
Effektenkät till projektägare en tid efter projektslut 

Här följer 17 frågor om den insats du och din organisation fick leadermedel att genomföra. Syftet är att få 
din uppfattning om vilka långsiktiga effekter projektet bidragit till. Även om det var länge sedan önskar vi 
att du svarar så gott du kan. Svaren kommer att sammanställas för uppföljning, lärande och förbättringar 
av Leader. Om du varit ansvarig för flera projekt så svara flera gånger för var och ett. Om du själv inte var 
involverad i projektet ber vi att du vidarebefordrar enkäten till någon som var det. 

Framtagen 2021-03-05 av Mats Holmquist, Högskolan i Halmstad och Jörgen Johansson, Förvaltningshögskolan Göteborgs 
Universitet, med synpunkter från bland andra Leader Sjuhärad. 

1. Vilket namn hade projektet? 

2. Under vilken period ägde ert projekt rum? 
a. 2007 – 2013  
b. 2014 – 2020  

 
3. Vilket år startade projektet? 

 
4. Hur många månader pågick projektet? 

5. Vilken roll hade du i projektet? 
a) Projektägare  
b) Projektledare 
c) Både projektägare och projektledare 
d) Administratör och/eller ekonom 
e) Annan, vilken? 

 
6. Kön  

a. Kvinna 
b. Man 
c. Annat 

 
7. Ålder vid projektstart 

a. under 30 år 
b. 30‐60 år 
c. över 60 år 

 
8.  Projektet genomfördes av… (flera svar är möjliga) 

a) Ideell förening 
b) Offentlig verksamhet/kommun  
c) Företag/bolag  
d) Ekonomisk förening 
e) LAG 
f) Annan organisation (ange vilken) 
g) Privatperson 
 

9. Projektets inriktning handlade om… (flera svar är möjliga) 
a) Unga 
b) Byutveckling 
c) Företagsutveckling 
d) Service 
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e) Välfärd 
f) Turism 
g) Kultur 
h) Integration 
i) Miljö, klimat 
j) Jämställdhet 
k) Livsmedel 
l) Bredband  
m) Annat (ange vad) 

 
10. Var projektet en förstudie?  

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet ej 

 
11. Var projektet en delaktivitet i ett paraplyprojekt/en särskild utlysning?  

a. Ja 
b. Nej 
c. Vet ej 

 
12. Vad hade projektet för ungefärlig total budget? Exklusive ideell tid 

a) Under 50 tusen kronor 
b) 50‐100 
c) 100‐300 
d) 300‐500 
e) 500‐1 M 
f) Över 1 M 
g) Vet ej   

 
13. Vilka av nedanstående effekter på landsbygden har projektet, direkt eller indirekt, bidragit 

till idag? (Flera svar är möjliga)   
a) Fler besökare i närområdet 
b) Fler arbetstillfällen på landsbygderna 
c) Ökat företagande på landsbygden (direkt eller indirekt ökad omsättning i befintliga 

och nya företag) 
d) Fler serviceställen och välfärdstjänster på landsbygden 
e) Ökad befolkning eller minskad avflyttning på landsbygden 
f) Inga 
g) Vet ej 

 
14. Uppskatta en storlek på effekterna som projektet bidragit till 

(Flera svar är möjliga, lämna tomt om du inte kan)  
a) Antal fler besökare  
b) Antal fler arbetstillfällen  
c) Antal fler företag  
d) Ökad omsättning i tusentals kronor  
e) Antal fler serviceställen och välfärdstjänster  
f) Antal inflyttade  
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15. I vilken grad har projektet bidragit till ökade mervärden som finns kvar idag i ert 
närområde? Gör en samlad bedömning. Svarsalternativ på en 4‐gradig skala med 1= I 
mycket låg grad och 4= i mycket hög grad. 0= vet ej)  

a) Sociala mervärden, exempelvis trivsel, trygghet, livskvalitet, förändringsanda, 
samarbete, mångfald, kultur, attraktivitet etc.   

b) Demokratiska mervärden, exempelvis stärkt lokal delaktighet och styrning, kunskap, 
kompetens, information, nätverk, mötesplatser etc.  

c) Fysiska mervärden, exempelvis infrastruktur, vägar, bredbandsnät, fritids‐ och 
friluftsanläggningar, leder, byggnader etc.  

15. Tänk dig att detta projekt aldrig hade genomförts; vilka hade följderna då blivit för 
landsbygdens utveckling? 
 (OBS! endast ett svarsalternativ möjligt)  

a) Landsbygdens utveckling hade försämrats påtagligt 

b) Landsbygdens utveckling hade försämrats, men endast marginellt 

c) Landsbygdens utveckling hade förblivit oförändrad 

d) Landsbygden hade utvecklats på ett bättre sätt 
e) Vet ej 

16. Vilken är din allmänna uppfattning om vad Leader som EU‐program bidrar till? 
(Svarsalternativ på en 4‐gradig skala med 1= instämmer inte alls, 5= instämmer helt, 0= vet ej).        

a) främjad sysselsättning 
b) ekonomisk tillväxt 
c) social delaktighet 
d) lokal landsbygdsutveckling 
e) ruralisering, dvs att människor flyttar från stad till landsbygd 

17. Övriga synpunkter på effekter av Leader 


