdsformer för en utvecklad strategi för att skapa innovativa ansatser. Ett typiskt 
exempel på detta är här det s.k. samarbetsstödet som stängdes 2011 på grund av svagt 
intresse, men där flera olika utvärderare noterat betydande potential (både teoretiskt 
och praktiskt) för att skapa nätverk och samarbetsstrukturer i landsbygdsekonomin 
för innovationsverksamhet. Borde man inte här, istället för att stänga stödet, initiera 
ett reformarbete och kanske istället satsa än mer pengar, sänka trösklarna för att få 
stöd, förenkla handläggningsrutiner och förbättra informationsinsatserna?  

När det gäller åtgärderna för livskvalitet på landsbygden och lokalt kapacitetsbyggande 
kan vi ur materialet dra slutsatsen att satsade pengar medfört positiva effekter på 
många av de platser satsningarna genomförts. Slutsatsen blir även här att potentialen 
för effektivitetsförbättringar är påtaglig. Vi kan ur Landsbygdsutvecklingsgruppens 
rapport utläsa en problematisering av åtgärdernas beroende av i vilken mån det finns 
en inbäddad karaktär för spridningseffekter och dynamik i satsningarna. Upprustning 
av en bygdegård eller en kulturarvssatsning kan riskera att bli till tunna satsningar 
i vidare perspektiv om det saknas sociala förutsättningar, nätverk och aktivister i 
den omgivande miljön. Den sociala tilliten mellan organisationerna i landsbygds-
miljöerna, inte minst de offentliga organisationerna, är sannolikt avgörande för att 
få valuta för pengarna i dessa satsningar. Det är också sannolikt att programmets 
effektivitet skulle höjas med ett systematiskt arbete med nya indikatorer för dessa 
åtgärder, som i enlighet med Landsbygdsutvecklingsgruppens förslag, kunde fånga 
in utvecklingsinsatsernas inbäddade karaktär som anknyter till kvalitativa värden 
som har att göra med samarbetsstrukturer, sociala relationer, tillit och framtidstro. 

Den institutionella strukturen för landsbygdsutveckling med delat ansvar 
mellan länsstyrelser och LAG-grupper utgör sannolikt också ett hinder för 
att mer effektivt än tidigare ta till vara begränsade resurser i denna del. Även 
Landsbygdsutvecklingsgruppens förslag om att stärka LAG:s självständighet i 
förhållande till myndighetsstrukturen synes kunna vara effektivitetshöjande för 
arbete inom Leader. Ökad målstyrning för detta arbete, som bygger på en stark lokal 
förankring, borde därför skapa mervärden ur effektivitetssynpunkt. 

Det är också ett uttryck för en något outvecklad policymässig kreativitet att de i 
landsbygdsprogrammet prioriterade miljöfrågorna inte kommit att prägla arbetet med 
åtgärderna för landsbygdsutveckling i axel 3 och 4. Man kan undra varför inte frågor 
om grön innovation och ekosystemtjänster fått ett starkare fäste i faktiska aktiviteter 
inom ramen för byutvecklingssatsningar och i form av leaderprojekt. Det säger en del 
om hur landsbygdsprogrammet fungerar då det i underlagsmaterialet konstateras att 
den typen av frågor inte betraktats som en del i agendan för landsbygdsutveckling 
utan hänförts till att det är något som ska hanteras inom ramen för axel 2 (där det 
ju förvisso finns betydligt mer pengar att röra sig med). Rimligtvis skulle vi kunna 
notera effektivitetsvinster för landsbygdsprogrammet i sin helhet om perspektiv 
rörande miljöutveckling fått större utrymme i arbetet inom axel 3 och 4. 

Om vi beaktar EU:s övergripande mål om miljöförbättringar kan man vid läsningen 
av Miljögruppens slutsatser peka på flera osäkerheter i bedömningen av effektiviteten 
för de satsade medlen i hela axel 2. Låt oss lyfta fram endast ett par exempel ur 
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Miljögruppens rapport. För det första noteras, gällande kompensationsstödet, att 
mycket tyder på att stödet ökar möjligheterna att bevara betesmarker från igenväxning 
eller beskogning, vilket sannolikt haft positiva effekter på den biologiska mångfalden. 
Gruppen gör dock en viktig reservation i att stödet inte uppnått målet att bevara 132 
000 ha jordbruksmark med höga naturvärden. För det andra, när det gäller åtgärden 
för Miljövänligt jordbruk (214) skriver Miljögruppen att flera insatser sannolikt 
gynnar biologisk mångfald men att det inte finns stöd i utvärderingsanalysen för att 
kombinationen av omfattning av ersättningar och regler inom åtgärdsformen leder 
till ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser. Gruppen skriver:

Med tanke på storleksordningen på de resurser som avsätts för att gynna 
biologisk mångfald, är det förvånande hur stora kunskapsbristerna är både 
vad gäller stödens effekter på arealer och skötsel, och vad gäller effekten 
av olika former av skötsel på biologisk mångfald (Smith m.fl. 2016, s. 226).

Det måste betecknas som oroande ur effektivitetssynpunkt att det de facto existerar 
den typen av kunskapsbrister och osäkerheter inom områden som dominerar program-
budgeten. Det gör då också att det är svårt för oss i Syntesgruppen att överhuvudtaget 
kunna dra några summerande slutsatser rörande programmets effektivitet. Debatten 
om de stora miljöstödens effektivitet hamnar därmed i ett policymässigt vacuum 
som åter borde hamna högt på den politiska dagordningen framöver. I de två senaste 
parlamentariska kommittéerna har frågor kopplade till EU:s övergripande miljömål 
med landsbygdsprogrammen funnits med i olika överväganden, men har egentligen 
aldrig betraktats ur ett effektivitetsperspektiv. I 2005 års landsbygdskommitté kopplas 
landsbygdspolitikens miljömål i hög grad till de av riksdagen fastställda nationella 
miljökvalitetsmålen som pekar ut ambitioner rörande ett rikt odlingslandskap, levande 
skogar, ingen övergödning, begränsad klimatpåverkan, levande sjöar, hav i balans 
osv. I den senaste parlamentariska utredningens första delbetänkande under år 2016 
nämns återigen miljökvalitetsmålen och nu även Sveriges klimatåtaganden i Paris 
2015 som viktiga delar i den framtida landsbygdspolitiken.  

Symptomatiskt för de båda kommittéerna är dock att man inte (den nu arbetande 
utredningen har naturligtvis fortfarande möjligheten) riktigt tagit ställning till den 
konkreta effektivitetsaspekt som behandlas i detta delavsnitt, dvs. hur man förhåller 
sig till frågan att omprioritera medelsanvändningen från de breda åtgärdsformerna 
inom axel 2 till något mer selektivt verkande miljö- och klimatåtgärder. Ett sådant 
ställningstagande borde vara rimligt att förvänta sig då man anser att de nationella 
miljökvalitetsmålen och konkreta klimatåtgärder bör vara styrande även för lands-
bygdspolitikens innehåll. Vi har i Syntesgruppen inte underlag för att hävda vare 
sig det ena eller andra när det gäller att bedöma effektiviteten av en sådan omfördel-
ning av medelsanvändningen. Vi kan bara konstatera att effektivitetsbedömningen 
är svårgjord (på grund av osäkerheter i underlagsmaterialet) och att frågan om 
fördelningen mellan breda miljöstöd och mer selektivt inriktade stödformer borde 
behandlas på den parlamentariska dagordningen framöver. 

För de övriga av EU:s övergripande mål – dels gällande synergieffekter mellan axlarna 
i programmet och dels synergier eller komplementaritet mellan andra gemenskapsin-
strument (sektorspolitik) – har vi redan, som en del i syntesanalysen i denna rapport, 
behandlat dessa frågor (se avsnitt 3.5, 4.6 samt 5.6). Själva poängen med att göra 
denna syntes är att öka effektivitetsvärdena i programmet i sin helhet och vi har i 
flera avseenden kunnat identifiera brister i genomförandet av landsbygdsprogrammet 
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2007-2013 gällande synergier både programinternt och i förhållande till andra 
sektorsområden i landsbygdspolitikens närhet.  

Vi ska avslutningsvis låta våra enkätrespondenter få bedöma några frågeställningar 
kopplade till programmets samlade effektivitet. Enkätfrågorna har haft en inrikt-
ning mot att försöka belysa två sidor av programmets effektivitet – intern och 
extern effektivitet. Den interna effektiviteten handlar om kostnadseffektivitet inom 
bidragssystemet. Att de ekonomiska resurserna används korrekt, hanteras effektivt 
och att det inte blir pengar kvar som ska återbetalas. Att stödinsatserna ger största 
möjliga tillfälliga resultat under programperioden. Den externa effektiviteten handlar 
om långsiktigt hållbar samhällsnytta. Att resurserna används på smartaste sätt för 
att ge största möjliga landsbygdsutveckling efter programperioden. Att effekterna 
är långsiktigt hållbara och består även utan nya stödresurser. I enkätsvaren anser 
en majoritet att ett internt syfte har dominerat under programperioden (32 mot 17 
personer). 13 svarar att balans har rått och 22 har ingen åsikt.  

Ett sätt i förra programperioden att uppnå intern effektivitet var att flytta medel 
mellan axlar, dvs. från en axel där lite pengar gått åt till en annan axel där efterfrågan 
var större än tillgången på pengar. Insatser beviljades även om de inte uppfyllde 
kriterierna. Det innebar att ett axelmål inte uppnåddes och ett annat överträffades 
för att göra slut på pengarna. Var detta ett positivt sätt att låta olika regionala 
behov styra eller ett negativt sätt att frångå de politiska målen? En klar majoritet 
av svarspersonerna instämmer i att detta är positivt då det är viktigare att göra slut 
på EU-pengarna än att uppnå axelmålen (7,06). Flera instämmer även i att arbetet 
skulle varit mer effektivt om Jordbruksverket tydliggjort vad det övergripande målet 
om hållbar utveckling innebär för programmet (6,42).

Några kommentarer:

Att flytta pengar mellan axlar är ok men att flytta dessa till andra län har varit tråkigt.

Omfördelning är ett bra sätt att justera för regionala olikheter.

Inlåsningseffekterna blev betydande, men justeringar ska inte ses som ”göra slut på 
pengar” utan som ett smart sätt att låta behoven styra.

Till effektfrågan hör om kunskapsresultaten stannat hos individer som en form 
av personlig kompetensutveckling eller om de också använts till att skapa externa 
organisations- och samhällseffekter. Om goda kunskapsresultat på individnivå har 
lett vidare och omsatts till handling och landsbygdsutveckling, råder det delade 
meningar om. Något fler håller inte med om att det inte lett vidare (5,22). 

Svårigheten att få individuella resultat i temporära verksamheter att ge organisatoriska 
effekter i permanenta verksamheter är väl känd i forskningen (Brulin & Svensson, 
2011). Resultaten indikerar, med sina begränsningar, att det problemet även fanns i 
landsbygdsprogrammet. Här finns en outnyttjad potential att kunna få mer nytta för 
insatta medel om landskaps/samhällsperspektivet lyfts fram tydligare i kommande 
program.
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Några kommentarer:

Nationellt tycker jag att det blev för lite samordnad utveckling som blir långsiktigt 
hållbar. Hela programmet har haft för stor tro på underifrånperspektivet. Det krävs 
samordning på alla nivåer, annars får vi bara enstaka initiativ istället för utveckling.

De övergripande målformuleringarna för axlarna är många gånger långt från den 
verklighet där de ska implementeras – handlar nog inte så mycket om information 
som om realism om vad som är möjligt!

Sammanfattningsvis kan vi om programmets samlade effektivitet och svaret på 
utvärderingsfrågan - hur effektivt resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 
använts i förhållande till den avsedda omfattningen av insatser – säga följande: 
För det första är det svårt att värdera programmets effektivitet på grund av att det 
saknas en målhierarki för att värdera vilka monetariserade kostnader som ger starkast 
effekt för att uppnå faktiska programeffekter. För det andra har vi i detta delavsnitt 
kunnat identifiera ett antal områden där vi kan tänka oss en betydande potential för 
att åstadkomma effektivitetsförbättringar. Några framträdande exempel på sådana 
förbättringar är: (1) Utveckling, inte avveckling av det s.k. samarbetsstödet. (2) 
framtagande av kvalitativa indikatorer för att fånga in landsbygdssamhällenas inbäd-
dade karaktärbestående av nätverk, social tillit och framtidstro. (3) Ökad målstyrning 
i arbetet med lokalt ledd utveckling. (4) Fler satsningar på miljöutvecklingsprojekt 
i stödstrukturerna för landsbygdsutveckling. (5) Förbättrade kunskapsstrukturer, 
indikatorer, forskning, utvecklingsarbete för att stärka instrumenten att fånga in 
variabler för miljövänligt jordbruk. För det tredje bör frågan om medelsfördelningen 
mellan brett utformade miljöstöd och mer selektivt riktade stöd ges uppmärksamhet 
på den parlamentariska dagordningen för svensk landsbygdspolitik.

5.8 Utvärderingsfrågor och synteser

Svar på utvärderingsfrågor och konstruktiv syntes
Vi har i detta kapitel besvarat sammanlagt sex utvärderingsfrågor som behandlar 
dels ett antal förutsättningsskapande processer i landsbygdsprogrammet och dels en 
övergripande fråga om hur effektivt resurserna i programmet använts i förhållande 
till den avsedda omfattningen av insatser. I nedanstående tabell summeras svaren 
på utvärderingsfrågorna i detta kapitel:
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Tabell 5.11.

Frågor Svar

I vilken utsträckning har 
TA bidragit till att uppfylla 
målen i landsbygds-
programmet 2007-2013?

Hur har administrationen 
påverkat måluppfyllelsen?

Hur påverkar kontroll-
systemets omfattning och 
utformning programmets 
effektivitet?

Utvärderingen kan inte dra några samlande slutsatser rörande hur 
TA-kostnaderna i programmet bidragit till måluppfyllelsen. Det finns en 
betydande osäkerhet. Gjorda analyser vilar på intressenters utsagor och 
i flera delar visar gjorda analyser på motsägelsefulla resultat. Preliminärt 
kan man dock säga att administration och kontrollsystem brottas med 
flera problem som haft en negativ effekt på programmets målupp-
fyllelse. Förbättringar och förnyelsearbetet har främst haft betydelse 
för företagsstöden. Projektstöden omgärdas fortfarande av för mycket 
administrativt krångel. Administrativa strukturer och förenklingsarbetet 
uppvisar stora variationer mellan stödformer och mellan län. Detta är 
ett utslag av bristande analysarbete, lärande och erfarenhetsutbyte 
mellan involverade aktörer.

Hur har kommunikationen 
påverkat måluppfyllelsen?

Trots att informationen förbättrats kvarstår svårigheter för kommuni-
kationen att bidra till måluppfyllelsen då stödsystemet är byråkratiskt, 
tar tid och prioriterar regler, ekonomi och handläggning. Ett för stort 
internt kommunikationsfokus (ett för starkt fokus mot att hantera en 
alltför krånglig intern stödgivningsstruktur) har hindrat en större mål-
uppfyllelse. Behov finns att initiera en mer omfattande utvärdering av 
landsbygdsprogrammets kommunikation än vad som hittills gjorts. 

I vilken utsträckning har 
landsbygdsnätverket  
bidragit till att uppfylla 
målen i landsbygds-
programmet 2007-2013?

Överlag värderas Landsbygdsnätverkets verksamhet som en positiv 
faktor för måluppfyllelsen. Särskilt arbetsgrupperna och erfarenhets-
utbytet inom Leader har (men även tematiska seminarier och vägled-
ningsmaterial) spelat en övervägande positiv roll. Dock har åtgärder för 
miljöersättningar, fysisk planering i landsbygder och för att vårda och 
utveckla landskapsområden, spelat en övervägande liten betydelse. 
Bedömningen är att Landsbygdsnätverket hade kunnat bidra än mer 
till måluppfyllelsen om man (1) bedrivit mer av organisationsbaserat 
lärande (och något mindre individbaserat), (2) ökat ansträngningarna 
ytterligare att sprida det material som tagits fram och (3) satsat mer på 
att utveckla arbetssätt för att öka användningen av framgångsfaktorer 
som noterats i nätverkets olika aktiviteter. 

Hur påverkar den regionala 
styrningen programmets 
måluppfyllelse och vad kan 
man lära sig av att länsstyrel-
serna haft olika strategier?

Utvärderingen pekar på flera problem i styrningsprocesserna för 
programmet. De europeiska och nationella målen är otydligt kopplade 
till de regionala strategierna och på regional nivå upplevs styrnings-
systemet som oklart. De regionala aktörerna fokuserar på delvis fel 
saker i styrningsprocessen. En komplikation är att arbetet med lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 inte alltid fungerar synergistiskt, varken 
i relationen mellan programmets egna axlar eller i relation till andra 
utvecklingsmål på regional och lokal nivå. Landsbygdsprogrammet 
innefattar ett grundläggande styrningspolitiskt dilemma där pro-
grammet befinner sig i en stark vertikal styrningsmodell (från EU till 
länsstyrelser) samtidigt som programmets interventionslogiker bygger 
på samordning horisontellt i förhållande till andra politikområden, 
exempelvis den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken. 

Hur effektivt har resurserna 
i landsbygdsprogram-
met 2007-2013 använts i 
förhållande till den avsedda 
omfattningen av insatser?

För det första är det svårt att värdera programmets effektivitet på 
grund av att det saknas dels saknas en målhierarki för att värdera vilka 
monetariserade kostnader som ger starkast effekt för att uppnå faktiska 
programeffekter och dels på grund av svaga kopplingar mellan mål och 
indikatorer för flera åtgärder i programmet. 
För det andra har vi i slututvärderingen kunnat identifiera ett antal 
tillkortakommanden i programmets styrningsstruktur som sannolikt 
försvagat programmets effektivitet; Det gäller bland annat:
a. en alltför stark vertikal styrning som delvis utgör hinder för lokal 

utveckling och hinder för en tydliggjord geografisk styrning av 
programmet,

b. brist på ansatser för innovativa ansatser, 
c. svårigheten att omsätta individuella kunskaper till handling för 

landsbygdsutveckling.
För det tredje har vi kunnat identifiera ett antal områden där vi menar 
att resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 skulle kunnat ha 
använts mer effektivt i förhållande till den avsedda omfattningen av 
insatser. Några framträdande exempel är: 
(1) Utveckling, inte avveckling av det s.k. samarbetsstödet. 
(2) Framtagande av kvalitativa indikatorer för att fånga in landsbygds-

samhällenas inbäddade karaktär bestående av nätverk, social tillit 
och framtidstro. 

(3) Ökad målstyrning i arbetet med lokalt ledd utveckling. 
(4) Fler satsningar på miljöutvecklingsprojekt i stödstrukturerna för 

landsbygdsutveckling. 
(5) Förbättrade kunskapsstrukturer, indikatorer, forskning, utvecklings-

arbete för att stärka instrumenten att fånga in variabler för miljö-
vänligt jordbruk.
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Kännetecknande för utvärderingen av ovanstående utvärderingfrågor är att de i 
stor utsträckning bygger på det man i utvärderingsforskning talar om som intres-
sentutvärdering, dvs. utvärderingsresultaten bygger på hur aktörer eller intressenter 
i programmet själva värderar måluppfyllelsen. Aktörsutsagor av detta slag ger 
sannolikt en god grundbild över hur sakförhållanden utvecklas i ett program av 
detta slag men kan innehålla olika typer av tillkortakommanden (förskönande 
beskrivningar, önsketänkande, fördomar, okunnighet) för att kunna leverera säkra 
slutsatser. Det är mot bakgrund av detta som ovanstående resultat är att betrakta 
som osäkra. Utvärderingsanalysen omfattar också en prövning av förhållanden 
som har en bred omfattning och som försöker svara på mycket allmänna frågor. 
För att ta några exempel: Kommunikationen påverkar, på ett oerhört allmänt sätt, 
många olika förhållanden, administrationssystemet äger tillämpning för samtliga 
delar och är organiserad på många olika sätt och vad kan man egentligen dra för 
slutsatser om vilken betydelse Landsbygdsnätverket haft för faktiska skeenden i 
programgenomförandet?

Vi har dock kunnat lämna övergripande bedömningar för var och en av frågorna 
inom utvärderingsområdet (se tabell ovan). Oftast utgörs bedömningarna av proble-
matiseringar av förhållanden där vi finner tillkortakommanden i genomförandet. 
Och överlag, för att anknyta till den övergripande ansatsen i denna rapport, är det 
av större värde i utvärderingsperspektivet att utveckla lärande ansatser för den här 
typen av frågor. Något som vi strax ska återkomma till. I summerad form har vi 
detta kapitel lyft fram följande förbättringsförslag för den konstruktiva syntesen: 

1. Det administrativa systemet och kontrollsystemet brottas med flera problem. 
Förbättringar och förnyelsearbetet har främst haft betydelse för företags-
stöden, medan projektstöden omgärdas av för mycket administrativt krångel. 
Administrativa strukturer och förenklingsarbetet uppvisar stora variationer 
mellan stödformer och mellan län. Det behövs ytterligare forskning, utvär-
deringsanalys, lärande och erfarenhetsutbyte mellan involverade aktörer 
gällande det administrativa systemet för olika projektstöd. 

2. Landsbygdsprogrammets informations- och kommunikationsfunktion har ett 
för stort internt kommunikationsfokus, dvs. huvuddelen av informations- och 
kommunikationsinsatserna är riktade mot att hantera en krånglig stödgivnings-
struktur. Kommunikationen bör i framtiden rikta mot en bredare ambition 
utifrån syftet med programmet, att kunna lyfta fram resultat, sprida lärorika 
exempel och organiserat kontinuerlig kunskapsspridning. Den strategiska 
inriktningen för framtida program bör alltså i större utsträckning än idag 
riktas mot externa förhållanden som visar på positiva exempel på landsbygds-
utvecklingsprojekt och som även kan utgöra en källa för lärande mellan olika 
involverade aktörer. Det behövs därför, inför kommande programperiod, 
genomföras en systematisk utvärdering av kommunikationsplanen. 

3. Landsbygdsnätverket bör framöver i ökande grad utveckla - ett organisationsba-
serat lärande (och mindre av ett individbaserat lärande). - mer uppmärksamhet 
på att verka för att de organisationer som är viktiga för att nå måluppfyllelse är 
delaktiga och att organisationernas representanter har mandat att driva frågor 
mot nätverket och i den egna organisationen. - ytterligare ansträngningar för 
att sprida det material som tagits fram inom nätverket. - ökad uppmärksamhet 
mot att undersöka vad som varit framgångsfaktorer respektive hinder i olika 
aktiviteter och att öka användningen av resultaten. 
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4. Ett grundläggande problem i den regionala styrningen av landsbygdspro-
grammet 2007-2013 har varit att styrningsinnehållet varit svagt harmoniserat 
mellan å ena sidan EU:s och statens målsättningar för programmet och, å den 
andra sidan, innehållet i de regionala genomförandestrategierna. Det behövs 
därför ett systematiskt genomfört projekt och utvecklingsarbete (präglat av 
lärande ansatser) för att skapa starkare länkar mellan regionala strategier 
och programövergripande mål.
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6 Utvärderingsområde IV: 
Horisontella mål; integration  
och jämställdhet

6.1 Presentation av utvärderingsfrågor och  
kapitlets disposition

Avslutningsvis ska vi ägna ett kapitel åt två horisontella mål i landsbygdsprogrammet; 
dels jämställdhet och dels integration. Följande frågor ska besvaras:

• På vilket sätt har programmet påverkat integrationen på landsbygden?

• På vilket sätt har programmet påverkat jämställdheten på landsbygden?

Grundläggande för horisontella mål är att dessa ska genomsyra planering, besluts-
fattande och förvaltning i samtliga av programmets delar. Vi kommer i delav-
snitten nedan att precisera de målsättningar som anges i landsbygdsprogrammet 
2007-2013 gällande de horisontella målen för integration respektive jämställdhet. 
Målsättningarna finns alltså presenterade i programtexten och det går också att finna 
viss vägledning för arbetet med de horisontella målen i andra policyförklaringar 
både nationellt och inom EU. Det är dock svårare att finna några begreppsmässiga 
preciseringar av integration och jämställdhet i formuleringarna i programtexten. 

Det är ingen tvekan om att programmet, som vi ska se i det följande, präglas av 
främst ett resursperspektiv och i någon mån av ett representationsfokus. Det handlar 
om hur företags- och projektstöd fördelas jämställt mellan män och kvinnor och om 
att involvera fler personer med utländsk bakgrund i olika aktiviteter. Det handlar 
också om att de organ som hanterar programmets resurser, exempelvis gällande 
Övervakningskommitténs, Landsbygdsnätverkets grupperingar och LAG (Local 
Action Groups inom Leader), har en jämställd sammansättning och att även ett 
mångfaldsperspektiv präglar personsammansättningen i olika organ. Den typen 
av resurs- och representationsförhållanden är oerhört viktiga för att upprätthålla 
horisontella värden. Likväl saknas överlag ett fördjupat perspektiv gällande dessa 
målsättningar. Det finns vid det här laget en omfattande forskning som utöver ett 
resurs- och representationsfokus hävdar att landsbygdens utveckling också bör ses i 
ett maktperspektiv där frågor om vem som sätter dagordningen, vem som formulerar 
problemen, vilka möjliga utvecklingsvägar som ingår i landsbygdsdebatten, hur 
landsbygden förhåller sig till det urbana, hur social tillit påverkar utvecklingsmöj-
ligheterna osv. Frågeställningar som inte bara lyfter fram kvantifierade analyser av 
resursfördelning utan pekar på det politiska innehållet och på förändringar. En av 
forskarna som lyft fram detta maktperspektiv uttrycker sig på följande sätt:

Jag har tagit fasta på ett sätt att förstå makt där makt är både produktiv och 
relationell. Med makt som produktiv menar jag att makt inte är något som 
kan mätas utan att makt skapar fenomen i samhället. Exempelvis betraktar 
jag inte landsbygden som något som ”finns” utan något som ”görs”. I talet om 
landsbygden, i olika typer av policies och insatser för landsbygden, skapas 
också densamma. Landsbygden fylls med ett visst innehåll som gör vissa 
handlingar och prioriteringar möjliga medan andra blir omöjliga. Och denna 
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process är relationell i betydelsen att landsbygden inte skapas i ett vakuum 
utan hela tiden görs i relation, till tidigare föreställningar om landsbygd men 
inte minst till staden, till det urbana. Och vice versa (Rönnblom 2014, s. 4).

Vi kommer inte inom ramen för denna utvärdering att kunna göra maktanalyser på 
det sätt som föreslås ovan. Vi kan dock på grundval av ett stort antal utvärderings-
analyser och annat forskningsmaterial dra slutsatsen att det varit ett kännetecknande 
drag för landsbygdspolitiken att man i allt väsentligt misslyckats med de horisontella 
målsättningarna rörande jämställdhet (och under senare tid även gällande integration). 
Vi kan alltså redan på grundval av tidigare analyser säga att det återstår mycket att 
göra inom jämställdhetsområdet och att integrationsaspekterna ännu är i sin linda 
(denna utvärdering har inte beaktat konsekvenserna av den snabba förändringen av 
flyktingsituationen som skett under 2015 och 2016). Ansatsen att utveckla synteser 
för en hållbar landsbygdsutveckling som präglar denna rapport öppnar dock för att 
i högre grad än tidigare utveckla maktanalyser för att stärka måluppfyllelsen inom 
detta område. Vi ska i slutdelen av detta kapitel, åtminstone antydningsvis, visa hur 
detta kan göras. 

Kapitlet disponeras, fortsättningsvis, i tre delavsnitt. I de två nästkommande avsnitten 
behandlas de båda horisontella målen om integration (6.2) och jämställdhet (6.3). I 
delavsnitt 6.4 summeras kapitlet och vi ger ett samlat svar på utvärderingsfrågorna 
samt att vi även tar fram en konstruktiv syntes och en processvärdesyntes om lokalt 
och regionalt engagemang. Vi kommer också i slutdelen (avsnitt 6.4) behandla frågan 
om lärandeaspekter kopplade till de horisontella målen. 

6.2 Integration
Vi börjar med frågan om integration; På vilket sätt har programmet påverkat 
integrationen på landsbygden? Landsbygdsprogrammet 2007-2013 utgår från ett 
allmänt konstaterande att det inom jord- och skogsbrukssektorn och i Sveriges 
gles- och landsbygder finns en problematik i att personer med utländsk bakgrund är 
kraftigt underrepresenterade. I programmet (se särskilt i kap. 15) betraktas därför 
integration som en central del i de horisontella prioriteringarna i programmet. Det 
sägs i programmet att integration ska beaktas inom samtliga delar av programmet 
och i målen för olika åtgärder anges ofta explicit att integrationsaspekter ska beaktas 
i samband med beslut om stöd. I programmet slås fast att programgenomförandet 
bör präglas av att öka informationen, kunskapsspridningen, dialogen och nätverks-
aktiviteterna för att stärka mångfald och integration i arbetet. I programmet noteras 
flera potentiella områden kopplade till de gröna näringarna och utvecklingen av 
livsmöjligheter i landsbygdsmiljöer ur ett integrationsperspektiv. I programmet ges 
även Landsbygdsnätverket en viktig roll för att främja integrationsmålet i lands-
bygdsprogrammet. Sammanfattningsvis noteras i programmet följande:

Integrationsmålet ska i likhet med jämställdhetsmålet utgöra ett perspektiv 
i genomförandet av programmet och beaktas i den regionala och lokala 
nivåns strategier för genomförande av landsbygdsprogrammets åtgärder 
(Landsbygdsdepartementet 2012, s. 315)

Målsättningen understryker den regionala/lokala nivåns roll för att uppfylla program-
mets integrationsmål. De relativt fåtaliga analyser som gjorts för att undersöka hur 
man på genomförandenivån arbetat med integrationsfrågor visar att en mycket liten 
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andel av både företags- och projektstöden har använts inom detta målområde. I en 
analys, gjord av Länsstyrelsen i Stockholms län, noteras att länsstyrelserna arbetar 
ganska olika med integrationsperspektiv (Länsstyrelsen i Stockholms län 2015). Det 
är främst inom turism, primärproduktion och förädling som personer med utrikes 
bakgrund erhåller företagsstöd. Dock handlar det om endast två procent av 7 000 
beviljade stöd som gått till denna målgrupp. I en rapport framtagen av Jordbruksverket 
noteras att det är ytterst få, cirka 1,5 procent, av de företag som erhållit företagsstöd 
från landsbygdsprogrammet som också har en utlandsfödd företagsledare. I samma 
rapport noteras även att andelen företagsledare med utländsk bakgrund får oftare än 
andra avslag på sina ansökningar om företagsstöd. I Halvtidsutvärderingen belyses 
integrationsfrågorna inom olika områden och den generella slutsatsen är att dessa 
satsningar varit svagt utvecklade och att det funnits ett svagt intresse för att arbeta 
med integration. Ett exempel utgörs av det s.k. diversifieringsstödet (åtgärd 311) som 
potentiellt sett skulle kunna leda till plusvärden ur integrationssynpunkt, men där 
utvärderarna noterar mycket små effekter. Halvtidsutvärderingen rekommenderar 
bland annat att Landsbygdsnätverkets temagrupp om integration ges fortsatt stöd. 

Det är endast Landsbygdsutvecklingsgruppens rapport som mer utförligt behandlat 
integrationsaspekterna i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 
(det finns en del även i de andra rapporterna). I analyserna av åtgärderna inom axel 
3 konstateras att frågor om integration av nya grupper knappast är något som kan 
sägas ha tillgodosetts i genomförd projektverksamhet. Temagruppen konstaterar:

Detta är inte helt oproblematiskt. I den mån man främst satsar på att stärka 
redan befintliga sociala och kulturella mönster genom åtgärden utan hänsyn 
till samhällsfrågor som jämställdhet och integration, riskerar insatserna 
att bli kontraproduktiva på sikt. Då kommer sannolikt unga kvinnor i minst 
lika hög grad som hitintills att lämna landsbygden, och bristen på intresse 
för integration kommer knappast att locka nya invånare till landsbygden 
(Landsbygdsutvecklingsgruppen 2016, s. 74).

Landsbygdsutvecklingsrapporten konstaterar vidare, när det gäller LAG-gruppernas 
arbete, att det inte heller här genomförts särskilt omfattande insatser. Ett par projekt 
med integrationsinriktning noteras, men intresset tycks ha varit tämligen litet för 
att arbeta med integrationsfrågorna. Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår därför 
att ett forskningsbaserat utvecklingsarbete igångsätts där man utreder erfarenheter 
och modeller för hur man kan arbeta med integrationsfrågorna i framtiden. En 
magisteruppsats om erfarenheterna av grön integration inom landsbygdsprogram-
met 2007-2013 inom Västra Götalands län (Larsson, 2015) visar att projekten gett 
många lärdomar men i mycket ringa utsträckning genererat direkta arbetstillfällen. 
Uppsatsen leder fram till ett antal rekommendationer för hur kunskaperna från 
projekten kan komma till nytta i kommande landsbygdsprogram. Vi ska i delavsnitt 
6.4 återkomma till den konstruktiva syntesen och lyfta fram ett antal ytterligare 
förslag på hur integrationsarbetet på landsbygden kan få ta en större plats i framtiden.

Underlagsmaterialet med tidigare utvärderingar visar, för att summera, att få insatser 
har gjorts och att programmet endast i mycket liten utsträckning påverkat integra-
tionen på landsbygden. Denna slutsats överensstämmer väl med utsagor i vår egen 
enkätundersökning. En majoritet av de som besvarade enkäten ansåg att det saknades 
öronmärkta medel för integrering (6,51) och få instämde i att möjligheterna att 
integrera flyktingåtgärder med landsbygdssatsningar var goda (4,81). 
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6.3 Jämställdhet
I likhet med integrationsfrågorna noteras i landsbygdsprogrammet 2007-2013 att 
kvinnor överlag är underrepresenterade i såväl jord- och skogsbrukssektorn som 
befolkningsmässigt i Sveriges gles- och landsbygder. Målet att förbättra jämställd-
heten inom området är därför en prioriterad del bland programmets horisontella mål. 
I landsbygdsprogrammet 2007-2013 står följande att läsa:

Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig utvecklingsfråga 
för landsbygden och lantbruket och utgör en horisontell prioritering i den 
svenska strategin och programmet för landsbygdsutveckling. Målsättningen 
ligger också i linje med riktlinjerna enligt rådets förordningen (EG) nr 
1698/2005 om undvikande av diskriminering på grund av kön och främjande 
av jämställdhet mellan kvinnor och män. Målsättningen ska omfatta hela 
processen, dvs. utformnings-, genomförande-, övervaknings- och utvärde-
ringsfaserna (Landsbygdsdepartementet 2012).

Man kan också notera att jämställdhetsmålet återkommer i form av formuleringar i 
olika axelvisa programåtgärder där man slår fast att jämställdhetsaspekter ska beaktas 
i samband med stödgivningen inom programmet. Jämställdhetsfrågorna ska ses som 
en ledstjärna för regionernas strategier vid genomförande av landsbygdsprogrammets 
åtgärder. I programmet slås också fast att uppföljningen av åtgärder ska i återrap-
portering och statistik så långt det är möjligt göras könsuppdelat. Denna informa-
tion ska, enligt programmet, ligga till grund för överväganden om måluppfyllelse. 
Slutligen noteras även att Landsbygdsnätverket samt Övervakningskommittén bör 
ha en sådan sammansättning att jämställdhet främjas.

När det gäller länsstyrelsernas genomförandestrategier gjorde Glesbygdsverket 2008 
en översiktlig analys av hur man i de olika länen hanterat jämställdhetsintegreringen 
i strategierna (Glesbygdsverket 2008). I den genomgång som gjordes konstatera-
des att jämställdhetsintegreringen i de flesta fall var av begränsad omfattning. I 
strategierna görs i flera fall utmärkta försök att föra in jämställdhetsperspektivet 
men detta gjordes i huvudsak i anslutning till olika åtgärder i programmet och inte 
till övergripande analyser och strategier. Jämställdhet betraktas alltså i hög grad 
som en del i den konkreta handläggningen men mera sällsynt som en övergripande 
strategisk utgångspunkt. 

Arbetet med jämställdhet har bedrivits i flera avseenden inte minst inom ramen för 
Landsbygdsnätverkets aktiviteter (som under perioden 2009-2011 hade en särskild 
temagrupp kring jämställdhet) och även i form av länsvisa aktiviteter. En läsning 
av årsrapporterna för landsbygdsprogrammet visar att det genomförts olika typer 
av insatser i olika län (kännetecknande dock att det skett med olika intensitet och 
innehåll mellan olika län). Landsbygdsnätverket utvecklade ett särskilt material 
– Göra Jämt – som hade sin främsta målgrupp bland handläggarna på länsstyrel-
serna. Dessutom finns det särskilda checklistor utarbetade hos en del länsstyrelser 
för att jämställdhetsfrågan ska beaktas i stödgivningsprocessen. Inom ramen för 
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Jämställdhet har också tagits fram ett analys-
instrument för hur jämställdheten kan mätas inom projektstöden.

I Halvtidsutvärderingen konstaterade utvärderarna, när det gäller analyserna av 
startstödet, att en större andel kvinnor sökt jämfört med den förra programperioden 
även om en betydligt större andel av stödsökarna män. Också när det gäller stöd 



164

för diversifiering till annan verksamhet än jordbruk tenderar stöden att i högre 
utsträckning gå till män. Båda dessa iakttagelser ur Halvtidsutvärderingen kan 
dock vara en effekt av att det i regel är mannen som står som ägare till en enskild 
firma i vilket ett jordbruk bedrivs, även om hustrun många gånger kan vara den som 
faktiskt driver företaget och fattar de strategiska besluten. När det gäller stöd till 
affärsutveckling i mikroföretag och stöd till främjande av turismnäringen finns inte 
en lika uppenbar skillnad mellan könen, enligt Halvtidsutvärderingen. En generell 
slutsats från Halvtidsutvärderingen är att jämställdhetsaspekterna är svagt utvecklade 
och slutsatsen blir, i likhet med de horisontella målen rörande integration, att det 
behövs ett fortsatt utvecklingsarbete (inte minst inom Landsbygdsnätverket) vad 
gäller jämställdhet totalt sett i hela landsbygdsprogrammet.

Läsningen av temarapporterna i slututvärderingen visar inte på några större förändring-
ar rörande jämställdhetsmålet jämfört med det som framkom i Halvtidsutvärderingen. 
Landsbygdsutvecklingsgruppen, som är mest utförlig i frågan om jämställdhet noterar 
att dessa frågor knappast är tillgodosedda i de analyserade beslutsstrukturerna för 
axel 3 och 4. I likhet med slutsatsen för integrationsmålet (se ovan) förordas att ett 
forskningsbaserat utvecklingsarbete igångsätts där man utreder erfarenheter och 
modeller för hur man kan arbeta med jämställdhet på ett mer effektivt sätt i framtida 
program.

Denna allmänna bild av den problematiska jämställdhetsintegreringen bekräftas 
även av flera andra studier av landsbygdsprogrammet 2007-2013. I Caroline Wigren-
Kristofersons omfattande undersökning av företagsstöden i programmet presenteras 
följande grunddata: Endast 16 % av ansökningarna om företagsstöd (i samtliga 
axlar) kommer från kvinnor, 59 % från män och 25 % från företag. Inom axel 3 är 
det dock fler kvinnor som söker stöd jämfört med stöd inom axel 1.

Beviljandegraden skiljer sig mellan män och kvinnor på så sätt att män beviljas 
företagsstöd i större utsträckning än vad som gäller för kvinnor (störst är denna 
diskriminering av kvinnor på Gotland, i Halland, i Jönköping och i Skåne). I rappor-
ten dras slutsatsen att dessa olikheter bottnar i att stöd söks inom axel 1 skrivs 
fram av konsulter vilket ej är fallet inom axel 3 (där kvinnor beviljas stöd i högre 
utsträckning) vilket uppfattas av vissa länsstyrelser på så sätt att man upplever att 
ansökningarna i axel 1 håller en högre kvalitet. I undersökningen framkommer 
även att beslutsfattarna har svårare att se affärspotentialen i kvinnors ansökningar.  
Beviljade företagsstöd fördelat på män och kvinnor varierar kraftigt mellan olika län 
och Wigren Kristoferson diskuterar i rapporten en rad olika anledningar till detta. 
Det kan handla om 

• att länen gör skilda prioriteringar som påverkar män och kvinnors möjligheter 

• kulturaspekter, dvs. olika förgivettagna normer och värderingar som styr i 
samhället (och på länsstyrelserna)

• stigberoenden, dvs. att starka jordbrukslän på grundval av tidigare strukturer 
hanterar ansökningar på olika sätt 

• skilda syn på kvinnan och mannens roll i familjelivet etc.

Syntesgruppens enkätresultat visar också på svagheter i programmets jämställdhetsfo-
kus. Även om en majoritet av svarspersonerna inte håller med om att kvinnors möjlig-
heter (4,19) och incitament att söka stöd var små (4,39), har inte programmet förändrat 
ojämställdheten på landsbygden på något påvisbart sätt. Det saknades öronmärkta 
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medel för jämställdhetssatsningar ansåg en majoritet (6,46). Jämställdhetsplanerna 
saknade praktisk relevans enligt något fler än hälften av svarspersonerna (5,96) men 
här var skillnaderna mellan könen stora. Kvinnor höll i mycket högre grad med om 
problemet än männen. Kan det vara så att planerna huvudsakligen skrivs av män som 
inte har tillräcklig kunskap om vad jämställdhetsintegrering innebär i praktiken? 

Tabell 6.1.

Formuleringarna i både det nationella landsbygdsprogrammet och i de regionala planerna om  
jämställdhet saknade praktisk relevans

Negativa Positiva *

Kvinnor 9 20 ++

Män 21 19 0

Medelvärde 5,96

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, gällande på vilka sätt landsbygdsprogrammet 
påverkat jämställdheten på landsbygden, att programmet inte förändrat ojämställdhe-
ten på landsbygden på något påvisbart sätt. Jämställdhetsplanerna saknade praktisk 
relevans och det saknades öronmärkta medel för jämställdhetssatsningar. Trots att 
flera jämställdhetsinsatser gjorts, inte minst att Landsbygdsnätverket haft en egen 
arbetsgrupp inom området, har inte programmet nämnvärt påverkat jämställdheten 
på landsbygden. Det är svårt att gå från policy, mål och planer till praktik och 
faktiska förändringar. Ojämställdheten och könsmaktsordningen sitter djupt och är 
ofta omedveten i samhället.

6.4 Utvärderingsfrågor och synteser

Svar på utvärderingsfrågor och konstruktiv syntes
Vi har i detta kapitel besvarat två programövergripande utvärderingsfrågor (båda är 
programspecifika eller utformade för enbart det svenska programmet). I nedanstående 
tabell redovisas svaren på frågorna i kondenserad form:

Tabell 6.2.

Frågor Svar

På vilket sätt har programmet påverkat 
integrationen på landsbygden?

Programmet har endast i mycket liten omfattning 
påverkat integrationen på landsbygden. Även om 
besluten tog hänsyn till de horisontella målen om 
integration saknades öronmärkta medel för integration 
och möjligheterna att integrera flyktingåtgärder med 
landsbygdssatsningar var inte goda.

På vilket sätt har programmet påverkat 
jämställdheten på landsbygden?

Programmet har inte förändrat ojämställdheten på 
landsbygden på något påvisbart sätt. Detta trots 
att flera jämställdhetsinsatser gjorts, inte minst att 
Landsbygdsnätverket haft en egen arbetsgrupp inom 
området. Jämställdhetsplanerna saknade praktisk 
relevans och det saknades öronmärkta medel för 
jämställdhetssatsningar.

Den övergripande slutsatsen för utvärderingsfrågorna för de horisontella målen är att 
landsbygdsprogrammet 2007-2013 varken har påverkat integrationen eller jämställdhe-
ten på landsbygden på något märkbart sätt. Syntesgruppens slutsats blir att det behövs 
nya angreppssätt inför kommande programperiod. Tveklöst kan vi notera många goda 
intentioner och ett starkt engagemang både för integrations- och jämställdhetsfrågor 
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men resultaten av dessa goda intentioner är dock magert. I samband med det analys-
seminarium som Syntesgruppen höll tillsammans med Jordbruksverkets utvärderings-
sekretariat i maj 2016 framkom många idéer och konstruktiva förslag på hur situationen 
kan förändras. Det finns också i vårt underlagsmaterial en del goda ansatser som kan 
bidra till den konstruktiva syntesen gällande de horisontella målen.

Larsson (2015) föreslår att för att främja grön integration bör landsbygdsprogrammet 
ge möjligheter till stöd även för stadsnära odling och djurhållning. Riktad informa-
tion behövs, särskilt i förorterna, för att invandrare i städerna ska få reda på vilka 
möjligheter som kan finnas på landsbygden. Många invandrare är entreprenörer som 
vill bo och arbeta på landsbygden men saknar kontakter och landsbygden saknar 
boende, mark och startkapital för invandrare. Naturbruksgymnasierna kan ha en 
viktig roll för grön integration menar Larsson.

Nedan följer ett urval synpunkter och förslag från analysseminariet 17 maj 2016 då 108 
personer i bordsdialoger och via en nätchatt, svarade på frågan: Vad krävs för att få fler 
kvinnor och invandrare att bo och driva företag på landsbygden? Vilka konsekvenser 
har det för landsbygdsprogrammet? I bilaga 4 finns alla synpunkter och förslag.

I sammanställningen har vi sorterat förslagen från analysseminariet i tre huvuddelar:

1. Övergripande och policyrelaterade förslag. På analysseminariet betonades 
vid flera av borden behovet av att uppmärksamma ett antal mer övergripande och 
policyorienterade grundfrågor i landsbygdsprogrammet för att stärka de horisontella 
målen. Det gällde främst följande förslag (i något osorterad ordning):

• De horisontella målen skulle stärkas av att det utvecklades fler synergier mellan 
utbildning i ESF (Europeiska Socialfonden), företagande i landsbygdsprogrammet 
och i regionala tillväxtinsatser.

• Fler satsningar inom häst- och livsmedelsbranschen gynnar kvinnors företagande 
och ställning i landsbygdsekonomin.

• Försök borde göras med att utveckla former för andelsjordbruk, stadsnära odling 
och trädgårdsnäring då den typen av satsningar underlättar för invandrare på 
grund av små investeringar.

• Ett sätt att balansera resursfördelning mellan stad och land kan vara att utveckla/
utvidga leaderområdenas mandat och verksamhet för att stimulera till lokala 
lösningar på lokala utmaningar. Detta kommer också att få betydelse för de 
horisontella målen, liksom av en samsyn som kan åstadkommas i ökande flerni-
våsamverkan i programmet.

• Partnerskapen för landsbygdsprogrammet har främst ansvar för genomförandet 
av programmet, men ett bredare regionalt ”partnerskap” för landsbygdsfrågor/
landsbygdsutveckling generellt bör finnas i varje län/region. En samordnare 
för landsbygdsfrågor i respektive kommun- och länsnivå gynnar den regionala, 
kommunala och nationella utvecklingen vilket även bidrar till att mer otraditionella 
utvecklingsinitiativ både tas och ges möjlighet till utveckling.

• Landsbygdsprogrammet förknippas idag och tolkas av många som alltför fokuse-
rat på lantbruk och gröna näringar, medan den mer generella utvecklingsaspekten 
kommer i skymundan. För att stimulera fler att bosätta sig och driva verksamhet 
på landsbygden måste samma förutsättningar för tillgång till offentlig, privat 
och idéburen service finnas tillgänglig i rimlig omfattning såväl i staden som 
på landsbygden - som t.ex. bredband, kommunikationer, livsmedel, skolor osv.
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2. De horisontella målen och villkor m.m. i stödgivningsprocessen. Vid analysse-
minariet diskuterades hur kvinnor och invandrares villkor i samband med stödgivning 
för företag i landsbygdsprogrammet. Ett flertal hinder lyftes fram under bords-
samtalen och några av förslagen utgjordes av följande: 

• Det behövs fler satsningar på rådgivningsinsatser och mentorprogram för att 
starta och driva företag på landsbygden (med hänsyn taget till horisontella mål).

• Det behövs fortfarande betydande insatser för kompetensutveckling på myndig-
heter, näringslivskontor, handläggare m.m. gällande villkoren för kvinnors 
företagande. Det behövs fler utbildningar om jämställdhet och integration för 
handläggare på stödmyndigheter

• Anpassa genomförandeplaner så att de inte bara gynnar stora företag. 

• En möjlighet att öka andelen kvinnor som söker företagsstöd skulle kunna vara 
att sänka den lägsta stödnivån så att man inte skapar för höga trösklar som 
missgynnar kvinnor. 

• Det borde finnas utrymme i programmet för att driva fler samverkansprojekt 
för kvinnor/integration och möjligheter att driva företag, exempelvis genom 
utbildningsprojekt. Ett konkret förslag var satsa på kompetensutveckling kring 
turistföretag som drivs av kvinnor.

• Analysredskapen för att pröva de horisontella målen behöver förbättras, exempel-
vis i att klargöra statistiken för icke-svenskar som har mjölkkor eller arbete 
med trädgård. Hur förhåller det sig egentligen med statistiska uppgifter i fall 
då kvinnor är medsökande? Måste det vara en sökande på blanketterna när två 
partner driver företag? Det kan finnas ett signalvärde att redovisa två sökande.

• På olika sätt finns det anledning att se över och synliggöra jämställdhet i 
Jordbruksverkets handläggningssystem

• Information och anvisningar för stödåtgärderna i programmet bör i växande 
utsträckning uppmärksamma språkbarriärer. Det behövs anvisningar för stödgiv-
ningen på andra språk. 

• Överväg att introducera kvoteringssystem för att skapa fler projekt i programmet 
som initieras och leds av kvinnor.

• Förtydliga de horisontella målen i landsbygdsprogrammet. Horisontella perspektiv 
måste in i beslutsfattandet, både i programmet och i det egna företagandet

3. Information och kommunikation. Ett antal förslag berörde behovet av en mer 
effektiv information och kommunikation för att stärka de horisontella målen i 
landsbygdsprogrammet. Ett par sådana förslag var följande:

• Satsa mer på informationsarbetet där aktiviteterna sker. Integration kan kräva 
nya kommunikationsinsatser. Försök möta upp lokal nivå där de nyanlända finns.

• Kommunikationsplanen i landsbygdsprogrammet kan utvecklas så att den når 
både kvinnor och män. Det gäller att i ökande utsträckning synliggöra kvinnors 
företagande och lyfta fram förebilder och goda exempel i informationsarbetet.

• Avgörande för att få invandrare att söka stöd i programmet vilar på effektiviteten 
i informationsinsatserna. 
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Processvärdesyntes – lokalt och regionalt engagemang
De horisontella målen om integration och jämställdhet i landsbygdsprogrammet är 
tänkta att genomföras eller tillämpas både i de mer konkreta stödbesluten hos berörda 
myndigheter och i processer knutna till lokala respektive regionala förhållanden i 
form av informationsinsatser, kunskapsspridning, dialogfora, nätverksaktiviteter, 
lärande etc. I hög grad handlar arbetet med de horisontella målen om att stärka det 
vi teoretiskt talat om som institutionellt kapacitetsbyggande i lokala och regionala 
miljöer. Utan en sådan institutionell grundkapacitet riskerar de konkreta besluts-
processerna i stödgivningen inom programmet att bli otillräckligt starka för att nå 
faktiska resultat gällande de horisontella målen. 

Vi kan också, i likhet med forskaren Malin Rönnblom (se citat i inledningen av detta 
kapitel) betrakta institutionellt kapacitetsbyggande ur ett maktperspektiv; vem sätter 
dagordningen, vem formulerar problemen, vilket utrymme finns för förändring, hur 
förhåller sig utvecklingsprocesser på landsbygden till stadsutveckling, hur byggs 
social tillit. Landsbygden är inte något som finns, den görs och är beroende av 
maktförhållanden i samhället i stort. Analysen i detta kapitel visar, med stor tydlig-
het, att inte ens det mest basala, dvs. resursfördelningen mellan exempelvis kvinnor 
och män respektive mellan personer födda i Sverige och personer med utländsk 
bakgrund, har kommit i närheten av de uppställda målen. Med svagt utvecklat 
institutionellt kapacitetsbyggande i lokala och regionala miljöer kommer dessa brister, 
även fortsättningsvis, att kunna bokföras i utvärderingar av landsbygdsprogrammet.

Vi kan därför i hög grad koppla detta till det vi avhandlat i processvärdesyntesen 
om regionalt och lokalt engagemang i styrningen av landsbygdsprogrammet (se 
avsnitt 5.6). En bärande slutsats var här att stärka graden av autonomi och tillit 
för lokala aktörer i programmets genomförandeprocesser samt att på olika vägar 
öka förtroendet mellan lokala utvecklingsgrupper och de förvaltande myndighe-
terna. Ett annat förslag var att introducera fler kvalitativt formulerade indikatorer 
för det lokala utvecklingsarbetet och här borde ingå kvalitativa aspekter för både 
jämställdhet och integration. På motsvarande sätt finns det anledning att reformera 
instrument och arbetsprocesser på regional nivå för att stärka, som vi uttryckt det, 
den regionala blicken mot förmågan att göra kvalificerade samhällsanalys, nätverk, 
förhandlingsstrukturer, ledarskap osv. för att något tydligare markera vikten av 
horisontellt tänkande i ett starkt vertikalt styrt politikprogram. En idé som lyftes 
fram på det tidigare nämnda analysseminariet i maj 2016 var att satsa på regionala 
landsbygdsprogram och att utse specifika landsbygdssamordnare på både lokal och 
regional nivå.

En ytterligare möjlighet ligger i att satsa ytterligare (en del sådant har gjorts) på 
försöksordningar, pilotprojekt, alternativmodeller för att lyfta goda exempel på 
jämställdhetsprojekt och integrationsinsatser inom programmets ram. Ett förslag som 
framkom på analysseminariet var att introducera kvotering för kvinnor kopplat till 
stödansökningar för olika åtgärdsgrupper i programmet. Här kan man tänka sig att 
Landsbygdsnätverket eller andra typer av samlande nätverk, fick i uppdrag att under 
en längre tid bedriva utvecklingslogiskt lärande runt programmets horisontella mål.



169

7 Slutsatser

7.1 Inledning
I detta avslutande kapitel ska vi summera utvärderingens resultat. Utvärderingens 
syfte har varit att besvara 22 programövergripande frågor och att lämna en analys 
av landsbygdsprogrammet 2007-2013 som innefattar synteser som avser att bidra 
till att bättre uppfylla ambitionerna om en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar 
landsbygdsutveckling i Sverige. Kapitlet innehåller två delavsnitt; dels en sammanfatt-
ning av svaren på de 22 utvärderingsfrågorna (7.2), dels slutsatser utifrån de synteser 
för en hållbar landsbygdsutveckling som behandlats i rapporten (7.3).

7.2 Svar på de programövergripande 
utvärderingsfrågorna

I nedanstående tabell finns en samlad redovisning av svar för samtliga 22 program-
övergripande utvärderingsfrågor som behandlat i denna rapport.

Tabell 7.1. Svar på de programövergripande utvärderingsfrågorna.

Programövergripande frågor Svar

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till ekono-
misk tillväxt på landsbygden?

I underlagsmaterialet framträder en nyanserad, men också svårtolkad 
bild relaterat till ekonomisk tillväxt placerat i en varierande geografisk 
kontext. Konkurrenskraftsgruppens och Landsbygdsutvecklings-
gruppens rapporter visar flera åtgärder, och då relaterat till denna 
komplexa bild, på positiva effekter gällande ekonomisk tillväxt. 
Utvärderingsresultaten antyder också att det existerar synergieffekter  
i interaktionen mellan kompetensutvecklingsåtgärder och investe-
ringar för modernisering. 

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
skapa arbetstillfällen?

Hur många arbetstillfällen har 
programmet bidragit till att 
skapa respektive bevara?

Det är mycket svårt att mot bakgrund av utvärderingsmaterialet dra 
några slutsatser kring kvantifieringar av i vilken mån landsbygdspro-
grammet bidragit med eller bevarat några arbetstillfällen. I underlags-
materialet framkommer en splittrad bild (se redovisning i tabell 3.2). 
Slutsatsen av analysen visar att landsbygdsprogrammet 2007-2013 
bidragit till att skapa och även bevara arbetstillfällen, men det går inte 
på ett säkerställt sätt att ange sysselsättningseffekternas omfattning 
och varaktighet i kvantifierade termer. Sysselsättningseffekterna av 
bredbandssatsningarna bedöms som positiv. 

Hur många arbetstillfällen 
för unga har programmet 
bidragit till att skapa respek-
tive bevara?

Frågan går ej att besvara då det saknas information. Startstödet för 
unga har bidragit till färre arbetstillfällen, men det beror på att stödet 
sannolikt bidrar till att åstadkomma generationsskiften i jordbruks-
företag. Man skulle då kunna säga att detta stöd inneburit att äldre 
trätt tillbaka till förmån för yngre personer (dock utgör den genom-
snittliga åldern för stödmottagarna för start-stödet hela 36 år). Det 
finns även en del andra iakttagelser i underlagsmaterialet som visar  
att relativt få yngre personer varit deltagare i olika projektverksam-
heter och andra aktiviteter knutna till landsbygdsprogrammet 
2007-2013. Vi kan därmed konstatera att vi inte haft resurser att 
fördjupa analysen för denna fråga.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
förbättra jord- och skogsbru-
kets konkurrenskraft? 

Vilken betydelse har 
programmets samlade 
effekter för enskilda 
jordbruksföretag med olika 
typer av verksamhet vad 
gäller företagens fortlevnad 
och utveckling?

Flertalet av åtgärderna med företagsstöd inom axel 1 och axel 3 har 
bidragit positivt till stödföretagens konkurrenskraft. I analyserna som 
gjorts av Konkurrenskraftsgruppen för åtgärderna med företagsstöd 
i axel 1 och 3 kan man alltså notera positiva värden både gällande 
konkurrenskraft, företagens fortlevnad (överlevnadssannolikhet) och 
utvecklingsbetingelser. För en del av åtgärderna är stödbeloppen 
förhållandevis små (vilket ger små effekter) och i en del fall förs proble-
matiserande resonemang rörande konkurrenskraft och fortlevnad 
utifrån stödföretagens geografiska lokalisering. Det är ur konkurrens-
kraftssynpunkt oftast mer gynnsamt för ett jordbruksföretag att 
befinna sig i en stadskommun jämfört med att bedriva jordbruk i glest 
befolkade kommuner. Den samlade bilden av de utvärderade företags-
stöden är dock att dessa bidragit till att stärka konkurrenskraft och 
företagens fortlevnad/utveckling.
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Programövergripande frågor Svar

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
förbättra livskvaliteten på 
landsbygden och till att 
främja diversifiering av 
landsbygdsekonomin?

Resultaten antyder att det i de konkreta landsbygder där projekten 
(inom axel 3 och 4) genomförts så har också livskvaliteten blivit bättre. 
Förmodligen kan positiva effekter gällande livskvalitet noteras på 
de orter som erhållit stöd. Däremot kan inga slutsatser dras om hur 
livskvaliteten utvecklats för landsbygden som helhet. Det är dock inte 
möjligt att uppskatta hur mycket bättre den blivit. I övrigt, för axel 
1 och 2, har inte Syntesgruppen kunnat dra någon slutsats rörande 
livskvalitet. Gällande diversifiering av landsbygdsekonomin saknas 
signifikanta samband mellan å ena sidan flertalet åtgärder inom  
axel 3 och, å den andra sidan, påverkan på landsbygdsekonomins  
diversitet i berörda kommuner. Dock kan man inte utesluta att det  
finns sådana signifikanta effekter på enskilda platser. Potentialen att  
öka diversifieringsgraden i näringslivet är större i urbana områden och  
i tätortsnära landsbygd jämfört med mer glesa landsbygdsområden.  
I underlags materialet efterlyses utvecklade indikatorer för att mäta 
både livs kvalitet och diversitet landsbygdekonomin

Bidrar programmets fokus 
på miljöåtgärder till ökad 
livskvalitet på landsbygden? 
(Hur skulle landskapet se ut 
utan programmet?)

Det är en mycket komplicerad uppgift att analysera vad exempelvis 
bevarandet av betesmarker eller en utvecklad biologisk mångfald 
betyder för livskvaliteten på landsbygden. Gällande exempelvis 
kompensationsstödet (åtgärd 211) synes denna stödform förbättra 
ekonomin för befintliga jordbruksföretag vilket kan leda till livskva-
litetsförbättringar för den enskilde - men att strukturomvandlingar 
i jordbruksnäringen bromsas upp, vilket på sikt möjligtvis leder till 
livskvalitetsförsämringar för landsbygden i sin helhet. Likaså är det 
synnerligen svårt att analysera och värdera vilka livskvalitetsförbätt-
ringar som ligger i att genom miljöersättningar bidra till att bevara 
landskapets särdrag och öppna ytor.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till införan-
det av innovativa ansatser?

Slutsatser om i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet 2007-2013 
bidragit till införandet av innovativa ansatser är svårbedömd. Även om 
temagruppernas analyser visar på att några av de enskilda åtgärderna 
haft en positiv effekt för innovationspotentialen synes ändock den 
samlade bilden vara att programmet kan utvecklas åtskilligt i att främja 
innovativa ansatser. Överlag är programmet fortfarande i hög grad 
inriktat mot gamla eller traditionella affärsmodeller, tunga stödformer 
är riktade mot investeringar inom primärproduktion som leder till 
produktionseffektivitet men inte till innovationer. (På plussidan finns 
satsningen på bredband som synes ha givit det lokala näringslivet 
bättre förutsättningar.)

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till 
minskad klimatpåverkan  
och till klimatanpassning?

Landsbygdsprogrammet har i enskilda delar bidragit till minskade 
utsläpp av växthusgaser och ökad kunskap om klimatförändringar  
men det finns fortfarande potential för att minska klimatpåverkan 
ytterligare. Huvuddelen av klimatåtgärderna i programmet är energi-
relaterade och endast i liten grad inriktad mot att minska de biologiska 
processernas utsläpp (metan och lustgas). För att programmet ska 
bidra till en ytterligare minskning av klimatpåverkan behövs forskning 
kring vilka åtgärder som ger mest nytta och ekonomiska incitament för 
att vidta åtgärder. Medvetenheten om behovet av klimatanpassning 
behöver stärkas om åtgärder ska komma igång.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att öka 
tillgången till förnybar energi?

Landsbygdsprogrammet har bidragit till en ökad tillgång på förnybar 
energi men potentialen är många gånger större och förutsätter en 
förbättrad lönsamhet och politiska styrmedel som gör det attraktivt  
att producera förnybar energi inom lantbruket.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till att 
skydda och stärka natur-
resurser och landskapet, 
inklusive biologisk mångfald 
och jord- och skogsbruk med 
höga naturvärden?

Syntesgruppens övergripande bedömning är att landsbygdsprogram-
met i hög utsträckning bidragit till ökad biologisk mångfald och att 
skydda och stärka naturresurser dels genom stöd inriktade på detta 
men även genom att programmet som helhet har bidragit till att 
vidmakthålla jordbruk och ett öppet och mera varierat landskap.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013 bidragit till förbätt-
rad vattenförvaltning?

Miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet har bidragit i hög utsträck-
ning till förbättrad vattenförvaltning men effekterna av denna förbätt-
ring uppväger inte nödvändigtvis ökat läckage av växtnäringsämnen 
och bekämpningsmedel (lokalt eller totalt) som programmet kan ha 
bidragit till genom högre jordbruksproduktion än vad som varit fallet 
utan programmet.
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Programövergripande frågor Svar

I vilken utsträckning har TA 
bidragit till att uppfylla målen 
i landsbygdsprogrammet 
2007-2013?

Hur har administrationen 
påverkat måluppfyllelsen?

Hur påverkar kontrollsys-
temets omfattning och 
utformning programmets 
effektivitet?

Utvärderingen kan inte dra några samlande slutsatser rörande hur 
TA-kostnaderna i programmet bidragit till måluppfyllelsen. Det finns 
en betydande osäkerhet. Gjorda analyser vilar på intressenters utsagor 
och i flera delar visar gjorda analyser på motsägelsefulla resultat. 
Preliminärt kan man dock säga att administration och kontrollsystem 
brottas med flera problem som haft en negativ effekt på programmets 
måluppfyllelse. Förbättringar och förnyelsearbetet har främst haft 
betydelse för företagsstöden. Projektstöden omgärdas fortfarande 
av för mycket administrativt krångel. Administrativa strukturer och 
förenklingsarbetet uppvisar stora variationer mellan stödformer och 
mellan län. Detta är ett utslag av bristande analysarbete, lärande och 
erfarenhetsutbyte mellan involverade aktörer.

Hur har kommunikationen 
påverkat måluppfyllelsen?

Trots att informationen förbättrats kvarstår svårigheter för kommuni-
kationen att bidra till måluppfyllelsen då stödsystemet är byråkratiskt, 
tar tid och prioriterar regler, ekonomi och handläggning. Ett för stort 
internt kommunikationsfokus (ett för starkt fokus mot att hantera 
en alltför krånglig intern stödgivningsstruktur) har hindrat en större 
måluppfyllelse. Behov finns att initiera en mer omfattande utvärdering 
av landsbygdsprogrammets kommunikation än vad som hittills gjorts.

I vilken utsträckning har 
landsbygdsnätverket bidragit 
till att uppfylla målen i 
landsbygdsprogrammet 
2007-2013?

Överlag värderas Landsbygdsnätverkets verksamhet som en positiv 
faktor för måluppfyllelsen. Särskilt arbetsgrupperna och erfarenhets-
utbytet inom Leader har (men även tematiska seminarier och vägled-
ningsmaterial) spelat en övervägande positiv roll. Dock har åtgärder för 
miljöersättningar, fysisk planering i landsbygder och för att vårda och 
utveckla landskapsområden, spelat en övervägande liten betydelse. 
Bedömningen är att Landsbygdsnätverket hade kunnat bidra än mer 
till måluppfyllelsen om man (1) bedrivit mer av organisationsbaserat 
lärande (och något mindre individbaserat), (2) ökat ansträngningarna 
ytterligare att sprida det material som tagits fram och (3) satsat mer på 
att utveckla arbetssätt för att öka användningen av framgångsfaktorer 
som noterats i nätverkets olika aktiviteter.   

Hur påverkar den regionala 
styrningen programmets 
måluppfyllelse och vad kan 
man lära sig av att länsstyrel-
serna haft olika strategier?

Utvärderingen pekar på flera problem i styrningsprocesserna för 
programmet. De europeiska och nationella målen är otydligt kopplade 
till de regionala strategierna och på regional nivå upplevs styrnings-
systemet som oklart. De regionala aktörerna fokuserar på delvis fel 
saker i styrningsprocessen. En komplikation är att arbetet med lands-
bygdsprogrammet 2007-2013 inte alltid fungerar synergistiskt, varken 
i relationen mellan programmets egna axlar eller i relation till andra 
utvecklingsmål på regional och lokal nivå. Landsbygdsprogrammet 
innefattar ett grundläggande styrningspolitiskt dilemma där program-
met befinner sig i en stark vertikal styrningsmodell (från EU till 
läns styrelser) samtidigt som programmets interventionslogiker bygger 
på samordning horisontellt i förhållande till andra politikområden, 
exempelvis den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken. 

Hur effektivt har resurserna 
i landsbygdsprogrammet 
2007-2013 använts i förhål-
lande till den avsedda 
omfattningen av insatser?

För det första är det svårt att värdera programmets effektivitet på 
grund av att det saknas dels saknas en målhierarki för att värdera vilka 
monetariserade kostnader som ger starkast effekt för att uppnå faktiska 
programeffekter och dels på grund av svaga kopplingar mellan mål och 
indikatorer för flera åtgärder i programmet. 
För det andra har vi i slututvärderingen kunnat identifiera ett antal 
tillkortakommanden i programmets styrningsstruktur som sannolikt 
försvagat programmets effektivitet; Det gäller bland annat:
a. en alltför stark vertikal styrning som delvis utgör hinder för lokal 

utveckling och hinder för en tydliggjord geografisk styrning av 
programmet,

b brist på ansatser för innovativa ansatser, 
c. svårigheten att omsätta individuella kunskaper till handling för 

landsbygdsutveckling.
För det tredje har vi kunnat identifiera ett antal områden där vi menar 
att resurserna i landsbygdsprogrammet 2007-2013 skulle kunnat ha 
använts mer effektivt i förhållande till den avsedda omfattningen av 
insatser. Några framträdande exempel är: 
(1) Utveckling, inte avveckling av det s.k. samarbetsstödet. 
(2) Framtagande av kvalitativa indikatorer för att fånga in landsbygds-

samhällenas inbäddade karaktär bestående av nätverk, social tillit 
och framtidstro. 

(3) Ökad målstyrning i arbetet med lokalt ledd utveckling. 
(4) Fler satsningar på miljöutvecklingsprojekt i stödstrukturerna för 

landsbygdsutveckling. 
(5) Förbättrade kunskapsstrukturer, indikatorer, forskning, utvecklings-

arbete för att stärka instrumenten att fånga in variabler för miljövän-
ligt jordbruk.
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Programövergripande frågor Svar

På vilket sätt har programmet 
påverkat integrationen på 
landsbygden?

Programmet har endast i mycket liten omfattning påverkat integratio-
nen på landsbygden. Även om besluten tog hänsyn till de horisontella 
målen om integration saknades öronmärkta medel för integration och 
möjligheterna att integrera flyktingåtgärder med landsbygdssatsningar 
var inte goda.

På vilket sätt har programmet 
påverkat jämställdheten på 
landsbygden?

Programmet har inte förändrat ojämställdheten på lands-bygden på 
något påvisbart sätt. Detta trots att flera jämställdhetsinsatser gjorts, 
inte minst att Landsbygdsnätverket haft en egen arbetsgrupp inom 
området. Jämställdhetsplanerna saknade praktisk relevans och det 
saknades öronmärkta medel för jämställdhetssatsningar.,

7.3 Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling i 
Sverige

I vilken utsträckning kan då landsbygdsprogrammet 2007-2013 sägas ha bidragit till 
det som i den nationella strategin för programmet uttryckts som ett mål för att uppnå 
en ekonomiskt, ekologiskt och social hållbar utveckling av den svenska landsbygden? 
Vad kan dras för slutsatser kring programmets bidrag till en hållbar produktion av 
livsmedel, för sysselsättning, hänsynstagande till regionala förutsättningar, tillväxt, 
värnandet av natur- och kulturvärden samt en minimering av en negativ miljöpåverkan 
i landsbygdsområdena?

Kännetecknade för landsbygdsprogrammet är dess stora omfattning och komplexitet. 
Programmet innefattar mål inom olika samhällsområden, åtgärdsformerna är många 
och av olika karaktär och programmets organisatoriska struktur innefattar flera 
ansvarsnivåer och skilda typer av organiseringsprinciper. Programmet är, även för 
initierade experter, svåröverskådligt och dessutom föränderligt på så vis att det under 
programperiodens gång ibland görs förändringar i målsättningar och budgetfördel-
ning. Kännetecknande är också att programmet innehåller flera målkonflikter både 
mellan och inom olika delar av programmet. Förmågan att uppfylla målet om en 
hållbar landsbygdsutveckling utgör därmed en ytterst komplex samhällsfråga. I flera 
avseenden eller i olika delar av programgenomförandet skulle vi kunna tala om ett 
program som har att hantera det som i samhällsvetenskaplig forskning beskrivits som 
”wicked problems”, dvs. att politiska frågor är synnerligen svårlösta då de innefattar 
en sammansatt problembild och där förutsättningarna att hitta framkomstvägar 
ständigt förändras (Sundström 2005, s. 9, Koppenjan & Klijn 2004). 

I forskningen om wicked problems noteras regelmässigt, som typexempel, just frågor 
om hur man ska kunna lösa problem förknippade med landsbygdens avfolkning och 
åtgärder för minskad klimatpåverkan. Forskningen om wicked problems betonar att 
hanteringen av komplexa samhällsfrågor bör utformas på grundval av värden som 
betonar demokratisk dialog, medborgarinflytande för sociala rörelser, förmågan att 
bygga hållbara institutioner för långsiktigt kapacitetsbyggande och, inte minst, att 
man utgår från en helhetssyn på samhällsproblemen som sådana. Andra strategiska 
aspekter som lyfts fram för att kunna hantera komplexa samhällsproblem är att 
forskning och utbildningsinsatser bör integreras i utvecklingsarbete och interaktiv 
utvärdering av programpolicys. Forskningen bör kunna bidra dra med flervetenskaplig 
kompetens, dvs. att olika vetenskapsfält tillför kunskaper och analysstöd. Det behövs 
sammansatt kunskap från många olika håll; flervetenskap, bildningsperspektiv, 
sociala rörelser, teknologi osv. En viktig del i att arbeta med sammansatt kunskap 
för förändring utgörs av att skapa ökat utrymme för deltagande aktörerna att kunna 



173

bedriva kontinuerlig reflektion, göra experiment, att acceptera oliktänkande och vara 
öppen för alternativ (se Malmö stad 2013, Abrahamsson 2012, Stigendahl 2012).

Vi har vid flera tillfällen i denna rapport hävdat att landsbygdsprogrammets komplexa 
karaktär kräver en utvärderingsansats som visserligen i hög grad bör göras på grundval 
av matchade kontrollexperiment, men som bör kompletteras med betydande inslag 
av lärande och följande utvärdering. Komplexa program behöver alltså sammansatt 
kunskap, prövande förhållningssätt, fortlöpande reflektion och utvärderare som 
befinner sig nära de pågående processerna i genomförandemiljön. Vi ska i slutet av 
detta kapitel ange några utgångspunkter och exemplifieringar ur vårt material för att 
i framtida program utveckla en sådan lärande utvärdering för landsbygdsprogram-
met. Vi ska i det följande summera de viktigaste slutsatserna som utvunnits ur de 
tre synteser för en hållbar landsbygdsutveckling som präglat denna rapport. 

Konstruktiv syntes
I varje delkapitel i rapporten har vi lyft fram ett antal konkreta förslag på förbättringar 
(utifrån mål i programmet) i kommande landsbygdsprogram. I någon mån kan den 
konstruktiva syntesen anknytas till den lärande utvärderingsansatsen då vi fångat 
upp förslag som framförts vid ett specifikt lärandetillfälle i vår utvärdering, dvs. i 
samband med det analysseminarium Jordbruksverket och Syntesgruppen arrangerade 
i Stockholm i maj 2016. Vi ska inte här upprepa alla förslag som listats i respektive 
kapitel utan den intresserade läsaren kan ta del av dessa i avsnitten 3.5, 4.6, 5.8 samt 
6.4). Den intresserade läsaren kan också ta del av ytterligare förbättringsförslag som 
tagits fram i både Halvtidsutvärderingen och i de tre temarapporter som tagits fram 
för slututvärderingen. 

Processvärdesyntes
Processvärdesyntesen har i rapporten behandlat tre processvärden som även utgör 
bärande delar värden i EU:s övergripande målsättningar för landsbygdsprogrammen 
2007-2013:

• Processvärden för att skapa synergier programinternt eller mellan programmets 
olika axlar.

• Processvärden för sektorssamordning, dvs. att samordna andra politikområden, 
främst klimatpolitiken, miljöpolitiken och den regionala utvecklingspolitiken

• Processvärden för att förbättra programmets måluppfyllelse genom ett starkt 
lokalt och regionalt engagemang.

Vi har gällande processvärden för synergier programinternt eller axelövergripande 
behandlat dessa utifrån vårt underlagsmaterial där det finns en del slutsatser framtagna 
kring olika programövergripande effekter. Processvärdesyntesen i denna del har 
summerats som ett uttryck för tre övergripande policymässiga spänningsfält eller 
dilemman som aktualiserats i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

Det första spänningsfältet handlar om att kunna skapa en sammanhållen styrnings-
struktur för programmet som integrerar ett flernivåsystem och behovet av att bygga 
regional och lokal kapacitet i horisontellt och geografiskt ordnade samarbetsstrukturer. 
Spänningsfältet skulle kunna uttryckas som förmågan att bedriva landsbygdspolitik 
i geografiskt sammanhållna områden men under policymässiga villkor formulerade 
i ett starkt sektorspolitiskt stuprör. Detta spänningsfält vilar över hela programmet 
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och vi ska strax återkomma till några grundläggande målkonflikter och slutsatser 
som framkommit rörande detta spänningsfält i den tidigare analysen. 

Ett andra spänningsfält utgörs av en grundläggande ambition i landsbygdspolitiken att 
värna om den svenska jordbruksnäringen och samtidigt beakta behovet av en bredare 
an sats i att utjämna skillnaderna mellan stad och land som stärker möjligheterna 
att leva och verka på landsbygden. I diskursen om den svenska landsbygdspolitiken 
har detta policydilemma uttryckts som ett spänningsförhållande om landsbygds-
programmet ska ses som ett jordbruksstöd eller som ett landsbygdsstöd. Inom detta 
spänningsfält finns ett antal målkonflikter som kretsar kring karaktären på de 
åtgärdsformer som finns i landsbygdsprogrammet 2007-2013. 

Den dominerande debattpunkten i detta spänningsfält handlar om karaktären på 
åtgärdsformerna i axel 1 och 2 som utgörs av stora och generellt riktade stöd till 
enskilda jord- och skogsbruksföretag. Om vi räknar startstödet, moderniseringsstödet, 
förädlingsstödet, infrastrukturstödet, kompensationsstödet, vallodlingsstöd och betes-
marksersättningar som sådana generellt inriktade stöd så utgör dessa ungefärligen 
45 % av alla medel som satsats i landsbygdsprogrammet 2007-2013. Om ambitionen 
med landsbygdsprogrammet är att åstadkomma möjligheter att leva och verka på 
landsbygden i ett något bredare perspektiv än att utgå från jordbruksproduktion 
finns här en potentiell källa till konflikt. Om man i arbetet med lokal utveckling, 
servicefunktioner på landsbygden och breddning av näringslivsstrukturen upplever 
att mängden medel för satsningar av detta slag är begränsade och uppsplittrade så 
finns risken att man kan komma att ifrågasätta de generellt inriktade stöden och att 
legitimiteten för hela programmet minskar. 

Vi har tidigare i denna rapport främst illustrerat denna typ av målkonflikter gällande 
karaktären av åtgärdsformer för axel 1, 3 och 4. Dessa åtgärdsformer kan karak-
teriseras i fyra huvudtyper; (1) som enskilda företagsstöd till jordbruksföretag (2) 
som diversifieringsstöd med ett något bredare landsbygdspolitiskt syfte, (3) som 
mer allmänt utformade åtgärder för landsbygdsutveckling (service, byutveckling, 
natur- och kulturarv) samt (4) leaderprojekt. Målkonflikter som uppstår handlar i 
hög grad om relationerna mellan dessa stödformer: 

• En grundläggande potentiell målkonflikt gäller hur åtgärdstypen för diversifie-
ring ska prioriteras i ett geografiskt perspektiv (stadsnära där stöden har god 
effekt eller i glesa strukturer där behoven av insatser kan betyda skillnad mellan 
avfolkning eller positiv utveckling). 

• Åtgärderna i axel 3 för att utveckla servicefunktioner eller byutveckling är 
tämligen disparata och inte alltid inbäddade i en struktur som har god grogrund 
för utveckling. Risker finns att specifika satsningar då förlorar utvecklingskraft 
medan andra möjliga satsningar med bättre potential inte får stöd.

• Det finns också målkonflikter mellan åtgärdstyperna, exempelvis mellan lands-
bygdsutvecklande åtgärder i axel 3 och leadersatsningarna. Det är inte klarlagt 
om projekten ska drivas inom LAG-gruppernas arbete eller med länsstyrelserna 
som huvudmän (olika utgångspunkter).

• En annan underliggande problematik som skapar målkonflikter är att de mer 
generellt riktade företagsstöden i axel 1 ger respektive stödföretag en stärkt 
konkurrenssituation, men det är svårt att se vilka effekter dessa stöd har för 
landsbygdens utveckling i en vidare betydelse. Det finns därmed i vart fall en 
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latent målkonflikt i att företrädare för byutvecklingsgrupper eller projektägare i 
Leader, som vill åstadkomma landsbygdsutveckling i vidare betydelse, upplever 
att man är förfördelad av den stora andelen generella företagsstöd i axel 1 (och 
även i axel 2).

Ett tredje dilemma eller spänningsfält berör relationerna mellan klimat- och miljö-
åtgärder och åtgärder som syftar till att stärka konkurrenskraft och lönsamhet för 
landsbygdens jordbruksföretag. Stöd för exempelvis investeringar i ett modernt och 
konkurrenskraftigt jordbruk eller stöd för att utveckla produktiviteten i jordbruks-
näringen riskerar ofta att ske på bekostnad av grundläggande miljövärden eller 
hänsynstaganden till klimatsituationen. Exempel på målkonflikter utgörs här av 
följande karakteristiska exempel:

• Landsbygdsprogrammet har bidragit till att främja produktionen av energi från 
jordbrukets avfall och restprodukter, gödsel och energigrödor. Samtidigt kan ökad 
odling av energigrödor leda till annan miljöpåverkan såsom ökad växtnärings- och 
bekämpningsmedelsanvändning.

• Ekologisk odling innebär att man avstår från kemiska bekämpningsmedel, men 
kan leda till negativ klimatpåverkan då sådan produktion kräver ökad mekanisk 
bekämpning.

• Överlag noteras i utvärderingar miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet att man 
förvisso i hög utsträckning kan läsa av effekter om förbättrad vattenförvaltning 
men effekterna av denna förbättring uppväger inte nödvändigtvis ökat läckage 
av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel som programmet i övrigt kan 
ha bidragit till genom högre jordbruksproduktion än vad som varit fallet utan 
programmet.

Avgörande för landsbygdsprogrammets måluppfyllelse är i vilken grad dessa målkon-
flikter kan överbryggas och i vilken mån man till och med skulle kunna skapa 
synergier eller positiv samordning för att utveckla nya kvaliteter som man kanske 
inte kunde se i den stund programtexten var färdigställd. Landsbygdsprogrammet är i 
flera avseenden en mycket starkt strukturerad och även centraliserad verksamhet. Vi 
kan då återvända en kort stund till det första policydilemmat eller spänningsfältet som 
problematiserar programmet som ett sektoriserat stuprör i samhällsorganisationen. 
Vi har i den tidigare analysen dragit en avgörande slutsats för processvärdet rörande 
sektorssamordning och det gäller programmets eller landsbygdspolitikens relationer 
till den regionala utvecklingspolitiken. Vi kunde konstatera att politikområdena 
kommit att fjärmas allt mer från varandra under de senaste två decennierna.

Den regionala utvecklingspolitiken har orienterats mot näringslivs- och innova-
tionspolitik medan landsbygdspolitiken har närmat sig jordbrukspolitiken. De 
båda politikområdena har succesivt kommit att organiseras i två olika politiskt-
administrativa system. Bilden av landsbygdspolitiken är förknippad med politik 
för jordbruksnäringen medan bilden av den regionala utvecklingspolitiken tecknas 
som ett innovationsstöd. Processvärdet kopplat sektorssamordningen i landsbygds-
programmet är att det nämnda policydilemmat mellan en stark vertikal styrnings-
struktur och betydelsen av ett geografiskt förankrad politik skulle vara mindre om 
programmet närmat sig den regionala utvecklingspolitiken. Det hade funnits påtagliga 
möjligheter att minska målkonflikterna och stärka synergier i landsbygdspolitiken 
om det funnits fler (det finns en del) vitala länkar eller kommunicerande kärl mellan 
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dessa politikområden. Det gäller sammankopplingar, utformade i skilda geografiska 
kontexter, mellan landsbygdsprogrammets åtgärder och de bärande delarna i den 
regionala utvecklingspolitiken. 

Gällande processvärdesyntesen om lokalt och regionalt engagemang är det av 
strategiskt värde att skapa autonomi för regionala eller lokala aktörer att själv-
ständigt utforma viktiga delar gällande både policyinnehållet och organiseringen 
av arbetet. Med en kontinuerlig interaktion mellan berörda aktörer med lokal eller 
regional förankring kan policyinnehållet utformas efter respektive miljös specifika 
förutsättningar. Avgörande är att man också utformar egna lokalt eller regionalt 
bestämda organiseringsprocesser i form av kompetensfunktioner, förhandlingsfora, 
nätverkssamarbeten och ledarskap. I det institutionella kapacitetsbyggandet utgör 
förhandlingsnätverk centrala processpunkter där aktörerna, under ömsesidighet, 
tillvaratar olikartade resurser.

När det gäller institutionellt kapacitetsbyggande på regional nivå har vi kunnat 
peka på att det finns utrymme för att stärka den betydligt. Vi talade om att den 
regionala blicken i allt för stor utsträckning är fixerad uppåt - mot Jordbruksverket, 
Regeringen och EU – och inte i tillräcklig omfattning baserad på att utveckla en 
egen, regionalt utformad, kapacitetsstruktur. Dessutom utgör det i någon mån ett 
problem att länsstyrelsernas roll som utvecklingsaktör påverkas av att man samtidigt 
utgör administratör och kontrollinstans i stödgivningen för olika åtgärder. Det vore 
av stort värde för att hantera målkonflikter och skapa synergier i programarbetet 
med ett betydligt starkare institutionellt kapacitetsbyggande på regional nivå. Även 
i detta avseende finns det mycket att lära av hur man hanterat kapacitetsbyggande 
av detta slag inom den regionala utvecklingspolitiken. 

Betydelsen av ett institutionellt kapacitetsbyggande på lokal nivå utgår från en 
grundidé att förmågan att kunna mobilisera aktörer, resurser, kunskap, nätverk osv. 
är avgörande förutsättningar att få en bygd att utvecklas. Betydelsefullt är också att 
identiteter och förhållningssätt i den lokala miljön främjar social tillit och det som 
Landsbygdsutvecklingsgruppen kallar för en inbäddad karaktär, dvs. att möjlighe-
terna för ett lokalt utvecklingsprojekt ska lyckas beror i hög grad på de ekonomiska, 
sociala och kulturella omständigheter som råder i ett visst givet lokalsamhälle. Det 
lokala engagemanget är, i likhet med det regionala kapacitetsbyggandet, beroende 
av organisering med nätverk, samverkansarrangemang, förhandlingsfora, avtals-
konstruktioner och ledarskap. 

Den lokala miljöns institutionella struktur och organisering är av starkt strategiskt 
värde då den kan bidra till att stå emot den påtagliga sårbarhet som präglar lands-
bygdsmiljöerna. Den långvariga försvagningen av svensk landsbygd har inneburit 
att många av landsbygdsprogrammets åtgärder ska genomföras i områden som 
haft en svag ekonomisk, social och kulturell utveckling. Det är ofta mycket små 
förändringar som kan vara avgörande för möjligheterna att åstadkomma en positiv 
utvecklingsspiral. En central slutsats gällande processvärdet för lokalt engagemang 
är att det här finns en betydande förbättringspotential. Det finns anledning att se över 
flera programmässiga oklarheter för åtgärderna och stödgivningen inom axel 3 och 
för axel 4 (disparata insatser, fragmentariska stödsystem, oklara gränsdragningar, 
olikartade stödgivningsprinciper). Den typen av oklarheter riskerar att göra det 
lokala utvecklingsarbetet ad-hoc-betonat och kortsiktigt. Det öppnar också för att 
det lokala utvecklingsarbetet tenderar att domineras av redan resursstarka personer. 
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En annan viktig slutsats är att den institutionella strukturen för det administrativa 
systemet (ansökningssystem, rekvirering av utbetalningar) inte alltid befrämjar 
kreativiteten hos potentiella utvecklingsaktörer att söka stöd. Detta problem har 
noterats för exempelvis leaderarbetet där det administrativa systemet åtminstone 
delvis upplevts varit av kontrollerande slag, vilket bidragit negativt till möjlighe-
terna att skapa ytterligare synergier för lokal utveckling. Det finns anledning, som 
Landsbygdsutvecklingsgruppen föreslår, att öka autonomin (med ökat inslag av 
målstyrning) för lokala aktörer i denna del av landsbygdsprogrammet. Slutsatsen 
blir att det finns flera processvärden knutna till institutionellt kapacitetsbyggande på 
lokal nivå som skulle kunna förändras till det bättre i framtida program. 

Avslutningsvis vill vi, mot bakgrund av gjorda processvärdesynteser, peka på fyra 
viktiga betingelser som vi menar är strategiska delar för en hållbar landsbygdsut-
veckling i Sverige:

För det första visar våra synteser att det finns anledning att utveckla och förtyd-
liga landsbygdsprogrammet som ett geografiskt orienterat politikprogram. 
Landsbygdsutveckling passar inte in i en för starkt, vertikalt, markerad styrnings-
struktur. I EU:s övergripande mål betonas helhetsperspektiv och behov av samordning 
för att vända den negativa utvecklingen som kännetecknat europeisk landsbygd under 
lång tid. Landsbygdspolitiken mest grundläggande politiska rationalitet eller drivkraft 
utgörs av geografisk värdefördelning. Det handlar i mycket stor utsträckning om att 
hantera samhällsfrågor förknippade med sociala och ekonomiska problem i glesa 
samhällsmiljöer. Det innebär ofta svårigheter, för att använda ord från landsbygds-
programmet, att leva och verka i sådana glesa strukturer. Den politiska rationaliteten 
söker därför fördela resurser i rummet för att utjämna villkoren i levnadsbetingelser 
i exempelvis storstaden respektive i en glesbygd. Landsbygdsprogrammet saknar, 
visar vår utvärdering, ofta ett medvetet förhållningssätt i förhållande till geografiska 
prioriteringar. Detta kan synas en smula svårförståeligt, men kan förmodligen förklaras 
av att politikområdet i Sverige efterhand, från slutet av 1990-talet, utvecklats i starkt 
sektorspolitisk riktning. Tveklöst fanns det redan på 1960-talet, när regionalpolitiken 
grundades i Sverige, en betydligt starkare politisk medvetenhet om geografiska priorite-
ringar utifrån en bild av landsbygden eller glesbygden som ett särskilt samhällsproblem.

Landsbygdspolitikens geografiska orientering är också väsentlig ur den synvinkeln att 
landsbygdens viktigaste resurs kan knytas till det fysiska landskapet; mark, vatten, 
naturresurser, odling, betesmarker, skog, kulturbygder, skärgårdar, bergsområden. 
Basen för landsbygdsutveckling, och även åtgärdsformerna i landsbygdsprogram-
met, utgår från de areella näringarnas särställning i landskapet. Landskapet blir 
därmed en sorts brännpunkt för det vi i denna rapport kallat för målkonflikter. 
Landskapet ska på en och samma gång bidra till livsmedelsförsörjning, bevarande 
av naturresurser, klimat och miljö, skapande av rekreationsmöjligheter osv. Med ett 
tydligare geografiskt fokus i landsbygdspolitiken kan också förutsättningar för att 
skapa synergier med landskapet som utgångspunkt utvecklas.   

Det är väl värt att här tillägga att vi inte gör anspråk på att ha sagt något nydanande. 
Det finns vid det här laget en betydande mängd forskning och även dokumenterat i 
den internationella policydebatten som mycket tydligt betonat vikten av att utveckla 
geografiska perspektiv istället för sektorspolitiskt orienterad politik. Vi har flera 
gånger tidigare i denna rapport exempelvis lyft fram OECD:s New Rural Paradigm 
som särskilt tydligt markerat just denna aspekt.  
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För det andra bör ett tydliggjort geografiskt innehåll i landsbygdspolitiken bottna i det 
vi kallat för ett institutionellt kapacitetsbyggande i både lokala och regionala miljöer. 
Vi ska inte upprepa oss mer i denna del. Vi kan bara upprepa att möjligheterna för 
att skapa en hållbar landsbygdsutveckling vilar på att det finns starka institutionella 
ramfaktorer som har en horisontell utsträckning i aktuella genomförandeprocesser; 
det gäller analyskompetens, förhandlingsarenor, nätverkskonstellationer, fora för 
demokratisk dialog, landsbygdspolitiskt ledarskap (både lokalt och regionalt) osv. 

För det tredje, och för att konkretisera syntesen något, är att starkare än hittills 
betona vikten av innovationer i landsbygdsekonomin. Det gäller innovationer i ett 
brett perspektiv för produkter, tjänster, processer och system. Vi kan inte heller i 
denna del göra anspråk på att säga något nydanande. Innovationsaspekterna har 
stått högt på den politiska dagordningen under lång tid och det är sannolikt också 
av den anledningen som det utformats en specifik utvärderingsfråga rörande i vilken 
mån landsbygdsprogrammet bidragit till innovativa ansatser. Det är dock en aning 
förvånande att det finns relativt lite att redovisa ur landsbygdsprogrammets praktik 
som ger goda exempel på innovativa ansatser. Det är, som noterats tidigare i denna 
rapport, symptomatiskt att det s.k. samarbetsstödet, som är utformat för att främja 
innovationer stängdes 2011 på grund av svagt intresse. Likaså är det intressant att 
notera att projekt med inriktning mot miljöfrågor och grön innovation inte fått något 
genomslag i projektaktiviteter inom exempelvis leaderprojekten. 

Landsbygdsforskningen har idag en betydande ådra av forskning kring innovationer i 
landsbygdsmiljöer och med koppling till de areella näringarna. Vi ska inte här fördjupa 
oss i denna forskning, men mot bakgrund av ett sådant växande forskningsintresse 
är det svårt att förklara de relativt svaga innovationsansatserna i landsbygdspro-
grammet. En möjlighet som synes ha fått ökande forskningsintresse under senare 
år och som kan knytas till det som beskrevs ovan om landskapet som glesbygdens 
viktigaste resurs, är att fokusera innovationsstrategier med utgångspunkt taget i just 
ett landskapsperspektiv. 

För det fjärde, och för att landa i det mest konkreta för landsbygdsprogrammet 2007-2013, 
har en av temagrupperna i slututvärderingen, Landsbygdsutvecklingsgruppen, 
pläderat för att introducera fler kvalitativt konstruerade indikatorer för att utvär-
dera bl.a. lokala utvecklingsinsatser. Utvärderingarna av landsbygdsprogrammet 
präglas av indikatorer som ofta är uttryckta i kvantitativa termer. Det finns ett 
problem i att dessa indikatorer inte alltid är särskilt relevanta mått (det finns flera 
exemplifieringar av detta i vårt underlagsmaterial) för att mäta måluppfyllelsen i 
olika avseenden. Genom att EU också mycket starkt markerat att utvärderingarna 
av programmet bör göras med starkt evidensbaserade och kontrollmatchade metoder 
styrs också förståelsen av programmets effekter i termer av statistiska redovisningar 
och modellresonemang. Det är i sig inget att erinra mot, tvärtom, det kan finnas 
anledning att ytterligare förfina och detaljera analyser av detta slag (om sådant 
finns också flera förslag i underlagsmaterialet). Problemet är att programmet också 
skulle behöva kvalitativt baserade indikatorer för djupförståelser av villkoren för 
exempelvis att åstadkomma innovationer eller att bedriva lokalt utvecklingsarbete. 
Kvalitativa indikatorer är också verkningsfulla delar i att utveckla ansatsen om 
lärande utvärdering i landsbygdsprogrammet.
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Lärandesyntes
Vårt grundläggande förslag är att det introduceras ett systematiskt utformat utveck-
lingsarbete för att skapa en struktur för lärande utvärdering i den kommande 
programperioden för landsbygdsprogrammet. Vi har, om än ytterst skissartat, 
beskrivit grunderna och den policymässiga betydelsen av lärande utvärdering i kapitel 
1 i denna rapport. Man kan här tänka sig att det relativt omgående startas ett samlat 
projekt kopplat till Jordbruksverkets utvärderingssekretariat (eller motsvarande) som 
under kanske ett års tid utformar en övergripande struktur och utgångspunkter för 
hur en sådan ansats ska kunna tillämpas i det fortlöpande utvärderingsarbetet. Vi 
har redan i denna rapport lyft fram ett antal delområden i programmet där vi kan 
se en potential för att arrangera lärande utvärdering. Vi har i rapportens olika delar 
och för olika åtgärder i landsbygdsprogrammet kunnat peka på behov av att skapa 
utrymme för lärande hållplatser och för reflektion kring arbetsprocesser, aktörs-
samverkan, forskningsstöd, projektstyrning osv. Vi har i flera delar kunnat peka 
på behov av att balansera produktionslogik, som dominerar starkt i stora delar av 
programmet, mot en utvecklingslogik som betonar innovativitet, alternativtänkande 
och öppenhet inför både nya idéer och nya aktörer i landsbygdspolitiken. Några 
exempel på sakområden i programmet där vi kunnat identifiera behov av sådant 
utvecklingslogiskt utvärderingsarbete är följande:

• Diversifieringsstödet för turism kunde, då stödformen blivit en etablerad del i 
programmet, vinna på att få genomgå en systematiskt utformad utvecklings-
logisk lärandeprocess med reflektion, alternativtänkande och experimenterande  
(se avsnitt 3.3 under rubriken diversifiering).

• Utvecklingslogiskt lärande för innovativa ansatser (se avsnitt 3.3).

• Effekter av rådgivning till jordbruksföretag med olika produktionsinriktning 
(se avsnitt 4.6 under rubriken Processvärdesyntes; programintern och axelöver-
gripande samordning).

• Utvecklingslogiskt lärande inom lokalt utvecklingsarbete för att främja samlande 
projekt och kompetensutveckling kring idéer om exempelvis grön innovation 
(se även här avsnitt 4.6 under rubriken Processvärdesyntes; programintern och 
axelövergripande samordning).

• Utvecklingslogisk reflektion och utvecklingsarbetet rörande programmets 
administration (se avsnitt 5.3).

• Fortsatta satsningar på följande utvärderingsforskning och utvecklingslogiska 
hållplatser för att främja genomförandet av programmets horisontella mål (se 
avsnitt 6.4).

Ovanstående är att betrakta som axplock på tänkbara områden; det finns säkert fler 
och det är inte självklart att ovanstående exempel bör ingå i en framtida ansats för 
lärande utvärdering. Vi ska inte här skriva fram ansatsen mer än så. Det vi efterlyser 
inför framtiden är dock att det nu är tid, precis som redan gjorts inom exempelvis 
Europeiska Socialfonden, att påbörja ett utvecklingsarbete för att i framtiden skapa 
arenor för lärande utvärdering i det svenska landsbygdsprogrammet.
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Bilaga 1.
Program – resultatseminarium, Näringsdepartementet 
2015-10-21

Seminarium den 21 oktober 2015, klockan 10 – 15 (kaffe från klockan 9:30) på 
Näringsdepartementet, Stockholm. 

Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 pågår för fullt. 
Forskargrupperna som genomför utvärderingen skall redovisa sin slutrapport vid 
halvårsskiftet 2016. Nu börjar en del preliminära resultat bli klara och vi inbjuder 
därför till ett seminarium med en dialog kring dessa. Syftet med seminariet är att 
aktörer med god insyn i programmet 2007-2013 skall bidra med sin erfarenhet för att 
vi skall få en slututvärdering som beaktar så många aspekter och möjliga förklaringar 
som möjligt. Det är också viktigt att utvärderarna får synpunkter på vad som krävs 
för att deras svar skall bli begripliga och användbara.

Målgruppen för seminariet är i första hand de som på olika nivåer har varit inblandade 
i landsbygdsprogrammet 2007-2013 och/eller som är inblandade i programperioden 
2014-2020. Seminariet är ett arbetsseminarium där ni som deltar är med och bidrar 
genom en muntlig dialog på plats.

Vi förväntar oss en öppen och spännande diskussion om möjliga slutsatser utifrån 
de preliminära resultaten. Utvärderarna kommer sedan att arbeta vidare med fortsatt 
analys och med att testa bland annat de möjliga förklaringar som framkommer vid 
seminariet. I maj 2016, innan utvärderingsrapporten färdigställs, kommer ett andra 
seminarium för dialog att hållas.

9:30 – 10  Kaffe

10 – 12  Preliminära resultat rörande ”konkurrenskraft”. Presentation och dialog.

 Preliminära resultat rörande ”landsbygdsutveckling”. Presentation 
och   dialog.

12– 13 Gemensam lunch

12– 14:30 Preliminära resultat rörande ”miljöeffekter” Presentation och dialog. 

14:30 - 15 Kortfattad summering och information om den fortsatta processen

Välkomna önskar

Utvärderingssekretariatet vid Jordbruksverket och utvärderarna, genom

Fredrik Holstein



189

Deltagare vid seminarium den 21 oktober, Näringsdepartementet, 
Utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013

Namn Organisation Bord
Ahlsved, Maria Näringsdepartementet F

Ahmed, Sara Näringsdepartementets rättssekretariat F

Andersson, Camilla Länsstyrelsen Värmland B

Backman, Mikaela Internationella Handelshögskolan i Jönköping C

Björesten, Nina Näringsdepartementet H

Blom, Sofia Jordbruksverket, Utvärderingssekretariatet A

Broström, Linda Näringsdepartementet E

Brulin, Göran Tillväxtverket B

Dickson, Caroline Miljö. och energidepartementet A

Dirke, Maria Ekologiska Lantbrukarna C

Dänhardt, Juliana Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet C

Ekberg, Katarina Skogsstyrelsen H

Forsberg, Anders Sverigedemokraterna E

Fredriksson, Klas Jordbruksverket G

Fridborn Kempe, Philip Regeringskansliet, Finansdep. I

Frisk, Michael Riksantikvarieämbetet F

Granberg, Richard Winnet B

Hansen, Kjell SLU G

Hedberg, Anna Näringsdepartementet A

Helmers, Gustav Utvärderingssekretariatet B

Henriks, Eva Näringsdepartementet B

Hjerpe, Karin Landsbygdsnätverkets kansli E

Holmer, Lisa länsstyrelsen Västernorrland C

Holmqvist, Mats Högskolan Halmstad D

Holstein, Fredrik Jordbruksverket C

Johansson, Jörgen Högskolan i Halmstad E

Johnsson, Holger SLU E

Karlsson, Hans Jordbruksverket F

Kaspersson, Eva Näringsdepartementet C

Kemi, Pasi Jordbruksverket I

Lantz, Mikael Lunds Universitet D

Lind, Lena Näringsdepartementet D

Lundin, Petter Länsstyrelsen i Uppsala län A

Mattsson, Berit Västra Götalandsregionen D

Mattsson, Marie Högskolan i Halmstad F

Niemi Hjulfors, Lena Jordbruksverket H

Nilsson, Ingela Sametinget G

Nilsson, Pia Jönköping International Business School I

Nordin, Martin Agrifood, Lunds universitet A

Nyqvist, Martin Näringsdepartementet G

Petersson, Daniel Masterstudent vid Göteborgs universitet D

Renlund, Stefan Näringsdepartementet I

Rickardsson, Jonna Jönköping International Business School A

Smith, Henrik Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet B
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Namn Organisation Bord
Stiernström, Arvid SLU H

Svanström, Birger Sveriges Hembygdsförbund I

Svedberg, Birgitta LRF E

Ulvenblad, Per-Ola Högskolan i Halmstad G

Waldenström, Cecilia SLU I

Walldén, Josefin Havs- och vattenmyndigheten D

Wassén, Lisa Jönköping International Business School F

Weisner, Stefan Högskolan i Halmstad H

Åberg, Mathilda Parlamentariska Landsbygdskommittén G
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Bilaga 2. 
Program – analysseminarium, 

Seminarium den 17/5, klockan 10 – 15 (kaffe från klockan 9:30) på Quality Hotel 
Globe, Stockholm. 
Seminariet ägnas i första hand åt de programövergripande frågorna. 

10.00 Samling och fika

10.30 Välkommen, syfte
Slututvärderingens struktur

10.40 Lärande och upplägg

10.50 I. Tillväxt. Arbete, konkurrens, livskvalitet Utmaning 1; Geografiska aspekter

11.00 Dialog

11.30 Utmaning 2; Innovativa ansatser

11.40 Dialog

12.10 Lunch

13.00 II. Natur, biologi, energi, klimat Utmaning 3; Klimat och förnybar energi

13.10 Dialog

13.40 III. Måluppfyllelse, effektivitet Utmaning 4; Den regionala styrningen

13.50 Dialog

14.20 Fikapaus

14.40 IV. Horisontella mål Utmaning 5; Jämställdhet och integration

14.50 Dialog

15.20 Nästa steg 

15.30 Avslutning 
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Utvärderingssekretariatet/ 2016-04-18

Hur kan landsbygden utvecklas?
Dialog kring preliminära slutsatser från utvärderingen av 

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Inbjudan till seminarium den 17 maj 2016, klockan 10:30 – 15:30  
(kaffe från 10:00) på Quality Hotel Globe,  

Stockholm (Arenaslingan 7, T-bana mot Hagsätra, hållplats Globen)

Anmälan via denna länk (eller www.jordbruksverket.se/utvärdering)  
senast 10 maj.

Slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 ska vara klar vid halvårs-
skiftet 2016 och går in i sin slutfas. Preliminära resultat från tre delstudier diskuterades 
på ett seminarium i höstas. De bearbetas nu för att besvara de programövergripande 
utvärderingsfrågorna. Preliminära slutsatser och rekommendationer diskuteras vid 
seminariet den 17 maj. Syftet är att bidra till lärande och påverkan samt till att berika 
den slutliga rapporten så att den blir begriplig och användbar.

Dagen består av presentationer av preliminära utvärderingsresultat och gruppvisa 
diskussioner kring dessa, samt fika och lunch. Deltagande via Adobe Connect är 
möjligt. De program- övergripande frågorna som diskuteras vid seminariet är indelade 
i fyra ämnesområden:

I Ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, konkurrenskraft och livskvalitet

II Naturresurser, biologisk mångfald, förnybar energi, klimatpåverkan  
& vattenförvaltning

III Programmets måluppfyllelse & effektivitet (bl. a. Landsbygdsnätverket,  
regional styrning)

IV Horisontella mål (integration och jämställdhet)

Vi ser fram emot en dag med ömsesidigt lärande mellan utvärderarna och andra 
aktörer med intresse för landsbygdsutveckling och en politik för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Varmt välkomna önskar utvärderingssekretariatet och utvärderarna, genom

Fredrik Holstein

 
Utvärderingssekretariatet | Jordbruksverket | 551 82 Jönköping  
| 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se/utvärdering | utvar-
deringssekretariatet@jordbruksverket.se
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Deltagarförteckning Analysseminarium 17/5, Stockholm
Namn Organisation
Anders Frisk Skogsstyrelsen

Anders Larsson Länsstyrelsen i Stockholms län

Anders Olsson Bolmsö Sockenråd/HSSL Kronoberg

Andreas Mattisson Jordbruksverket

Andreas Wass Företagarna

Anita Norén Länsstyrelsen Örebro

Anna Elworth Näringsdepartementet

Anna Hagerberg Jordbruksverket

Anna Hedberg Näringsdepartementet

Anna Hedendahl Svenska Fåravelsförbundet

Anna Svensson jordbruksverket

Annakarin Olsson Leader 3sam 2.0

Barbro Fischerström Leader Bergslagen

Benny Jansson Svenska Fotbollförbundet

Berit Löfgren Länsstyrelsen Gävleborg

Berit Mattsson Västra Götalandsregionen

Bianca Burkardt Salazar Näringsdepartementet

Birgit Andersson Leader Södermanland

Britt-Marie S Torstensson Winnet Sverige

Börje Alriksson Miljö- och energidepartementet

Börje Karlsson Landsbygdsanalysenheten

Camilla Aronsson Svenska ESF rådet

Carin Alfredsson Jordbruksverket

Carolina Schönbeck Tillväxtverket, enheten Regionalt tillväxtarbete

Catharina Rosqvist Näringsdepartementet

Cecilia Carlqvist Leader Upplandsbygd

Cecilia Waldenström SLU

Claes Becklin Hela Sverige ska leva

David Ekbäck Jordbruksverket

David Ståhlberg Jordbruksverket

Dennis Collentine SLU

Ebba Ulfbecker Landsbygdsnätverket

Emelie Nilsson Miljöpartiet

Emilia Eneman Centerpartiet

Emma Dahlin Leader Södermanland

Emma Svensson Jordbruksverket

Eva Henriks Näringsdepartementet

Eva Kaspersson Näringsdepartementet

Eva Olsson Länsstyrelsen Västra Götalands län

Ewa Ryhr Andersson Föreningen Växtlust Värmland

Eva Sörell Näringsdepartementet

Fredrik Fredrikson Länsstyrelsen Västra Götaland

Fredrik Holstein Jordbruksverket

Fredrik Lager Kristianstads kommun
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Namn Organisation
Gun Eriksson Leader Upplandsbygd

Gustav Helmers Jordbruksverket, Utvärderingssekretariatet

Göran Blom Naturvårdsverket

Hans Rolandsson Näringsdepartementet

Harald Svensson Jordbruksverket

Helena Lund Finansdepartementet

Henrik von Celsing Politisk sakkunnig Moderatern

Holger Johnsson SLU

Håkan Svenneling Sveriges Riksdag

Isak From Riksdagen

Jakob Brandt Regeringskansliet

Jan Holgersson LEADER Mellansjölandet

Jan Wärnbäck Regeringskansliet

Jenny Edvinsson Leader Höga Kusten

Jesper Uvesten Leader Östra Skaraborg

Jim Bruylandt Länsstyrelsen Västernorrland

Johan Tysklind Buskbo Gård AB

Jonas Fjertorp Jordbruksverket

Jonatan Fogel Sveriges lantbruksuniveristet

Josefin Heed Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Josefin Walldén Havs- och vattenmyndigheten

Jörgen Johansson Högskolan i Halmstad

Kajsa Berggren Länsstyrelsen Västerbotten

Katarina Fredriksson Leader Sjö, skog och Fjäll

Kjell Hansen SLU

Kristian Olofsson Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Kurt Lundström Lule Älvdals Serviceorgan (ideell förening)

Lars Espeby Näringsdepartementet

Lars M Widell Jordbruksverket

Lars-Erik Lundkvist LRF

Lars-Olov Söderberg SLA, Skogs- & Lantarbetsgivareförbundet

Leida Larkeus Näringsdepartementet

Lena Carneland URnära

Lena Kansbod Ludvika kommun

Lena Liljemark f.d. Leader Timråbygd nuvarande Timrå bygderåd.

Lena Lind Näringsdepartementet

Lennart Andersson Skärgårdarnas Riksförbund

Lina Andersson Jordbruksverket

Lina Bjerke Jordbruksverket utredningsenheten

Linda Broström Näringsdepartementet

Linda Nöremark Näringsdepartementet

Lisa Svahn Svahn Konsult Utveckling&Utbildning AB

Lisa Wassén Jönköping International Business School

Lovisa Carneland URnära ideell förening

Magnus Bång Jordbruksverket

Magnus Franzén Jordbruksverket
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Namn Organisation
Magnus Rydholm Svenska Jägareförbundet

Maja Brännvall Näringsdepartementet

Maria Ahlsved Näringsdepartementet

Maria Dirke Ekologiska Lantbrukarna

Maria Durling Jordbruksverket

Maria Gustafsson Landsbygdsnätverket

Maria Ljung Westin Länsstyrelsen Jämtlands län

Marianne Zetterstrand Leader LAG PH

Marianne Zetterstrand Leader LAG PH

Marie Mattsson Högskolan i Halmstad

Martin Sjödahl Jordbruksverket

Mats Holmquist Högskolan Halmstad

Mette Kjöbek Petersen Länsstyrelsen Stockholm

Michael Frisk Riksantikvarieämbetet

Michael Lehorst Sveriges Hembygdsförbund

Mikaela Backman JIBS

Monica Eriksson Bygdegårdarnas Riksförbund

Monica Haider Riksdagen

Niclas Purfürst Jordbruksverket

Nina Björesten Näringsdepartementet

Pasi Kemi Jordbruksverket

Paulina Rytkönen Södertörns högskola

Per-Ola Ulvenblad Högskolan i Halmstad

Peter Wallenberg LRF

Petri Hiljanen Jordbruksverket

Philip Fridborn Kempe Finansdepartementet

Raquel Johansson Hela Sverige Ska Leva, Västerbotten

Roger Bergqvist Länsstyrelsen Värmland

Sofia Blom Jordbruksverket

Sofia Lindblad LRF Skogsägarna

Staffan Nilsson Hela Sverige ska leva

Sten-Rune Lundin Länsstyrelsen Dalarna

Susanne Boe Skåmedal Länsstyrelsen Östergötland

Sören Oscarsson Leader 3sam 2.0

Torben Söderberg Utredningsenheten

Åsa Coenraads Riksdagsledamot

Åse Classon Hela Sverige Ska Leva
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Bilaga 3 
Enkätresultat
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7. Nedan finns utrymme för dig att kommentera ovanstående frågor om Landsbygdsnätverket

En reservation för att jag inte själv har jobbat med alla dessa frågor. Däremot har jag följt 
nyhetsbrevet hela perioden.

Landsbygdsnätverket har en otydlig roll och har enligt mig inte haft så mycket med genom-
förandet att göra!

har inte särskilt stor kännedom om frågeställningarna

Nätverket har ju haft som uppgift att bidra till genomförandet av landsbygdsprogrammet, men 
har inte haft så stora möjligheter att påverka själva utformningen av de svenska delarna av pro-
grammet, än mindre de mer övergripande frågorna som beslutas på EU-nivå.

Landsbygdsnätverket har fört en tämligen anonym tillvaro och har enligt min bedömning 
inte tillfört arbetet med Landsbygdsprogrammet något av större värde.

Svårt att svara på. Skulle vara en punkt med “Vet ej!”

Ett nätverk för några utan förankring till genomförande organisationer. Ett nätverk som inte 
fyller någon funktion i realiteten.

Känner till hemsidan och vissa av deras aktiviteter men har sällan/aldrig haft någon direkt 
kontakt eller nytta av nätverket.

Min kontakt med nätverket har varit begränsad
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Jag har ingen aning om i hur stor omfattning Landsbygdsnätverket påverkat utfallet i de 
avseende som frågas efter; vi har bara synpunkter på hur Landsbygdsprogrammets genom-
förande sett ut avseende ansökan o genomförande av projekt

kopplingen mellan landsbygdsnätverket och länsstyrelsens genomförande av programmet har 
varit lite för svag

Landsbygdsgalans viktigaste betydelse var inte galan som sådan utan den process som 
krävdes för att nominera och kora vinnarna, samt uppföljningen av dessa på kommande 
nätverksträffar med hjälp av forskare

De kontakter jag haft med Landsbygdsnätverket inom ramen för min verksamhet som 
forskare har inte gett mig underlag för att besvara de flesta frågorna. Det fanns inget “vet 
inte” alternativ så jag lämnade tomt. Men min uppfattning är att nätverket spelat stor roll 
för att förmedla forskning till olika aktörer och att de drivit jämställdhets- och integrations-
frågorna på ett föredömligt sätt.

Har inte aktivt arbetat m landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket har haft en viktig roll för genomförandet av landsbygdsprogrammet. Hur 
väl arbetet fungerat vad gäller specifika frågor har bl.a. berott på engagemanget bland delt-
agarna i de olika arbetsgrupperna, samt vilka beslut styrgruppen tagit. Djupare arbete i en 
fråga leder till bättre resultat.

Nätverket stor insats är att många olika aktörer har suttit vid samma bord och diskuterat 
landsbygds utvecklande åtgärder

Det är svårt att bedöma vilken konkret påverkan Landsbygdsnätverket har haft i 
de specade frågeställningarna.

Bedömer att det finns en stor ambitionsnivå, men som jag nämnde tidigare är genomslaget 
svårt eftersom nätverket är stort. Det man kan är lyfta frågor med landsbygdsperspektiv, tren-
der, framtidfrågor.

Generellt så har landsbygdsnätverket fungerat bättre för frågor kring landsbygdsutveckling än 
för frågor kring jordbruksföretag (miljö, produktion, utveckling m.m.). Det skedde dock en 
svängning ungefär vid mellantid av programmet så att frågor kring jordbruksföretag fick större 
fokus.

Utformningen av delprogrammen styr genomförandet mycket mer än nätverket.

Begränsad ekontakt med landsbygdsnätverket. Började jobba med landsbygdsfrågor 2012 och 
fick kontakt med landsbygdsnätverket under sista året i programperioden.

Lite otydlig roll (vad är uppdraget, vilka är de till för, är de del av JBV?) och lite osynlig utan 
för de mest berörda.

Landsbygdsnätverk inom Leader har funnits men varit ganska osynliga. Mer erfarenhetsutbyte 
av genomförda projekt efterlyses. På lokal nivå har kontakter hållit via kommunbygderådet 
som kopplat ihop lokala utvecklingsgrupper. På regional nivå saknas erfarenhetsutbyte på 
Landsbygdsutvecklingstemat.

Trots att LN gjort mycket under förra programperioden är det inte särskilt känt och 
spritt bland länsstyrelserna och allmänheten.

Landsbygdsgalan ser jag fördelar med men inte för att bidra till genomförandet av programmet. 
Alltså den frågan som ställdes har galan liten betydelse för men på flera andra sätt har galan 
betydelse, positiv  energi till alla som gör bra saker på landsbygden, landsbygden uppmärksam-
mas positivt för andra grupper i samhället etc.

Jag arbetade inte med frågorna under den  perioden.

Har mycket liten erfarenhet av landbygdsnätverket

Jag är inte uppdaterad på nätverkets insatser.

Jag kan inte bedöma nyttan av Landsbygdsnätverket

Inte aktiv deltagare.

Jag är för dåligt insatt för att ge riktiga svar, har inte jobbat med detta förrän på slutet, 
hoppar därför över frågor

Svarat utifrån vad jag känner till, egna erfarenheter och kontakter.
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Med tanke på hur förhållandevis kort tid många arbetsgrupper, nätverk, forskning i den nuva-
rande formerna pågått tycker jag att det hänt mycket. Men det finns utvecklingspotentialer! 
Samverkan övriga fonder, bort från stuprören som finns såväl hos idéburna som andra organi-
sationer för mer flexibelt samarbete. utmaningar inför nästa period!!

Jag tror det är en svår metodik att utvärdera Landsbygdsnätverket med dessa enkla frågor. Inte 
säkert att alla som får frågorna vet om att olika resultat kan kopplas till Nätverksarbetet. Jag 
tror att många av effekterna från Nätverket lever i det “dolda”.

För länsstyrelsernas uppdrag med landsbygdsprogrammet har Landsbygdsnätverket aldrig blivit 
en partner, på riktigt. För oss har Landsbygdsnätverkets uppdrag varit lite otydligt.

Respondenter: 35
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11. Nedan finns utrymme för dig att kommentera ovanstående frågor om han-
dläggning och kontrollinsatser

Onödig och tidsödande byråkrati i handläggning är både dyrt och tidsödande. Många kontroller   i

efterhand. där fel påvisades trots att lst följt JV anvisningar i handläggarstöd m.m.

Generellt tar kontroller och handläggningsfrågor alldeles för mkt kraft från det faktiska genom-
förandet av projekt och dagligt arbete i verksamheterna

Kontrollanter har under programperioden allt mer börjat leta detaljfel istället för att se om 
syftet med stödet nås

Tidskrävande och irriterande att ständigt tvingas “lära upp” nya okunniga handläggare vid 
rekvisition. Viss detaljgranskning kostar mer än nyttan. Kraven ändrades och hårdnade ju län-
gre programmet fortskred. Projektägare med ansträngd likviditet hindrades att driva projekt i 
avsedd takt när utbetalning av pengar drog ut på tiden.

Är ej inblandad

Det är förödande för stödmottagaren när en myndighet (lstn) gett ok, och man ändå blir 
återbetalningsskyldig efter en kontroll, trots att alla pengar gått till avsedd insats. Inte en 
krona har använts till felaktigt ändamål!!
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Frågorna är väldigt svåra att svara på, en av dem lämnade jag därhän eftersom jag inte kan 
säga bu eller bä, bara tycka och rätt ogrundat.

Samma kommentar som ovan. jag känner inte alls till den praktiska handläggningen

Det var svårt att svara på frågorna, hade gärna haft fler möjlighet att svara “vet inte”.

Har bara erfarenhet av Leader

Väldigt olika för JBR och LB, svårt att svar generellt för båda.

Ingen direkt erfarenhet av dessa frågor

Frågorna ingick inte i mitt arbete under  perioden.

Stora problem uppstod då utbetalningar stoppades generellt, “kollektiv bestraffning”, då 
fel upptäckts. Allvarligt, då projektägare med svag likviditet har anställd personal och förp-
liktande affärsförbindelser.

För sena kontroller i programmet vilket ledde till helt nya rutiner och detaljstyrning tyvärr 
utan dialog. Hade varit bättre med tidig återkoppling och dialog med gemensamt ansvarsta-
gande hur handläggningen skulle kunna kvalitetssäkras

Många va frågorna svåra för mig att svara på men som stödmottagare nationella projekt 
var det långa handläggningstider förra perioden och tog tid för utbetalning vilket gör att 
det krävs likviditet i din organisation

Ju längre vi kom under programperioden desto fler kontrollpunkter lades till av Jordbruksverket  
vilket både försvårade och förlängde kontrollmomenten, och handläggningstiderna, samtidigt 
som det skapa de olikheter i bedömningarna beroende på när de genomfördes/betalades ut. 
Att övergå till kontroller innan utbetalning är bra (!) . När kontrollerna gjordes på ärenden som 
var t.ex. två år gamla så var det inte möjligt att rätta till en systematisk olikhet i bedömningar-
na. Ärendena var ju redan avslutade.
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16. Nedan finns utrymme för dig att kommentera ovanstående frågor om infor-
mation och resultatspridning

Jag har inte den överblick som krävs för att kunna svara på dessa frågor, tyvärr.

Vi spred förhållandevis mycket goda exempel via vårt nyhetsbrev och olika strategiska samtal i 
länet!

men det förutsätter finansiering

Jordbruksverket borde ha lagt mer resurser på uppföljning av resultat istället för enbart 
uppföljning av handläggning.

informationsmöjligheterna är en resursfråga för länsstyrelserna

Har haft rollen att förklara och informera om regler för LP projekt samt hjälpt företag med 
projektansökningar. Inte ens vi som är vana upplever det som lätt att göra rätt. Särskilt inte 
när nya krav dyker upp allt eftersom.

Info för sent och ev otillfredsställande svår att förstå...

Frågorna är extremt vinklade. Information kan inte leda till att brukaren får mer tid på gården...
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Ingen uppfattning

Landsbygdsnätverket arbetade aktivt med spridning av goda exempel, men Jord-
bruksverket och länsstyrelserna kunde ha gjort mer där. En bättre projektdatabas 
hade varit att föredra.

Fråga 12 var helt omöjlig att svara på eftersom det inte framgår av frågorna vem som var 
informationsspridare. Det är en enkät om landsbygdsnätverket - handlade frågan om landsby-
gdsnätverket eller handlade frågan om Jordbruksverket och länsstyrelserna eller intresseor-
ganisationer? Jag vill därför att ni bortser från mina svar där.

Leaderkontoret gjorde ett bra jobb med  informationen

Se tidigare svar

Frågorna handlar ibland om jordbruksstödet och ibland om projektstödet. jag har bara erfar-
enhet från det senare..

Det saknas ffa möjligheter o resurser för uppföljning på projektnivå/regional nivå samt resurs-
er för att sprida resultatet. handlar inte i första hand om bristen på initiativ. Fokus varit mer 
på handläggningstider och regeluppfyllnad än kvalitén i projekt.

Jag tror inte att problemet är tid och inte för den delen resurser heller. Det är tänket i sin 
helhet som gör att exvis byar som jag bor i aldrig får en chans. Ett bra exempel på det är 
butiksnedläggningarna i kommunen - trots att de går bra och det finns intressenter som vill ta 
över - får de inte en  chans.
Regionalpolitiken gynnar städerna och stadsnära landsbygd. Entreprenörskapen är ett skämt.

Ansvaret utspritt på för många nivåer. Vem har uppdraget? Har man fått resurser ur L-pro-
grammet för detta? Otydlighet.

Problem att ännu icke företagare och icke landsbygdsbor inte tillhörde målgruppen även om 
vi informerade och genomförde åtgärder även gentemot dessa. Effektresultat svåra att få 
återkoppling på däremot spreds goda exempel. Ullbaggarna ett annat gott exempel

Arbete med måluppfyllnad och utvärdering/kunskapsspridning får ofta stå tillbaka i konkurrens 
om resurser för handläggning när handläggningstiderna är långa. Nyckeltal för resultatspridning 
och info skulle kunna påverka detta. Nu har nyckertalet “handläggningstid” fått väldigt stort 
utrymme och det styr verksamheten.
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18. Nedan finns utrymme för dig att kommentera ovanstående frågor om programmets re-
gionala styrning

Att samordna strategier är inte ett problem. Här har vi problem med att det Regionala 
självstyrelseorganet inte följer sina egna demokratiskt framtagna strategier. Det är andra 
agendor som styr.

Viktig med en statlig styrning av LBP så att stöden går till den utveckling som är överrenskom-
men på EU- nivå och nationellt! Landsbygdsfrågorna kan annars lätt komma i kläm.

Föredrar möjligheter till lokal anpassning generellt.

Bl.a. takbeloppen varierade. ett grannlän hade inget men mot slutet gillade våra lantbrukare 
att vi hade pengar kvar när det var slut i grannlänet

Decentralisera “makten”

Stort problem med en region organisation som hänvisar allt rörande lantbruk till Läns-
styrelsen samtidigt som de utformar regionala utv strategier vilka haltar utan lantbrukets 
delaktighet. Omoderna Länsstyrelser med otidsenliga tolkningar o prioriteringar hämmar 
också utvecklingen.

I mitt län ligger det regionala utvecklingsansvaret inte på Länsstyrelsen vilket gör det svårt 
att svara på frågorna

Landsbygdsnätverkets roll att sprida goda exempel har fungerat mycket bra.

Sveriges olika län/regioner har väsentliga olikheter som inte kommer fram om regional styrning 
inte finns. Vad gäller kopplingen till det regionala tillväxtansvaret är det viktigt att framhålla att 
vi talar om två olika politikområden. Kopplingen till RUS är viktig men landsbygd och lantbruks-
frågor är ämnen som inte tar särskilt stor plats i RUS-arbetet. Stora delar av landsbygdsprogram-
met syftar direkt till att förbättra miljön och inte den regionala tillväxten.

För det mesta, ingen uppfattning

Nu vet jag inte om min tidigare kommentar försvunnit eller inte (tryckte bakåt) så jag tar det 
igen. vissa åtgärder fungerar med regional flexibilitet medan andra bör ha nationell flex, jag 
tror att det nya systemet med urvalskriterier blir bra för det ökar transparensen. På samma 
sätt skulle vissa åtgärder kunna integreras mer med den regionala tillväxtpolitiken och vice 
versa, medan andra absolut inte bör ingå där. Ibland upplever jag att det hade varit bra med 
en mer politisk organisation kopplad till vissa delar av landsbygdsprogrammet. Lst är ju tjän-
stemannastyrda. Den större delen av programmet bör dock inte ha politisk styrning.

Länsstyrelsens roll var mest en kontroll av den ekonomiska redovisningen, ner på detaljnivå dvs 
frimärken och pant på läskflaskor

Det är inte styrningen som är fel på - den fungerar verkligen - men det är VAD som styrs och 
VARFÖR som falerar. Det behövs både MOD och METOD för att förändra förutsättningarna i det 
här landet. Jag vill inte vara gnällig, men även en blind kan väl snart se att strukturerna är 
förödande för utvecklings men funkar bra för avveckling.

Det STÄRKER programmets legitimitet att man kan anpassa efter regionala behov. Dock 
försvåras detta av detaljstyrningen vilket motverkade regional anpassning.

Jag svarar endast utifrån vad “min” Ls agerande

Regionalt självstyre är ej genomfört i stora delar av landet, vilket gör det svårt att svara på. 
Ett nationellt program som L-programmet, måste alltid vara utformat så att det går att ta hän-
syn till regional/lokala skillnader. Det är stora skillnader inom landet.

Bra med integrering i regionala styrdokument och andra fonder. LBP dock extremt de-
taljstyrt. Ointressant om ansvarsfördelning, mer intressant att diskutera på vilket sätt 
arbetet ska genomföras

I vår region samarbetar man inte alls när det gäller dessa frågor

Länsstyrelse eller regionalt självstyrelseorgan? Det svåra inträffar när de regionala myn-
digheterna båda  har ansvar för finansiellt stöd av regional tillväxt men inom olika program. 
Det är svårt att hålla reda på vem gör vad. Dessutom finns olika kulturer kring administration 
och tolkning av projektansökningar resp. - rekvisitioner i de båda myndigheterna som förvirrar 
ytterligare.
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När det gäller trädårdsnäringen borde alla resureser samlas på ett ställa och ha nationell 
handlaäggning. trädgård glöms bort på många länsstyrelser. aktiviter inom det smala området 
trädgård borde spridas brett och samlas ihop.

Vi har haft en väl fungerande verksamhet med regional samverkan och styrning. Läns-
styrelsen har definitivt tagit rollen som utvecklingsaktör i länet när det gäller lantbruk och 
landsbygd och vi gör det med en stor kompetensbas, dvs som ett komplement till Region-
förbundet. Därmed har de länsspecifika utvecklingsinsatserna verkligen gjort “nytta” och 
bidragit till målen i programmet samt utvecklat länet.
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23. Nedan finns utrymme för dig att kommentera ovanstående frågor om effektivitet 

Det går inte att svara generellt för hela landsbygdsprogrammet. I vår region fungerade det 
bra, men jag vet att det fungerade sämre I andra regioner. På Leadernivå var det onödigt 
krångligt och lite fel fokus.

Nationellt tycker jag att det blev för lite samordnad utveckling som blir långsiktigt hållbar. För 
låg

kompetens inom turism. Hela landsbygdsprogrammet har generellt haft för stor tro på underi-
frånperspektivet. Det krävs samordning på alla nivåer, annars får vi bara enstaka initiativ istället 
för utveckling.

Har inte tillräcklig kännedom om dessa förhållanden, svarar som allmän uppfattning

Omfördelning av medel till där efterfrågan var större är bra - hellre använda pengarna där det 
finns efterfråga - en efterfrågan som tyder på en för låg tilldelning. De övergripande målfor-
muleringarna för axlarna är många gånger långt från den verklighet där de ska implementeras 
- handlar nog inte så mycket om information som om realism om vad som är möjligt!

Programmet fick mer inriktning på att klara kontroller snarare än att uppnå resultat. Det 
kan ju också mätas i att produktionen minskat under programperioden vilket inte var ett 
mål.

Myndigheterna behöver utforma system anpassade efter målgrupperna, mindre 
byråkrati och kommunikation utifrån praktisk verksamhet och inte utifrån interna 
programdetaljer som axlar, åtgärdsnummer odyl.

Att flytta pengar mellan axlar är ok men att flytta dessa till andra län har varit tråkigt

Informationsinsatser borde ha gjorts när efterfrågan på medel inom en åtgärd var låg istället 
för att flytta över pengar. Ev också justera reglerna inom åtgärden

Känner inte igen att det skulle ha flyttats stora pengar mellan axlarna. Kan detta gälla Leader? 
Där kallade man sina insatser för axlar och flyttade pengar friskt från miljö och jordbruksinrikt-
ning till “attraktiv livsmiljö”.

Inlåsningseffekterna blev betydande, men justeringar ska inte ses som “göra slut på pengar-
na” utan som ett smart sätt att låta behoven styra. Mer sånt!

Min uppfattning är att kontrollsystem, revision, utbetalningsgranskning får alltför stor styrning 
av programmet. Rädslan att göra fel blir förhärskande och den omfattande administrationen 
påverkar måluppfyllelsen negativt. Det har märkts en tydligt svängning under programmets 
gång så att det administrativa har fått större och större fokus. Självklart ska det göras kon-
troller och självklart ska pengarna inte missbrukas, men ibland verkar det som att EU-kommis-
sionen tycker att det är viktigare med administration än måluppfyllelse och detta genomsyrar 
arbetet på svenska myndigheter. Det bör föras en övergripande politisk diskussion om detta 
och inte lämnas helt till EU-kommissionen och Revisionsrätten.

Den petiga ekonomiska uppföljningen har skrämt bort sökande som hade goda idéer men 
begränsade möjligheter att klara sådana administrativa krav

oj, svåra frågor att ge enkla svar på!

Det går inte svara på frågorna på ett trovärdigt sätt - eftersom de bygger på att jag tror 
att man med smärrre förändringar hamnar rätt.

Konstiga frågor, svårt att svara på. Saknade alternativet “Inget av förslagen” på flera. T.ex. 
påstående om att “insatser beviljades då även om de inte uppfyllde kriterierna” - det var väl 
ändå inte så att pengar beslutades ut hur som helst bara för att man skulle få ut dom?! Att 
pengar inte gick åt i olika delar beror enligt min mening på att det dels saknades efterfrågan/
behov eller att åtgärderna var utformade så att de inte var attraktiva att söka.

Finns en utbredd åsikt bland personer som jobbar med landsbygdsutveckling att formalia och 
regelverk är viktigare än att pengarna används på rätt sätt. Rädslan att göra “ fel” växer. En 
del av regelverket runt Leader var från början otydligt eller inte “färdigt” vilket gav osäker-
het. Mycket kritisk till att vid skiften av programperioder tar det ÅR innan det nya programmet 
kan starta. Det gamla slutade 2013, först nu kV1 2016 kan vi starta de nya Leadergrupperna. 
Varför?!

Omfördelning är ett bra sätt att justera för regionala olikheter som inte nödvändigtvis är negati-
va
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Formuleringen “att göra slut på pengar” gillade jag inte. Omfördelningen mellan axlarna visade 
på en flexibilitet då efterfrågan skilde sig och därmed kunde medlen i programmet i stort 
nyttjas för utveckling!

Flyttning av medel: Det är inte viktigt att “göra av med pengar” utan mål och mening! Under 
programperiodens gång förändras dock omvärlden och de mål och budgetberäkningar som 
gjordes   samt

de mål som sattes kan behöva revideras under en 7 år lång period. Det var därför bra att det 
fanns

möjlighet att flytta pengar till åtgärder som hade ett ökat utvecklingsbehov, från åtgärder som 
hade fått en minskat behov. Målen får inte bli statiska självändamål. Kontroller är bra men alla 
tillkommande kontrollmoment under perioden minskade effektiviteten i den inre arbetet och 
ökade länsstyrelserna kostnader i hög utsträckning utan vi fick ersättning för det. Det är en-
kelt för SJV att lägga till fler och fler kontrollpunkter - de slipper ju ta ansvar för kostnaderna 
det medför att utföra dem. Länsstyrelserna fick i stället allt högre kostnader medan vi förvän-
tades vara allt mera rationella och snabba. Den ekvationen går liksom inte ihop.
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25. Nedan finns utrymme för dig att kommentera ovanstående frågor om jämställdhet och 
integration

Ingen hänsyn togs i praktiken även om målen alltid fanns med (undantag finns naturligtvis)

På riktig landsbygd är kvinnor ofta starkt drivande i projektverksamhet/företag. Jämställdhets-
frågorna blir löjliga vid utvärderingarna. Man är glad att det finns någon ö h t som jobbar med  
projekten.

Enklare att ge stöd till cnc:svarvar och mjölkrobotar än företag inom service, handel och up-
plevelse (med många fakturor) gynnade mansdominerade branscher!

P.g.a. stor invandring till länet har vi ändå haft flera integrationsprojekt.

Svårt uppfylla när befintliga företag kommer med initiativ till utv projekt utifrån deras 
situation och behov. Ofta finns bara äldre herrar med viss kunskap att involvera.

har ingen åsikt generellt då vi i våra projekt anpassat oss till de horisontella målen och inte 
haft speciellt mycket m integrationsfrågor att göra

Ett “horisontellt mål”, vad sjutton är det? Det är bra att folk tvingas tänka till om jämställ-
dhet och integration kan vara verktyg för att nå de egna målen, men sådan måste man få se 
exempel på för at vilja satsa på. Relevansen blir tydlig om och endast om integration och jäm-
ställdhet faktiskt gör skillnad, och tyvärr lyftes inte sådana exempel fram i tillräcklig grad.

Mycket viktiga frågor och om jag hade varit mer insatt i programmet skulle jag ha haft mycket 
att tillföra till detta eftersom jag har en hel del erfarenhet av utvärderingar av andra program. 
Men just detta är jag inte så insat i.

Här gjorde Landsbygdsnätverket och vissa länsstyrelser bra arbete, men det var stor skill-
nad i landet mellan olika länsstyrelser. Det tyder på otydliga riktlinjer.

Fråga 24 verkar ha stort fokus på axel 3 och 4 och inte axel 1.

Leader gjorde paraplyprojekt för att kunna stötta små projekt /arrangemang som 
stöttade de horisontella målen.

Jag tror att det skulle ha behövts ett systematiskt kvalitetsarbete apropå integration och 
jämställdhet. Nu gjordes ansatser men det var upp till varje organisation att lära sig mer 
eller göra som förut. Det blir lätt ett spel för gallerierna vilket innebär att maktstrukturerna 
blir kvar, de tar sig bara lite andra uttryck.

Nej, det fanns inga öronmärkta pengar men det fanns möjligheter att ändå använda pengarna 
till t.ex. jämställdhet och integration. Det som jag tror ffa brister är våra egna kunskaper om 
hur vi ska nå ut och åstadkomma projekt av den typen, samt även programmets utformning 
som försvårar inte minst för nya svenskar att själva ta del av programmet (krångliga regler, 
rädsla för att göra fel). Att projekt av kvinnor
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för kvinnor belönas som årets jämställdhetsprojekt på Ullbaggegalan visar väl på att kunskapen 
om vad

jämställdhet är saknas i alla  led

Det pågick ett relativt aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, aktiv uppföljning, ändring 
av regionala krav, strategisk kommunikation mm. svårare att arbete med integration då endast 
vissa åtgärder kunde användas och målgruppen egentligen ej tillhör LBP-målgrupp, vissa projekt 
genomfördes dock , se tidigare svar.

Vad gäller integration har ambitionen varit god men målgruppen inte varit tillräckligt delak-
tig t.ex. som projektägare. Kan de berott på konflikten som finns i programmets utformning. 
De etniska föreningarna finns företrädesvis i stdane men kan ändå vara en stor resurs

Respondenter: 15
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27. Om du har fler synpunkter på Landsbygdsprogrammet 2007-2013 eller på denna un-
dersökning, får du gärna skriva ner dem här:

Det går inte att svara så här generellt på frågor om Landsbygdprogrammet i dess helhet. 
Programme är allt för diversifierat.

Många av de utvärderingar som har gjorts har visat på resultat som vi som arbetar med 
stöden har svårt att förstå.

För tung administration Orimliga krav om att redovisa rätt vid ansökan om utbetalning. 
Orimliga sanktionsregler Handläggningsrutinerna verkar utgå ifrån att den sökande är mer 
eller mindre kriminell och försöker lura till sig mer stöd än berättigat

Vi upplever det i vår organisation att det inte var enklare att söka och driva projekt än tidigare  
perioder

De byråkratiska kraven måste anpassas till målgruppen för insatsområdet.

Jag hade svårt att svara på flera av frågorna så dessa hoppade jag över.

Det hade varit bra med en kommentarsruta i anslutning till varje sida, gärna på samma sida som 
frågorna. Det hade också varit bra att ha flera frågor på samma sida, nu blev det alldeles för 
mycket klickande och det var svårt att få en överblick. Många frågor var otydliga så till vida 
att det inte framgick om det var Landsbygdsnätverket eller Jordbruksverket/länsstyrelserna/
annan aktör som var fokus för frågan (gällde fler frågor än fråga 12). Det hade varit bra att på 
fler ställen ge möjlighet till alternativet “vet inte/ingen åsikt». I de fall jag varit osäker har jag 
försöka svara i mitten.

Saknade ett “vet ej” på många frågor eftersom de berörde delar av programmet eller insatser 
jag inte alls haft kontakt med. Känns nästan som att ni kan stryka detta svar.

Det kan bara bli bättre! :-)

Se över trädgårdsnäringens handläggning och stödbelopp. det blir problem när eko tar för 
mycket fokus och max beloppen är låga branschens storleksratanalisering går fort och då är 
max taket lågt i investeringsstödet. samordna alla rådgivningsinsatser så man ser vad som görs 
i hela landet
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Den regionala anpassningen av programmet och möjligheten att flytta pengar gav länsstyrelser-
na goda möjligheter att vara en reell utvecklingspartner och det var bra! Under perioden blev 
fokus allt mera på kontroller och vi saknade löpande arbete med utvärderingar av effekterna. 
Ingen kontroll har  tagit ställning till om vi lämnat stöd till verksamheter som givit bäst effekt. 
Alla granskningar handlar om kostnadsflöden, regler och dokumentation. Det är ett helt snedvri-
det fokus. Det borde vara effekterna av våra beslut om stöd som utvärderades. Verksamheten 
styrs mycket beroande av vilka nyckeltal som efterfrågas och där har utvärderingar aldrig varit 
särskilt frekventa och de blir därmed lägre prioriterade.

Respondenter: 11
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Dialogsammanställning från analysseminarium 17 maj 2016 
om fem utmaningar i landsbygdsutvecklingsarbetet.

Syntesutvärdering av 
landsbygdsprogrammet 2007-2013

Dialogsammanställning från analysseminarium 17 maj 2016

om fem utmaningar i landsbygdsutvecklingsarbetet

Halmstad 26 maj 2016
Jörgen Johansson 

Mats Holmquist

Marie Mattsson

Per-Ola Ulvenblad
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En lärande utvärdering
Syntesgruppen ansvarar för att i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet (LBP) 
2007-2013 genomföra två huvuduppgifter. För det första att besvara de programöver-
gripande utvärderingsfrågor som ingår i uppdraget. För det andra utgår syntesgrup-
pens arbete också från en ambition att utvärderingen inte enbart ska stanna vid en 
redovisning av ett antal ex-post-svar på de programövergripande frågorna. Ambitionen 
är att utveckla en lärande ansats genom att bidra till att i högre grad än tidigare 
göra utvärderingsresultaten till en verksam del i de aktiviteter som stödmottagarna 
genomför i praktiska avseenden på programmets genomförandenivå. 

Som en del i Syntesgruppens övergripande ambition om lärande utvärdering, organi-
serade vi ett analysseminarium den 17 maj 2016 med hundratalet deltagare på plats 
vid Globen och tjugotalet på webbinariet via nätet. På seminariet lyfte Syntesgruppen 
fram fem utmaningar från sina programövergripande utvärderingsfrågor där de 
preliminära svaren var särskilt problematiska och viktiga för landsbygdsutveckling.

Efter inledningar kring varje utmaning fick seminariedeltagarna på plats i smågrupper 
föra dialoger utifrån några arbetsfrågor och skriva ner sina svar på arbetsfrågorna. 
Nätdeltagarna använde en chattfunktion för att skriva ner sina reflektioner. I detta 
dokument har vi sammanställt dokumentationen från både bordsdialogerna och 
nätchatten som ett sätt att ytterligare aktivera och sprida lärandet bortom utvärde-
ringsrapporterna. Synpunkterna kommer vi att ta med i arbetet med slutrapporten 
som publiceras i september.
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Dialogfråga 1

Hur bör resurser/stödformer för landsbygden prioriteras i ett geografiskt 
perspektiv?

– prioritering av områden med redan god potential för utveckling?

– prioritering av områden för att skapa god potential för utveckling? 

– andra geografiska prioriteringar?

• På miljöområdet; naturligt geografiskt

• Geografiska prioriteringar svåra att göra på grund av att de är politiskt känsliga

• Söktryck blir en typ av geografisk avgränsning (där drivet finns) – där det alltså 
redan finns en god potential

• Dödvikt är svårt – hur hittar man rätt?

• Geografiska prioriteringar är svåra beslut på nationell nivå; Det är politiskt svårt. 

• Inte nödvändigtvis så att det är värdefullt att likabehandla alla. Det beror på 
regionala behov.

• Bredband: Svårt att kombinera nationella och regionala perspektiv. Det nationella 
målet handlar om att så många som möjligt bör få bredband medan de regionala 
dimensionerna är av en annan karaktär.

• Löpande ansökningar gör att det blir svårare att få till en prioriteringssituation

• Olika naturbetingelser och marknader i olika delar av landet.

• Kan vara rätt att främja områden som är starka, ex.vis kulturmiljöer har stöttats 
mer i vissa län inom åtgärden ”utvald miljö”.

• Regelverket är väldigt olika för olika åtgärder vilket gör det olika enkelt att 
främja de övergripande målen.

• Vem har egentligen mandatet att prioritera?

• Ett urvalskriterium skulle kunna vara att rikta stöd mot de som engagerar sig i 
ett samarbete där man definierar ett visst geografiskt område.

• Problem med omfattande administration, för t.ex. ett samarbetsprojekt kan göra 
att en sådan åtgärd används mindre.

• Budgetmedel som flyttas kan hamna i åtgärder där administrationen är enklare 
eller där det lokala intresset är större.

• Handlar programmet om utvecklings- eller utjämningsstöd? Mest utveckling 
och tillväxt.

• Borde det inte skapas regionala landsbygdsprogram? Kanske kan bli aktuellt 
med den nya regionsammanslagningen – 6-8 regioner – ett landsbygdsprogram 
för varje region? Exempel på regionala områden med potential skulle då kunna 
var vägledande. 

• En fråga för Landsbygdskommitténs slutbetänkande – olika typer av åtgärder 
beroende på förutsättningar – vilken potential skull det kunna få?

• Kan landsbygdsprogrammet hjälpa till med att bibehålla landsbygdens attrakti-
vitet? Ex.vis konstnärskollektiv utanför Borås.

• Landsbygdsprogrammet är för litet för att kunna spela en roll för att hålla 
landsbygden levande.
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• Allmänt sett har man gett för mycket pengar till områden med god potential. 
Hellre då att skapa potential för utveckling.

• Åtgärdernas olika karaktär påverkar möjligheterna att prioritera, t.ex. vissa 
miljöåtgärder är lättare att prioritera geografiskt.

• Andra stöd är mer efterfrågestyrda.

• Samarbete mellan länsstyrelser behövs i de regionala prioriteringarna. Bra 
om det finns ett nationellt stöd för lokala samarbeten mellan län, ex.vis för 
skärgårdsprojekt.

• Processerna i programmet tar lång tid att lära sig.

• Hur mycket betyder stöd till eldsjälar (lokalt)?

• Lokala stöd kan få stor spridning

• Testområden för vissa metoder (gender)

• Behövs mer forskning om detta, kriterier.

• Satsa där det finns en god potential! Nej till prioritering av Hela Sverige ska leva.

• Händer mer och lockar fler när det kopplas samman med andra verksamheter 
(Landsbygdsutveckling, + turism + handel + forskning)

• NUTS-områden, gemensam identitet (?), pengar, problem, struktur

• Svårt att välja bort vissa områden – låt det hellre självdö.

• Lyft hellre frågor än område.

• Svårt med prioritering inom miljöområdet i förra landsbygdsprogrammet. Svårt 
att få fram stödstrukturer och tung administration gör det jobbigt att välja

• Omöjligt att prioritera bort områden rent politiskt.

• Behövs längre projekttider för att kunna hinna etablera företag/det tar tid att 
koppla ihop och att samarbeta.

• Det bör göras tydliga områdesprioriteringar – geografin är relevant för att styra 
resurserna till de områden där de behövs bäst. Detta innebär att det sannolikt 
kan komma att behöva göras en nationell samordning.

• Generellt sett tror vi att stöd till   
- infrastruktur, utbyggnad/underhåll av vägar, bredband 
- samhällsservice (skola, dagis, sjukvård, äldreomsorg) 
- central kommersiell service, lanthandel, bensin 
- regelförenklingar 
är det bästa och effektiva stödet för att utveckla landsbygden. Företagsstöd är 
mindre effektivt.

• Ingen motsättning behöver finnas mellan att satsa på områden med god potential 
och områden med mindre god potential. Kanske dock inte stödja de som ligger 
allra bäst till respektive de som ligger allra sämst till.

• Mängden pengar att satsa är i vilket fall begränsat.

• Ska hela Sverige leva? Spridning över landet viktig.

• Utgångspunkten bör ändå handla om ekonomisk bärkraft snarare än geografi.

• Geografisk prioritering kräver ökad styrning av hela programmet

• En logik i att politiken ska stötta där det inte redan går bra, men på sikt kan det 
vara så att de som redan går bra också behöver stöd för att överleva.

• Stor komplexitet mellan olika sorters företag på landsbygden kan göra det svårt 
att formulera en bra politik.
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• Regionala landsbygdsprogram? Skulle det göra att regionerna blev mer aktiva?

• Uppdelningen mellan länsstyrelsen och regionerna gör det svårt att synkronisera 
insatser. Risk finns för undanträngningseffekter!

• Vem definierar regionala behov?

• Regionalt prioriterade miljöersättningar borde förberetts bättre. Svårt för dessa 
att få genomslag.

• Glapp mellan politiska mål och indikatorer i programmet.

• Kostnadseffektivitet i förhållande till måluppfyllelsen – hur avgörs vad som är 
viktigast? Kan vara olika för olika delar av programmet.

• Vad gäller miljöersättningarna och miljömålen är det andra kriterier som kan 
gälla för den geografiska inriktningen än företagsutveckling och i frågor om 
livskvalitet.

• Gör satsningar långt från staden, i glesa strukturer för service, bredband, skola, 
omsorg.

• Jordbruk; spelar ingen roll om det är nära eller långt från en stad.

• Flera olika företag på landsbygden; OK att satsa nära mindre tätorter. Då kan 
landsbygden omkring utvecklas positivt. Men att satsa nära storstäderna kan ge 
dödvikt, där hade investeringar kunnat göras ändå.

• Fundera på hur de äldre ska bo och hur de kan hjälpa till.

• Miljöersättningar och miljöstöd bör satsas där de gör störst miljönytta.

• Regeringen vill skapa nya jobb som inte behöver stöd för att finnas kvar. Det 
talar för att satsa pengar nära städer där kunderna finns.

• Länen bör själva välja vilken metod de vill använda och tiden får utvisa vilken 
metod som är mest framgångsrik.

• Men, ska ett landsbygdsprogram användas mest i stadskommunerna som utvär-
deringen visar? Replik; många av lantbruken ligger stadsnära så det är inte så 
konstigt.

• Syfte och mål måste klargöras; är målet att satsa på landsbygden då bör det ske 
en styrning på en övergripande nivå eller så väljer man bort det målet och då får 
länsstyrelserna själva bestämma.

• När det gäller regional utveckling måste det finnas ett mandat på regional nivå 
(beskär den nationella nivåns inflytande).

• Vem ska sätta regler för exempelvis specifika satsningar och olika stödområden; 
komplex fråga för styre av den regionala nivån; vi har inget svar men frågan 
behöver komma upp på dagordningen. 

• Sammanfattningsvis; Tydligare mandat regionalt och beskär inflytandet nationellt!

• Klåfingrigheten från nationella politiker alltför stor; landsbygdsprogrammet 
synes kunna användas till allt, exempelvis myggbekämpning.

• Hur gör man då pengarna inte går åt; hur görs den typen av omprioriteringar; 
lite godtyckligt synes det som.

• Det nya programmet består av fler småpotter; osäker på vad det kan betyda för 
den geografiska prioriteringen.

• Viktigt att framhålla; Varje leaderområde gör en geografisk prioritering utifrån 
sina lokala förutsättningar.
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• Vilket handlingsutrymme har regional nivå att göra egna geografiska priorite-
ringar i landsbygdsprogrammet? Vilket utrymme finns för regionala variationer? 
Är det någon som egentligen har koll på det?

• I vissa län finns både landsbygd och storstad nära varandra man bör ta vara 
på möjligheten att kunna skapa win-win situationer här emellan, dvs. göra en 
geografisk prioritering utifrån varje leaderområdes förutsättningar verkar vara 
en god ide.

• I gamla landsbygdsprogrammet hade vi möjlighet att jobba med geografiska 
prioriteringar i de regionala genomförandestrategierna. 

• Viktigt att först bestämma syftet med programmet. Investering eller utveckling? 
Hänsyn vid beslut måste tas till lokala (Leader) utvecklingsstrategier, kommu-
nala strategier och regionala strategier. Beslut om medel måste tas i samråd 
mellan lokal, kommunal o regional nivå. Vad gäller regional nivå måste samråd, 
samstämmighet finnas mellan länsstyrelse och region i de län där regionerna har 
det regionala utvecklingsansvaret. 

• Att arbeta med geografiska prioriteringar kräver också att det finns engagerade 
stödsökande i dessa geografiska områden som prioriteras. Trots marknadsföring 
av stöd/ersättningar krävs att det finns investeringsintresse som vill satsa i ett 
prioriterat område.

• Om vi har en målsättning att också hålla ihop landet geografiskt och över tid så 
måste uppmärksamhet och resurser läggas där behoven är störst.

• Är det inte möjligt att få en samverkan mellan ett investeringsstöd och ett 
utvecklingsstöd? Bör de inte samspela med varandra – dvs. användas i syfte att 
nå ett gemensamt mål för platsen, länet osv?

• En investering ska alltid leda till utveckling. Viktigt i det här sammanhanget är 
dock är att vi inte betraktar medel som går till landsbygden som stöd utan som 
investering - precis som det skulle betraktas om pengarna gått till ett projekt i 
staden.

• En investering bör leda till utveckling av något slag eller ett försök till utveckling.

• Om landsbygdsprogrammet vad gäller prioritering och potential ska det utgå från 
fakta och faktiska möjligheter och då måste det först skapas objektiva forum/
former och sakligt grundade kriterier/ urvalsprocesser. I annat fall tenderar det 
bli alltför präglat av revirbevakande och fortsatta satsningar i redan uppkörda 
hjulspår.

• I denna frågeställning speglas också den aktuella debatten om regionförstoring: 
Finns det egentligen politiska ambitioner att hela Sverige ska leva eller blir 
regionfrågan en administrativ uppföljning av bristande/förfelad regional och 
landsbygdspolitik?
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Dialogfråga 2 

Diskutera huruvida innovativa ansatser bör inriktas mot individnivå, 
företagsnivå och eller strukturell nivå. Vad kan göras på de olika nivåerna?

• Underlätta systemet för att möta innovationsbenägna.

• Svårt att lita för mycket på de politiska systemen att skapa strukturell nivå för 
att hitta den mest gynnsamma effektiviteten gällande innovation.

• I uppföljningssystemen kan man fråga projektägare/företag om de upplever 
förändring.

• Individnivå/företagsnivå – ge tid att utveckla innovationer. På strukturell nivå 
bör man skapa infrastruktur; bredband, skola, förutsättningar för innovation 
(jobba in regelförenkling).

• En aspekt är att det är en samhällsfråga och kanske inte något som landsbygds-
programmet hanterar.

• ”Mjuka värden”, som exempelvis med leadermedlen kunna förnya (testa idéer 
med enda risk att man lägger ner sin egen tid) är ett sätt att jobba på individ-/
företagsnivå.

• Det var svårt att få den gamla samarbetsåtgärden att fungera, annars hade det 
kunnat ge t.ex. nya patent.

• Inte så stort fokus under 2007-2013.

• Innovation på individnivå, dvs. nya lösningar på t.ex. de enskilda gårdarna. 
Hänger med i utvecklingen, men inga stora innovationer genom investeringsstöd.

• Hur ta vara på och inspireras av andra som har nya lösningar?

• Strukturell nivå: Satsa på sociala innovationer.

 - strukturellt på service, skola, omsorg – tänk nya sätt att lösa detta på landsbygden

 - pendling och logistiklösningar

 - integration; hur få nya svenskar att komma in i samhället, få jobb, stanna på 
landsbygden

 - Leader har en viktig roll

 - Hur använda/utveckla digitala tjänster

 - Delningsekonomi – laga mer

 - Fjärrundervisning, vård på distans – via IT

• Företagarnivå

 - Få in fler från andra branscher som samarbetar för att utveckla landsbygden 
och dess företag

 - Hur få till innovativa samarbeten?

• Bra med EIP – både för företags- och strukturell nivå.

• Landsbygdsprogrammet vänder sig till företag och projekt, inte individer v.s. 
(?) innovativitet.

• Vad menas med innovativa ansatser?

 - Att använda ny teknik i nya/gamla sammanhang som mjölkningsrobotar /
bredband/appar/höjbara viltstängsel?

• Vad som är innovativt varierar mellan olika leaderområden på grund av områdets 
karaktär – kan vara platsberoende.
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• Innovation kan vara både processer/arbetssätt och teknik.

• Kan man koppla det till att göra nya unika saker för diversifiering eller bygga 
sammanhang för kluster och destinationer.

• De företag som utvecklar väldiga konkurrenskraftiga innovationer söker inte stöd 
i landsbygdsprogrammet – för då blir de offentliga. De vill inte sprida sina idéer!

• Olika typer av innovationer:

 - tekniska (uppfinningar)

 - Ekonomiska (t.ex. andelsjordbruk)

 - Sociala (nya samarbetsformer)

• Problem med ”riskminimering” i förhållande till landsbygdsprogrammets 
övervakningssystem.

• Vad bör målet med innovationer vara?

• När blir något en innovation?

• Knäckfrågan är hur man kommersialiserar en uppfinning.

• Svaga strukturer för att ta hand om innovationer.

• Individ- och projektresultat men implementeringen är svag/obefintlig.

• Det behövs en infrastruktur för att få en innovativ landsbygd.

• Skola är nödvändigt för att bo och för att en landsbygd ska bli innovativ.

• Hitta gruppen eldsjälar, stöd men bränn inte ut.

• Behövs en innovativ struktur som tar tillvara kunskaper, idéer, resultat. Fånga 
upp processer.

• Hur ska en stabil organisation som Jordbruksverket kunna stimulera innovativitet? 
Behövs en kontext som stödjer/fångar upp/vågar misslyckas. Det saknas idag. 
Vi byråkrater är inte rätt / bra för det.

• Byråkrati är viktig, rättvisa, demokrati.

• Utbilda byråkrater i innovativite.t

• Strukturera byråkratin/organisationen annorlunda. Ej utifrån pengapåsar utan 
mål/områden. Kör testverksamhet med detta.

• Innovativt personstöd.

• Vi måste bli tydligare på vad pengarna syftar till, utveckla en gemenskap.

• Mer strategitänk, innovationsstrategi.

• Enhetlig struktur, strategi för en innovativ landsbygd.

• Risken är att landsbygdsprogrammet bara ger säkra pengar för att undvika 
misslyckande.

• Jordbruket har varit innovativt.

• Definition av innovation behövs. Kan vara hur brett eller smalt som helst.

• Inriktas för att bli innovationssystemkompletterande (jordbrukets innovations-
system eller landsbygdsföretagens system, vilket troligen är sektorsspecifika 
eller det nationella).

• Insatser kan behövas på alla de föreslagna nivåerna (se frågan).

• Vi behöver strukturella insatser för att stötta individ/företagsnivå.

• Kan behövas en uppdelning på innovativa ansatser på dels landsbygdsutveck-
lingsinsatser (bredband, leaderåtgärder), dels lantbruksföretagsinsatser (nya 
metoder för att stötta innovationer).
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• Organisationer – strukturer för att kanalisera idéer. EIP är ett exempel.

• Individ – prioriteras i det nya programmet.

• Nyanlända kan agera katalysator.

• Fotboll är i grunden innovativt.

• Leader är en bra metod att sprida lärande.

• Centralt problem: Vad är en innovation? Hur ska det mätas?

• Investeringar blir enkelt att fokusera på för utveckling. Men är bredband i sig 
mer innovativt än en mjölkrobot?

• Utbytet mellan jordbrukare och landsbygdsbefolkning kan vara begrän-
sad men har potential. Kan finnas innovationspotential på individnivån här 
– bygdeinvesteringar?

• Närheten till marknad avgör innovationsgraden i jordbruksprodukter.

• Se innovation i arbetsmiljösamarbeten t.ex.

• Individer och företagsnivå bör prioriteras.

• Måste ha processledare som kan hjälpa projekten framåt.

• Möjligheterna för individer att få ersättning för eget arbete bör förbättras (alter-
nativt innovationskonsult) (om det finns samhällsnytta med innovation).

• Svårare att se insatser på strukturell nivå – ex. vattenråd (nya mötesytor, synergier).

• Inte aktuellt på individnivå, i så fall i nätverk.

• På företagsnivå finns stöd i nya programmet. Innovationsgrupper kring företag 
bildas.

• Strukturella behov finns: bredband, drönare, transporter och kommunikation.

• Innovationer uppstår primärt hos individer, enskilt eller i grupp som företag, 
organisationer, kluster, nätverk etc.

• Större strukturer; myndigheter, verk etc. kan dock själva arbeta och utvecklas 
mer eller mindre innovativt men deras primära funktion är stödjande för det 
omgivande samhället och ska därmed i första hand stödja & stimulera det 
innovativa arbetet där, hos individer, organisationer, företag etc.

Diskussioner kring innovativa ansatser från chatten:
• Enligt näringen och kunskapare med globala perspektiv besitter fäbodbruket 

möjligheter till innovationer vad avser miljö-, och klimatanpassad, resurssnål 
produktion av animalier. Därmed näringsverksamhet i extrem glesbygd. Dock 
saknas erforderlig acceptans och kompetens i administrationen för att konstruktivt 
möta och stötta dessa sakfrågor och innovativa möjligheter. Detta utgör enligt 
vår uppfattning ett strukturellt problem. Se även vidare www.fabod.nu 

• Vi ser inte att man bör inrikta de innovativa insatserna på en enda nivå utan det 
är viktigt att alla nivåerna finns med.

• Mer fokus på att stödet ska riktas mot innovativa ansatser både på individuell 
nivå och på företags och strukturell nivå. 

• Innovation betonades under förra programperioden starkt för att erhålla medel 
ur landsbygdsprogrammet. Vad man behöver fundera kring är om innovation 
är det väsentliga eller om det istället är viktigare att fortsätta satsa på det som 
redan fungerar bra och utveckla det. Tyvärr kan det många gånger vara svårt att 
hitta medel för att stödja fortsatt kontinuerlig utveckling.
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• För att få in de innovativa ansatserna kan man ändra föreskrifterna för 
landsbygdsprogrammet. 

• I nya landsbygdsprogrammet finns det större möjligheter med innovationer 
via EIP, Europeiska innovationspartnerskapet www.jordbruksverket.se/amnes-
omraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/innovationereip.4.6ae223614dda2c
3dbc459fb.html

• Lokala utmaningar löses bäst på lokal nivå. För att bidra till innovativa insatser på 
landsbygden bör därför mandatet för utveckling ligga så ”långt ut” som möjligt 
- helst hos de lokala utvecklingsgrupperna som bäst vet vad som behövs för att 
utveckla bygden. Myndigheter på olika nivåer Därför bör mandatet för utveckling 
på landsbygden ligga så ”långt ut” som möjligt - gärna på lokala utvecklingsgrup-
per. Myndigheter på olika nivåer - nationellt, regionalt, kommunalt

• Inom tidigare landsbygdsprogrammet har det funnits faktiskt utrymme för 
offentliga sektorn att å det grövsta dominera inom ”leadersamarbetet” Detta 
har i vissa fall handlat om att befästa gamla strukturer och har alltså fungerat 
kontraproduktivt. Det är förödande för organisationer och enskilda som möter 
den typen av negativa, ja - motparter, inom det förmenta trepartnerskapet. 
Sådant måste åtgärdas om det verkligen fins en ambition att bejaka innova-
tioner och adaptiv förvaltning av landsbygdens resurser och engagemang från 
landsbygdsbefolkningen.

• Lokala utmaningar löses bäst på lokal nivå o av lokala aktörer. Därför bör 
myndigheter på olika nivåer endast se till att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt, bl.a. genom en tillåtande attityd. Ansöknings- och uppföljningsrutiner 
medverkar också till att stävja innovativa tankar varför det kanske vore bättre 
med en effektivare kontrollapparat i efterhand än att ett projektförslag i förväg 
måste anpassa sig efter uppsatta kriterier och målsättningar.

• Ett litet tillägg vad avser kapitlet kring innovation: vore bra att se över var resur-
serna för innovation o utveckling inom landsbygdsprogrammet bör höra hemma 
fortsättningsvis. Kanske hos Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig 
istället för som nu hos Jordbruksverket och länsstyrelserna.

•  Kommuner som har en tjänsteman anställd med ansvar för landsbygdsfrågor 
tenderar att ha en mer samlad strategisk syn på utveckling av hela kommunen.
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Dialogfråga 3 

Hur kan mål och indikatorer utvecklas så att fler insatser för klimatåtgärder 
kommer till stånd? Hur kan potentialen för mer bioenergiproduktion utnyttjas? 
Kan åtgärder för klimatanpassning stimuleras?

• Det behövs mer forskning för att få en tillförlitlig grund för insatser här. 

 - t.ex. när det gäller produktionsteknik  

 - ändra användningen av organogena jordar, perenna växter, våtmarker. 
Kompensationsmodeller för detta krävs

 - hur motivera lantbrukare för åtgärder?

 - det finns vissa stöd för klimatåtgärder i det nya programmet

• Bioenergi – höj priset på gasen. Ge en stabil prisprognos för de som skulle vilja 
investera.

• Svårt att förutsäga vad som kommer att krävas – det finns inget facit….. Antingen 
kommer det att behövas insatser för att hantera vatten (för mycket/för lite), nya 
invasiva arter, nya skadegörare eller infrastruktur.

• Påverka konsumtionen först 

 - öka medvetenheten. 

 - en komplicerad fråga med många målkonflikter. 

 - långsiktighet i biogassubventioner saknas. 

 - är bioenergi ”modernt” i många år? Går den att exportera?

• Insatser för att fylla igen de marker som en gång torrlagts för att bruka

• Klimatförändringen kan vara en möjlighet att flytta produktion av t.ex. kött till 
norra Sverige eller börja odla vin i söder

• Öka produktiviteten både inom växt och djurproduktion

• Utnyttja fiske- och räkodlingar till gödning inom jordbruket

• Utnyttja spillvärme från exempelvis hushållen

• Mer stöd till investeringar i solceller för lantbrukets byggnader – både i form av 
rådgivning och kapital

• Utveckling av biogas – från gas till flytande

• Matsvinnet – ta till vara !

• Produktion av produkter som genererar energi (energiskog etc.)

• Mer tydliga mål

• Utvärdera målkonflikter när målen sätts

• Klimatanpassning – behov av stöd för att möjliggöra långsiktiga investeringar 
t.ex. dränering

• Bioenergi/nya drivmedel – investeringsbeslut som påverkas av politiska beslut 
blir problematiska

• Restprodukter som t.ex. grot finns i norrländska skogar men incitament för att 
göra flis av det saknas ibland. Marknadsefterfrågan sviker.

• Anpassa till regionala förhållanden i de regionala handlingsplanerna. Utlysningar 
och uppföljning.

• Större effekter är svåra att uppnå i lokala projekt då de påverkas av nationella 
politiska beslut främst.
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• Betalning för resultat? Åtgärd med ersättning för kostnader ger få incitament 
om bara merkostnader kan ersättas.

• Info och rådgivning om befintliga stöd. Ta in empirisk info för att utforma bra 
utlysningar.

• Tydliga utlysningar med exempel på åtgärder. Se exempel ESF. Resultat och 
effekter.

• Stora och komplexa projekt som t.ex. biogasprojekt kan gynnas av att stödet delas 
upp i flera delar 1. Förprövning 2. Tillstånd 3. Investering Större stöd initialt då 
risken är störst. Säkra projekt över programperioder så att de som gått igenom 
initiala delar inte riskerar att få avbryta projekt.

• Trädjordbruk på organogena jordar, ex agroforestry. Använda både som kolsänka 
och förbättra mineralisering.

• Kan antingen effektivisera befintliga system alternativt förändra produktion ( 
grön proteinväxling)

• Väva in i övriga stöd. Målkonflikter, marknader, tekniska innovationer. Mycket 
av detta ligger utanför landsbygdsprogrammets ramar.

• Även ändra och bygga kunskap och kompetensutveckling

• Hur tekniska lösningar i en ända kan ge klimatvinster i en annan.

• Krävs analys av möjliga framtider

• Måste in i alla åtgärder som en aspekt

• Energieffektiviseringsåtgärder kan lyftas fram och stimuleras inom programmet

• Se skogens möjligheter för kolinlagring och biodrivmedel

• Potentialen för biogasproduktion sammanfaller med elpriser

• Större krav gällande idisslande djur i Europa. Samma regler/krav inom EU på 
alternativ. Högre minimikrav.

• Gemensamma mål för landsbygdsprogrammet i EU (fonderna)

• Jobba mot matsvinnet

• På lokal nivå med mindre klimatsmarta lösningar t.ex. lösviktshandel

• Ta grepp om kollektivtrafik/avsaknad av kollektivtrafik – hitta andra lösningar

• Cirkulär ekonomi - stimulering 

• Kan man jobba mer samordnat mellan programmen så att man även kan arbeta 
mer strategiskt (riskkapital) för t.ex. större bioenergiproduktion.

• Det bör finnas mjuka pengar för att prova nya ideer – inte bara investeringspengar

• Realistiska mål – målen idag kan anses ”luddiga” och därför rinner engagemang/
driv iväg

• Förnybar energi (biogas) inte lönsamt idag p g av låga energipriser. Bra att vi 
har max stödnivå idag, utan tak + 40 öre/kWh

• Titta på detta systemanalytiskt - inte splittra upp det.

• Vall på slätten – enda miljöersättningen som gör klimatnytta – kom inte med i 
nya programmet.

• För mycket miljöåtgärder som kräver stort intresse för att få stöden

• Koncentration av djur till vissa områden gör att gödsel finns i överskott – påverkar 
marknadsstruktur

• Klimatanpassning – även ekosystemtjänster för t.ex. biologisk mångfald 
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• motverka markpackning – samverkan krävs

• solenergi – bra med nationellt stöd för investeringar för t.ex. solenergiparker på 
landsbygden

• finns det möjlighet att söka inverteringar gemensamt? Skulle sannolikt förbättra 
kostnadseffektivitet i många åtgärder

• viktigt koppla samman klimat/energi med innovation

• åtgärder kopplar till många mål/indikatorer – saknas fler åtgärder som har med 
klimat att göra – behövs mer aggregerade åtgärder som täcker fler

• Vi saknar effektiva åtgärder och uppföljningsmöjligheter

• Betalt för att inte odla fungerar – varför odla när vi har skog i överflöd?

• Flis är ingen enhetlig produkt – kvalitetsflis – biprodukt – billigaste köps från 
Kanada

• Fårull lagrar kväve och kol – kläder 10 % fossilberoende – Ull endast 4 %

• Lin är också en bra produkt

• Svårt att göra biobränsle konkurrenskraftig när el är så billig

• Många åtgärder/frågor är klimatanpassning. Vi måste följa upp helheter istället 
för delar.

• Skapa sammanvägd analysmodell med fler mätkriterier och viktade summor/
aspekter

• Grödor – innovation behövs!

• Kolinbindning – jobba med Finland – gemensam satsning 2017

• Kunskap behövs om organogena jordar

• Hållbart – ekologiskt/konventionellt – skogen som resurs

• Bättre målstyrning!

• Mer vilt!

• Kan vi använda landsbygdsprogrammet för att förändra konsumtionen? Etik 
påverkar köttkonsumtionen.

Kommentarer från chatten:
• Minska emissioner från mark och djur är lätt att säga men hur ska det göras utan 

att vi lägger ner jordbruket? Finns det förslag?

• Den stora potentialen att påverka jordbrukets klimateffekter tycks finnas i 
hur vi utformar gårdsstöd och miljöersättningarna. Genom att ändra utform-
ning och stödnivåer av till exempel vallersättningen, betesmarksstödet och 
kompensationsbidraget, vilket framgår av Jordbruksverkets rapport 2014:20 
och Vallstödsutredningens rapport (under publicering, men som utvärderarna 
fått tillgång till).

• Från Fäbodbrukarna föreslår vi ökad uppmärksamhet och mer kunskap om 
mjölk- och köttproduktion utifrån traditionell kunskap och extensiva naturbe-
tesmarker. Sådan grundläggande kunskap saknas idag och den behövs förstås i 
utgångsläget för att skapa riktiga incitamenten för den miljö- och klimatanpassade 
produktionen av animalier.

• Visa eller räkna på den samhällsekonomiska nyttan av insatserna om det inte 
finns lönsamhet i åtgärderna och jämför olika alternativ mot varandra.

• www.lantbruk.com/debatt/klimatsmart-med-fler-kor-i-norrland#.VzlxbA6J9ag.
mailto
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Dialogfråga 4

På vilka sätt kan kontaktytorna, nätverken och samordningen mellan lands-
bygds  programmet och den regionala tillväxtpolitiken utvecklas?
Hur kan man hantera att ha både god kontroll över medelsanvändning i lands-
bygdsprogrammet och se till att systemen likväl skapar både tillit på lands-
bygden och lust bland kreativa aktörer (privata, ideella) att söka medel?

• Community-led local development (CLLD) utgör ett utvecklingsarbete som 
ligger på näringsdepartementet och är tänkt som ett testområde för alla EUs 
sammanhållningsfonder; den regionala utvecklingspolitiken borde uppmärk-
samma landsbygden; det finns mycket att lära i regionalfonden (ERUF).

• Svårt att förändra här med tanke på den starka ställning som EU:s revisions-
verksamhet har.

• Kan finnas en ev. fördel i att Jordbruksverket har hand om Leader nu i den nya 
programperioden.

• Behov av att lägga in kuddar och handledning i systemet.

• Landsbygdsprogrammet har för många syften och ändamål och målgrupper; 
Borde lösas upp och bilda olika program med olika administration och arbetssätt.

• Statlig sektorspolitik angående service och tillväxt tillhör regionalpolitiken, 
exempelvis nerläggning av arbetsförmedlingar, den statliga verksamheten lokalt

• Landsbygdskommittén föreslår att en person representerar staten i varje kommun.

• Är regional autonomi önskvärt?

• Det behövs generellt sett mer kommunikation mellan offentlig sektor och 
medborgarna.

• Partnerskap regionalt och genom partnerskap i övervakningskommittén är viktigt.

• Landsbygds- och regionalpolitiken är inte mer statsstyrd än tillväxtpolitiken, 
snarare tvärtom!

• Lokala kunskapen samordnas enklare regionalt, den administrativa förenklingen 
av Leader till Jordbruksverket gör att länsstyrelsens kompetens, baserat på att 
de sitter på andra regionala stöd riskerar att försvinna (i alla fall för möjligheten 
att samfinansiera projekt).

• Det är ett stort problem att inte landsbygdspolitik och tillväxtpolitik är bättre 
samordnade

• Vad har hänt inom Leader-arbetet till följd av att länsstyrelserna har tappat sitt 
inflytande här? Påverkar detta den regionala samordningen?

• Funderingar i gruppen kring olika möjligheter att samordna regional tillväxtpo-
litik med landsbygdsprogrammet; gemensamma initiativ, arbetssätt, samverkan, 
uppföljningsaktiviteter, sakfrågor, redskap, regler)

• Stärk samarbetet mellan regeringskansliet, olika myndigheter på tillväxtområdet 
och regionala organisationer även inom landsbygdspolitikens område.

• Länsstyrelserna bör få ett tydligt ansvar för landsbygdens utveckling. Utifrån 
ett sådant uppdrag bör man naturligtvis samverka med andra regional och lokal 
aktörer.

• Mer strukturerad, strategisk dialog utanför boxen behövs mellan boxarna om 
mål/medel. 

• Bättre smörjmedel i hela systemet
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• Olyckligt att dela upp i stadsutveckling och landsbygdsutveckling. Fokusera på 
gemensamma frågeställningar. Koppla ihop stad och region. Tydligare kontaktytor 
bör utvecklas. 

• De olika fonderna arbetar för mycket i stuprör. 

• Flytt av Leader och projektstöd till Jordbruksverket för perioden 2014-2020 gör 
det svårare att dra nytta av den regionala tillväxtpolitiken.

• Förenkla redovisningen genom att dra nytta av andra program (t.ex. interreg)

• Involvera kommunerna mer!

• Skapa regionala tillväxtområden med relevans även för landsbygden.

• Skapa landsbygdsprogrammet med regional styrning

• Jordbruksverket har hårda krav på sig att göra rätt – annars blir det sanktioner 
från EU.

• Tjänstemän på regionförbunden känner sig marginaliserade.

• Landsbygdsprogrammet är hårt styrt uppifrån vilket försvårar samordning med 
andra politikområden.

• Någon i gruppen talar sig varm för en sammanhållen, nationell, landsbygdspolitik.

• Landsbygdsprogrammet styrs starkt av EUs regelverk. Vi behöver pressa kommis-
sionen hårdare för att öppna för fler flexibla lösningar mellan olika fonder. 
Landsbygdsprogrammet måste ha stark förutsägbarhet, enligt kommissionen.

• Landsbygdsprogrammet måste integreras med regionala andra strategier. 

• Alla vill ha diagnos för att få hjälp/stöd. Kanske skulle landsbygdsprogrammet 
ingå i det vi kallar Det hållbara samhället?

• Man definierar sin position utifrån problem. Det behövs även stöd utan problem.

• Revir, makt, prestige hindrar ansvariga högt upp i systemet för att prata med 
varandra.

• Programmet bör vara stödjande inte dömande.

• Större projekt skulle underlätta uppföljning, kontaktskapande, korrigering, 
utveckling i landsbygdsutvecklingsprojekt.

• Byråkrati finns; ex.vis ger små redovisningsfel ibland stora konsekvenser.

• Hur få till att alla drar åt samma håll? Landshövdingen? Regleringsbrev? Hur 
kan man stimulera det?

• Hur utnyttja att det finns två stora myndigheter som jobbar inom detta område 
(Jordbruksverket, Tillväxtverket?)

• Stärk funktionerna för en starkare uppföljning av olika verksamheter i 
landsbygdsutveckling. Koppla in lärande och påverkan (som t.ex. finns inom 
Landsbygdsnätverket). Arbeta mer med temagrupper, nätverk, rotation av personer 
osv.

• Se Malin Lindbergs rapport (ska presenteras den 24/5) om strategiskt partnerskap 
(som består av ett tiotal analyser)

• Att även på EU-nivå bestämma sig för att använda nya sätt att göra bedömningar 
(utvärderingar?); kanske bör mer läggas över på medlemsländerna själva)

• Öka transparensen (i beslutsprocesser inom Jordbruksverket) om vad som utgör 
EU:s regler. Motivering av regler är också viktig.

• Varför kan Finland (som ofta ges som exempel) tolka saker ting annorlunda i 
förhållande till EU-styrningen?
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• Jobba mer med kommunikation om statens arbete för landsbygdsutveckling.

• Inventera hur samordningen faktiskt fungerar mellan tillväxtpolitik och lands-
bygdspolitik (det vet vi inte idag). Kartlägg då kontaktytor och arbetssätt som 
varit framgångsrika.

• Mycket handlar om attityder; börja se möjligheter!

• Regional tillväxt med RUS bygger på regionerna och detta glider isär från 
länsstyrelsernas arbete inom landsbygdsprogrammet. Regeringen har lagt ett 
uppdrag till Tillväxtverket att titta på landsbygdsperspektivet i RUS:arna.

• Jordbruket är en viktig del av landsbygdsutvecklingen och naturligtvis vår mat! 
Regionerna m.fl. ser ofta inte jordbrukets roll och nytta för regional tillväxt. 
Landsbygd och lantbruk måste vara ett viktigt område inom regional tillväxt.

• Problembilderna väldigt varierande; t.ex. rekreationsområden i Skåne kontra 
servicebehov i glesbygder.

• EU:s regelverk måste bli enklare!

• Samarbete behöver öka mellan landsbygdsorganisationer lokalt och regionalt 
och regionernas RUS.

• Just nu pågår mycket arbete både i Leader och på regionen med mer samordning 
mellan olika program så att effektiviteten ökar. 

• Skillnaderna mellan olika typer av åtgärder (vågar inte längre säga stöd) i form av 
rättighet och utveckling kräver olika hantering från det offentliga. Rättighetsstöd 
som t.ex. transportbidrag inom den regionala tillväxtpolitiken har mindre inslag 
av kvalitativa bedömningar, medan projekt och processer som driver utveckling 
framåt kräver mer kvalitativa bedömningar. Government och governance måste 
samexistera för att upprätthålla rättssäkerhet, men inslag av än den ena och än det 
andra måste få variera i relation till typ av insats - ett mer rättighetsbetonat stöd 
eller en investering för förändring. Det kräver olika organisation av förvaltningen. 

• Det behövs större mångfald, kreativitet och applikation till lokalsamhällena där 
det bör utvecklas bättre möjligheter för icke-etablerade organisationer bland 
civilsamhällets aktörer att kunna stiga in på arenan. Nuvarande ordning bevarar 
etablerade strukturer. 

• Den regionala tillväxtpolitiken, men även kommunala utvecklingsstrategier, präglas 
många gånger av urban utveckling där staden är norm, medan frågor som rör lands-
bygdens utveckling kommer i skymundan. Ett sätt att balansera resursfördelning 
mellan stad och land kan vara att utveckla/utvidga leaderområdenas mandat och 
verksamhet för att stimulera till lokala lösningar på lokala utmaningar. Samsyn 
måste också till genom flernivåsamverkan vertikalt mellan nationell, regional, 
kommunal och lokal nivå samtidigt som den vertikala samhandlingen lokalt 
mellan offentliga, privata och idéburna representanter inom ett leaderområde 
måste utvecklas. Regional tillväxtpolitik omfattar idag i alltför liten utsträckning 
landsbygden och därför bör det bli tydligare vad som innefattas i ett regionalt utveck-
lingsmandat - både geografiskt men också verksamhetsmässigt. Partnerskapen 
för landsbygdsprogrammet har främst ansvar för genomförandet av programmet, 
men ett bredare regionalt ”partnerskap” hade varit angeläget. Ett bredare regionalt 
”partnerskap” för landsbygdsfrågor/landsbygdsutveckling bör finnas i varje län/
region. En samordnare för landsbygdsfrågor i resp. kommun och på läns- regionnivå 
gynnar den regionala, kommunala, och nationella utvecklingen och bidar till att 
mer otraditionella utvecklingsinitiativ både tas och ges för möjlighet till utveckling.

• Satsa på att skapa tillit!
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Dialogfråga 5 

Vad krävs för att få fler kvinnor och invandrare att bo och driva företag på 
landsbygden? Vilka konsekvenser har det för landsbygdsprogrammet?

• Klargör statistiken. T.ex. icke-svenskar som har mjölkkor eller arbete med 
trädgård. Eller kvinnor som medsökande.

• Kvinnor i livsmedelsförädling, män i jordbruk

• Flytta pengar från jordbruk till annat

• Behövs satsningar med rådgivning och mentorprogram för att starta och driva 
företag på landsbygden

• Utbildningar om jämställdhet och integration för handläggare på stödmyndigheter

• En landsbygdspolitik som verkligen sätter fokus på att skapa attraktivitet för 
boende på landsbygden och mindre tätorter för unga människor (20-40 år)

• Uppföljning och styrning är centralt

• Var med där aktiviteterna sker. Integration kan kräva nya kommunikationsinsatser. 
Försök möta upp lokal nivå där de nyanlända finns

• Språkutbildning

• Kollektivtrafik centralt

• Synliggöra jämställdhet i Jordbruksverkets handläggningssystem

• Studera olika jämställdhetsåtgärder, göra rapporter

• Sänka lägsta stödnivå för att inte skapa tröskel som missgynnar kvinnor

• Undersök vad målgrupperna vill ha

• Behövs infrastruktur, vård och omsorg

• Anpassa genomförandeplaner så att de inte bara gynnar stora företag

• Bättre kapitalförsörjningsmöjligheter, nya former

• Attitydförändringsarbete 

• Matchmakingarbete 

• Åtgärder för att underlätta språkbarriärer

• Arbetsmarknad och pendlingsmöjligheter. Stora geografiska skillnader. 

• Livscykelberoende. Familjebildning och pension

• Kunskap om vilka möjligheter som finns på landsbygden

• Högt stödtak på 100 000 ej bra för kvinnor

• Stora skillnader mellan invandrares bakgrund, kompetens och önskningar

• Anvisningar även på engelska 

• Kvantitativa mått och kvotering

• Särskilda stödfunktioner

• Kommunikationsplan som når både kvinnor och män

• Kompetensutveckling på myndigheter, näringslivskontor, handläggare mm i 
kvinnors företagande

• Stärk hästnäringen

• Service, skola, sociala nätverk, fritidsaktiviteter, mötesplatser, bostäder

• Synliggöra kvinnors företagande, förebilder
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• Information, gör stöden tillgängliga för invandrare

• Mer mångfald i befintliga nätverk och i de egna leden

• Större underlag av msk kan skapa mer företag

• Stöd ideella föreningar

• Distansutbildningsmöjligheter 

• Stöd för handläggare att tordas göra fel och ex ta emot sökande från andra kulturer

• Belysa/utbildningar/exempel på hur företagande och utveckling ser ut på 
landsbygden.

• Stödja företagarföreningarna att ta in kvinnor och invandrare

• Social och kommersiell service, vård, skola, omsorg

• Välfungerande infrastruktur

• Kultur/fritidsutbud

• Arbetsmarknad

• Undersök varför så få söker landsbygdsprogrammet och ännu färre beviljas medel

• Särskilt höjda startbidrag till invandrare och företag

• Samverkansprojekt för kvinnor/integration och företagande, ex utbildningsprojekt

• Privatpersoner kan hyra ut bostäder/fastigheter till invandrare

• Inkludera invandrares efterfrågan av ex mat och tjänster

• Rikta kommunikationen om företagande på landsbygden till kvinnor

• Bevilja fler projekt för kvinnor genom kvotering

• ESI-rapport. Stöd i ansökningar

• Utveckla planerade projekt för att främja jämställdhet, ex i upphandling

• Info på lika språk

• SE – pMot (?) med fyra medlemsstater med underlag till Kommissionen. Finns 
hos ESF.

• Standard på webben för att kvalitetssäkra utlysningar

• Riktade insatser, information och satsningar

• Synka resurser och sprida info om goda exempel

• Synergi mellan utbildning i ESF, företagande i landsbygdsprogrammet och 
regionala tillväxtinsatser

• Måste det vara en sökande på blanketterna när två partner driver företag? 
Signalvärde 

• Långsiktigare projekt för utbildningsinsatser

• Infrastruktur, skolor, bredband, enkla hus

• Satsa på häst- och livsmedelsbranschen

• Satsa även på deltidsföretagare

• Kompetensutveckling kring turistföretag för kvinnor

• Andelsjordbruk, stadsnära odling och trädgårdsnäring är lättare för invandrare 
på grund av små investeringar

• Organisera service som stödjer både kvinnor och män

• Invandrarna vilja och förmåga avgörande. Inte alltid kompetenta fast de säger det.

• Kvinnor måste få lov av sina män att starta företag
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• Dessa perspektiv måste in i beslutsfattandet, både i programmet och i det egna 
företagandet

• Använd bra metoder för jämställdhetsintegrering som finns

• Kvinnor behöver nätverk, mötesforum, infrastruktur

• Tydligare mål

Urval från nätchatten

• För större mångfald, kreativitet och applikation till lokalsamhällena bör det 
utvecklas bättre möjligheter för icke-etablerade organisationer bland civilsamhäl-
lets aktörer att kunna stiga in på arenan. Nuvarande ordning bevarar etablerade 
strukturer. Den regionala tillväxtpolitiken, men även kommunala utvecklings-
strategier präglas många gånger av urban utveckling där staden är norm, medan 
frågor som rör landsbygdens utveckling kommer i skymundan. Ett sätt att 
balansera resurserfördelning mellan stad o land kan vara att utveckla/utvidga 
leaderområdenas mandat och verksamhet för att stimulera till lokala lösningar på 
lokala utmaningar. Samsyn måste också till genom flernivåsamverkan vertikalt 
mellan nationell, regional, kommunal o lokal nivå samtidigt som den vertikala 
samhandlingen lokalt mellan offentliga, privata o idéburna representanter inom 
ett leaderområde måste utvecklas. Regional tillväxtpolitik omfattar idag i alltför 
liten utsträckning landsbygden o därför bör det bli tydligare vad som innefattas i 
ett regionalt utvecklingsmandat - både geografiskt men också verksamhetsmässigt. 
Partnerskapen för landsbygdsprogrammet har främst ansvar för genomförandet 
av programmet, men ett bredare regionalt ”partnerskap” för landsbygdsfrågor/
landsbygdsutveckling generellt bör finnas i varje län/region. En samordnare för 
landsbygdsfrågor i resp. kommun o på läns- regionnivå gynnar den regionala, 
kommunala, regionala o nationella utvecklingen o bidar till att mer otraditionella 
utvecklingsinitiativ både tas o ges möjlighet till utveckling.

• Bredband till landsbygden ger både innovation, lättare för kvinnor och invandrare 
att bosätta sig på landsbygden och driva företag.

• Landsbygdsprogrammet förknippas idag o tolkas av många som alltför fokuserat 
på lantbruk o gröna näringar, medan den mer generella utvecklingsaspekten 
kommer i skymundan. För att stimulera fler att bosätta sig o driva verksamhet 
på landsbygden måste samma förutsättningar för tillgång till offentlig, privat 
o idéburen service finnas tillgänglig i rimlig omfattning såväl i staden som på 
landsbygden - som t.ex. bredband, kommunikationer, livsmedel, skolor osv...

• Det vore väldigt intressant att se över samtliga beslut igen, för flertalet projekt- 
och företagsstödstöd så är det oftast mannen som står för ansökan. Kan det vara 
ett administrativt problem?
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Granskningskommentarer 
EU:s landsbygdsprogram 2007-2013 hade som mål att på olika sätt bidra till en 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. För att följa 
effekten av programmets olika åtgärder och för att utveckla pågående och kommande 
program, genomför Jordbruksverket en rad utvärderingar av utfallet i Sverige, på 
samma sätt som i övriga medlemsländer.

I denna rapport ”Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling i Sverige - 
Slututvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013” redovisar en tvärvetenskaplig 
forskargrupp från Högskolan i Halmstad övergripande synteser och slutsatser. Dessa 
baseras i hög grad på underlag i slututvärderingens tre andra delrapporter som 
fokuserar på konkurrenskraft, miljö och klimat, respektive landsbygdsutveckling. 
Föreliggande rapport utgår ifrån 22 utvärderingsfrågor om landsbygdsprogrammets 
effekt för perioden 2007-2013 och författarna tillämpar därefter en ansats med så 
kallad konstruktiv syntes, lärande syntes och processvärdessyntes.

Författarna av denna syntesrapport noterar att programmets omfattning och komplexi-
tet, med mål inom många samhällsområden, gör att det är svåröverskådligt och 
att det har många inneboende målkonflikter. Rapportens slutsatser antyder att 
programmets miljö- och klimatåtgärder haft viss effekt medan de horisontella målen 
om jämställdhet och integration endast i mycket ringa grad uppfyllts. Programmets 
åtgärder inriktade på ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, konkurrenskraft, livskvalitet 
och diversifiering har generellt varit svårare att följa upp, delvis på grund av brist 
på lämpliga indikatorer. Även om generella effekter inom dessa områden är svåra 
att belägga på den svenska landsbygden finner utvärderarna att programmet haft 
positiva effekter i de företag och bygder där projekt och åtgärder genomförts. Slutligen 
antyder svar och analyser av utvärderingsfrågorna att förbättringar i administrativa 
system, kontrollsystem och kommunikativa insatser är av stor vikt för att förbättra 
landsbygdsprogrammets effektivitet.

I den konstruktiva syntesen redovisar utredarna en rad konkreta förslag för att 
åtgärda de brister som identifierats i analysen med hjälp av  utvärderingsfrågorna 
inför kommande programperiod. I processvärdesyntesen identifieras och diskuteras 
problem och lösningar i frågor som samordning mellan exempelvis sektorsområden 
och konflikter som uppstår i skärningspunkten mellan styrning uppifrån och från 
ett perspektiv av lokalt respektive regionalt engagemang. Lärandesyntesen betonar 
betydelsen av en fortlöpande utvärdering och reflektion kring arbetsprocesser, 
samverkan, styrning m.m.

Föreliggande rapport, som likt landsbygdsprogrammet spänner över omfattande 
åtgärdsområden och berör komplexa samspel mellan samhällsområden, innehåller 
analyser, synteser och mer eller mindre konkreta förslag som kan användas för att 
förbättra effektiviteten av kommande landsbygdsprogram. Utvärderarnas slutsatser 

På denna sida... 
kan du läsa kommentarer från de personer som  
har kvalitets granskat rapporten.

Kommentarerna är en hjälp för dig som läsare att 
bedöma om slutsatserna i rapporten är rimliga. 
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förefaller i huvudsak vara väl förankrade i det empiriska materialet. Ett bredare 
urval av aktörer hade dock varit önskvärt i enkät och djupintervjuer eftersom det 
kunde ha givit nya perspektiv och möjligen ett annat fokus på problembilden. Den 
vidare processen får nu utvisa hur utvärderarnas förslag kan realiseras, men de 
slutsatser som rapporten lyfter fram som strategiskt speciellt viktiga för en hållbar 
landsbygdsutveckling i Sverige: (1) utveckling och förtydligande av landsbygdspro-
grammet som ett geografiskt orienterat politikprogram; (2) ett förstärkt institutionellt 
kapacitetsbyggande i både lokala och regionala miljöer och; (3) en starkare betoning 
av innovationernas betydelse för den framtida landsbygdsekonomin, förefaller vara 
viktiga ledstjärnor i en sådan process.

Professor Mats Lindegarth

Bitr. professor Christel Cederberg

Professor Jan Bengtsson
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