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SJV Antal nya arbetstillfällen (h) 

Enligt SJVs definition: Nyskapade, bestående arbetstillfällen 
omräknade till årsarbetskrafter. Bestående innebär att 
arbetstillfället ska finnas kvar på längre sikt, även efter 
projekttiden. Även "egenföretag" där personen helt eller delvis 
övergår till att arbeta i sitt företag ingår. Lön eller inkomst i eget 
företag ska lyftas (ideellt arbete räknas ej). Arbetstillfällen med 
underleverantör med egen F‐skattsedel räknas med om de skapats 
som en direkt följd av projektet/investeringen. Även utökad 
arbetstid genom att fler arbetstimmar skapas ska räknas. Fördelas 
på kön, anställ/egen företagare, F‐skattsedel (köpta tjänster). Antal 
timmar och/eller tjänstgöringsgrad räknas om till årsarbetskraft. En 
redovisad sysselsättning om 1720 timmar räknas som en 
årsarbetskraft.  

SJV
Antal nyanställda i små och 
medelstora företag

Nyanställda årsarbetskrafter. Se nya arbetstillfällen ovan för 
definition årsarbetskraft, samt företag längst ner för definition 
företag.

SJV Antal nya företag               

Nyregistrerade företag och föreningar med näringsverksamhet. 
Startar pga. projektet men senast vid projektavslut. Definition 
Företag längst ned i tabellen.

Indikatorer LLUH

Journalnummer:

Projektnamn:

Fyll i det som berör projektet.
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SJV

Antal arbetslösa deltagare 
och långtidsarbetslösa som 
är i sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter 
avslutad åtgärd

Arbetslösa eller icke förvärvsarbetande deltagare (Som arbetslösa 
räknas personer som är utan arbete, som aktivt söker och som är 
beredda att ta ett arbete. Som icke förvärvsarbetande räknas 
deltagare som ej är sysselsatta, och som inte heller är anmälda som 
arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.) som efter att ha deltagit i en 
insats befinner sig i sysselsättning, inklusive egenföretagande.   Att 
vara i sysselsättning, definieras som anställda; personer fr.o.m. 15 
år som utför arbete mot förtjänst. Egenföretagare räknas hit då de 
arbetar i sitt företag i syfte att nå förtjänst av företag.

SJV

Antal anställda, inklusive 
egenföretagare, med 
förbättrad 
arbetsmarknadssituation, 
efter avslutad åtgärd

Antal anställda, eller egenföretagande deltagare som efter insats 
fått en förbättrad arbetsmarknadssituation. Med förbättrad 
arbetsmarknadssituation avses att deltagaren fått fast istället för 
tillfällig anställning; gått från deltidsanställning till heltid; 
befordrats; fått uppgifter som kräver mer kunskap/kompetens, 
som kräver en kvalifikation eller som innehåller mer ansvar. Med 
kvalifikation avses: en kvalifikation, certifiering eller liknande som 
följer av en bedömningsprocess med godkännande. Behörig 
aktör/behörigt organ ansvarar för bedömningsprocessen i vilken 
man, utifrån förutbestämda och fastställda kriterier, avgör och 
godkänner att individen uppnått en viss kunskap eller kompetens.

SJV
Hur många nya tjänster 
kommer projektet att skapa?

Enl. SJV: Nya tjänster (aktiviteter och upplevelser), som produceras 
i lokalt område, och som
skapats/tillkommit/utvecklats/marknadsförts genom projektet och 
är nya på marknaden och ger försäljningsintäkter. Detta ska inte 
blandas ihop med tjänster i betydelsen sysselsättning.

SJV
Hur många nya fysiska 
anläggningar kommer 
projektet att skapa?

Med fysiska anläggningar menas byggnader, anläggningar, 
installationer, platser i yttre miljö eller liknande som 
skapats, återställts eller renoverats på grund av projektet 
och inom projekttiden.
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SJV
Antal nya och / eller 
förädlade produkter

Enl. SJV: Nya produkter (varor) i lokal tillverkning som 
skapats/tillkommit/förädlats genom projektet och är nya på 
marknaden och ger försäljningsintäkter.

SJV
Hur många nya fysiska 
mötesplatser kommer 
projektet att skapa?

Nya mötesplatser som skapas på grund av projektet och inom 
projekttiden. Det kan vara mötesplatser som varit ur bruk, men 
som under projekttiden återställs och som bedöms fortsätta att 
existera. Observera att det handlar om mötesplaserna och inte om 
aktiviteterna som äger rum där. En mötesplats kan ge upphov till 
flera olika aktiviteter men bedöms forfarande bara som en 
mötesplats. 

SJV
Hur många nya tekniker 
kommer projektet att 
införa?

Ny teknik som införs på grund av projektet och inom projekttiden. 
Det kan vara t.ex. digital teknik på bio eller kulturhus, 
bokningstjänster på internet eller appar till mobiltelefoner. Teniken 
ska vara ny för verksamheten som använder den och behöver inte 
vara ny på marknaden. 

SJV
Hur många nya fritids‐ och 
kulturverksamheter kommer 
projektet att skapa?

Ny bestående verksamhet inom fritid och kultur som skapas på 
grund av projektet och inom projekttiden. Det kan vara t.ex. en 
ungdomsgårdsverksamhet, en teatergrupp eller sportaktiviteter. 
Observera att en teatergrupp/sportförening/liknande som startas 
och träffas regelbundet bara räknas som en verksamhet oavsett 
hur ofta de träffas. Samt att denna fråga inte syftar på den fysiska 
platsen verksamheten befinner sig på.

SJV
Hur många nya nätverk eller 
samarbets‐konstellationer 
kommer projektet att skapa?

Nya bestående nätverk eller samarbetskonstellationer som skapats 
på grund av projektet och inom projekttiden. Det räcker med två 
ingående parter för att det ska räknas som ett nätverk. Observera 
att detta är antalet nätverk och inte hur många parter som ingår i 
dessa nätverk.

SJV
Hur många nya virtuella 
mötesplatser kommer 
projektet att skapa?

Nya och bestående virtuella mötesplatser som skapats på grund av 
projektet och inom projekttiden. Det kan vara till exempel 
webbplatser, facebookgrupper och bloggar.
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SJV
Hur många nya 
dagsbesökare kommer 
projektet att skapa?

Dagsbesökare är besökare (lokalbefolkning ocht turister) som inte 
övernattar på platsen för besöket. Det mäts som antal individer per 
år. Observera att det som projektet skapat ska vara anledningen till 
dagsbesöket.
Här handlar det om en uppskattning per år så då gör det inget om 
projektet hinner ta slut innan man har uppmätt ett år med 
besökarantal. Men har man kunnat börja mäta det så underlättar 
det såklart uppskattningen.

SJV
Hur många nya gästnätter 
kommer projektet att skapa?

Gästnätter är det antal nätter som turister övernattar på grund av 
de aktiviteter som genomförs i projektet. Turisterna kan övernatta 
på kommersiella boenden så som hotell, pensionat, stugby, 
vandrarhem eller camping eller på ickekommersiella boenden så 
som fri camping, släkt och vänner.
Här handlar det om en uppskattning per år så då gör det inget om 
projektet hinner ta slut innan man har uppmätt ett år med 
gästnätter. Men har man kunnat börja mäta det så underlättar det 
såklart uppskattningen.

SJV
Ange hur många företag som 
kommer att få stöd genom 
projektet.

Med företag menas alla företagsformer, men inte organisationer. 
En separat fråga ställs för dessa. Med stöd i det här faller menas 
antingen stöd i form av bidrag eller stöd i form av hjälp som
till exempel rådgivning och utbildning. Den omfattar alltså de 
följande två frågorna, men utan eventuell dubbelräkning.
Ett projekt som har gett rådgivning till 20 företag och gett 
utvecklingsbidrag i pengaform till 5 av dessa har alltså gett stöd till 
totalt 20 företag.

SJV

Kommer företag som får 
stöd genom projektet få 
bidrag? Ange hur många 
företag.

Frågan syftar till att ta reda på hur många av de företag som 
angetts i den övergripande frågan om stöd ovanför som fått stöd 
som bidrag i form av pengar. Observera att detta inte inkluderar 
de företag som fakturerat projektet för att de har utfört tjänster 
eller levererat produkter dit.

SJV

Kommer företag som får 
stöd genom projektet få 
annat stöd än ekonomiskt? 
Ange hur många företag.

Frågan syftar till att ta reda på hur många av de företag som 
angetts i den övergripande frågan om stöd ovanför som fått stöd i 
form av till exempel rådgivning eller utbildning.
Dessa företag ska alltså inte ha fått några pengar från projektet.
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SJV
Kommer organisationer få 
stöd genom projektet? Ange 
hur många organisationer.

Denna fråga motsvarar frågan ” Hur många företag fick stöd genom 
projektet?” fast för de mottagare som är organisationer och inte 
företag.

1
Antal nya målgrupper 
gentemot programperiod 
2007‐2013

Nya målgrupper är organisationer och deltagare som inte fått stöd 
genom Leader Landsbygd Halland, Leader Kustbygd Halland eller 
Fiskeområde Hallands verksamhet under programperioden 2007‐ 
2013

2

Antal deltagare. Därvid ska kvinnor, 
unga och män med utländsk 
bakgrund räknas och uppnå minst 
samma procentuella andel som 
befolkningsstrukturen i Halland 
uppvisar     

En deltagare är en person som lagt ner arbetstid eller ideell tid i 
projekt. Deltagare i projektet är de personer som projektet riktade 
sig till, som medverkat på aktiviteterna och som har dragit nytta av 
dem. Till exempel deltagare som gått en utbildning, gjort praktik 
eller dylikt.

3 Varav kvinnor över 25

4 Varav kvinnor under 25

5 Varav män över 25

6 Varav män under 25

7
Varav deltagare med minst 
en utlandsfödd förälder

8
Antal företag som ingår i 
Penta Helix samarbeten 

PentaHelix samarbete ‐samarbete över sektorsgränser för att hitta 
nya lösningar och möjligheter. Alla fem ska vara involverade; privat 
sektor, offentlig sektor, akademi (universitet och högskolor), 
civilsamhället och ideell sektor. 
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9
Antal lösningar på lokala 
och/eller globala miljö 
och/eller klimatproblem  Problem definieras genom att det finns en rimligt bred efterfrågan 

på lösningar

10
Antal projekt som syftar till 
system‐innovation

Systeminnovationer som leder till systemförändringar i både sociala 
(värderingar, regler, attityder etc.) och tekniska (infrastruktur, 
teknik, verktyg, produktionsprocesser etc.) mått och viktigast av 
allt, i relationerna mellan dem. Systemet innovation kan innefatta 
element eller kombinationer av alla typer av innovationer (produkt, 
process, marknadsföring, organisatorisk eller sociala) och är per 
definition utvecklade och genomförs av många aktörer.

11
Antal företag som ökat sin 
konkurrenskraft Kriterier för ökad konkurrenskraft: ny vara eller tjänst/ ny kund/ny 

marknad.

12
Antal innovationer inom 
grön eller blå tillväxt

(Denna indikator redovisas endast inom landsbygdsfond och fiskerifond för att 
undvika dubbelredovisning). Innovation definieras enligt Oslo‐Manualen (se 
definition avs. indikator "Antal innovationer bland deltagande företag"). Grön  
tillväxt definieras som OECD: ”Grön tillväxt innebär att främja ekonomisk tillväxt 
och utveckling samtidigt som naturliga tillgångar fortsätter att tillhandahålla de 
resurser och miljötjänster som vårt välbefinnande bygger på. För att göra detta 
måste investeringar och innovationer som kommer att ligga till grund för 
långvarig tillväxt och ge upphov till nya ekonomiska möjligheter främjas.” DG  
Mares definition av Blue Growth är det värde som hav, sjö och kust genererar i 
ekonomisk tillväxt. Kommissionen fokuserar huvudsakligen på hållbar tillväxt och 
arbetstillfällen inom den maritima sektorn. De arbetar även med att identifiera 
drivkrafter och hinder för Blue Growth. ”Blå tillväxt”, dvs ekonomisk tillväxt som 
baseras på olika maritima sektorer, är en av fem delar i EU:s integrerade 
maritima policy. Kommissionen har i sitt meddelande ”Blå tillväxt, möjligheter till 
hållbar tillväxt inom havs‐ och sjöfartssektorn lyft fram fem förädlingskedjor 
inom blå tillväxt, där man bedömer den långsiktiga tillväxtpotentialen som 
störst: havsbaserad förnybar energi, maritim turism och kustturism, blå 
bioteknologi, akvakultur samt mineralutvinning
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13
Antal nya/utvecklade 
servicelösningar

Lösningar som ger service som annars hade saknats på orten

14
Antal nya, utvecklade eller 
marknadsförda 
besöksanledningar

En besöksanledning är utvecklad när den: når nya målgrupper/ger 
fler besökare/ger mer sysselsättning än innan projektet/inför 
nytt/a erbjudande i besöksanledningen. En besöksanledning är 
marknadsförd när den nått en för projektsumman rimlig mängd 
mottagare.

15
Antal marknadsförda 
produkter

En produkt (vara) är marknadsförd när den nått en för 
projektsumman rimlig mängd  mottagare.

16
Antal innovativa 
finansierings‐lösningar

En ny lösning på hur medel kan frigöras för lokal utveckling

17 Antal miljöprojekt

Projekt med förväntat positiva effekter för miljön.

18 Antal sociala innovationer

EU‐kommission definition: ”Sociala innovationer är nya idéer som 
möter sociala behov, skapar sociala relationer och skapar nya 
samarbeten. Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster eller 
modeller som möter oupfyllda behov mer effektivt.  
Kommissionens mål är att uppmuntra marknaden till  innovativa 
lösningar och stimulera sysselsättning”
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19
Antal samhällsentrepenörer 
som får stöd

I sammanhang med social innovation talar man ibland om 
samhällsentreprenörskap och socialt entreprenörskap, dvs 
entreprenörer som löser samhällsutmaningar på nya sätt genom 
att kombinera entreprenörskapets logik med ett samhällsnyttigt 
mål. Några kännetecken är: 
- de är entreprenörer som bidrar till nyskapande lösningar på 
samhällsutmaningar och vinst för samhället 
-  de drivs av skapa resultat 
- de har en affärsmodell som gör företaget livskraftigt.

20 Antal nya boendelösningar
Lösningar som ger nya sätt att bo och leva på i Halland som inte är 
vanligt förekommande.

21
Antal skapade lösningar som 
bidrar till ökad mobilitet

En lösning som ger ökad mobilitet för invånarna

22
Antal skapade lösningar för 
bredbandsutnyttjande

En lösning som ger mervärde till framdraget bredband

23 Antal nätverk och utbyten

Antal nya nätverk och utbyten (mellan två eller flera parter) som 
tillkommit genom projektet, och vilka bedöms kunna fortsätta 
existera.

24
Antal bevarade 
arbetstillfällen 

Enligt SJV:s definition: arbetstillfällen som skulle upphört att 
existera om inte projektet genomförts (mäta i årsarbetskrafter enl. 
definitionen för nyskapade årsarbetstillfällen, en heltid motsvarar 1 
720 h). *Vid insatser finansierade genom ERUF räknas endast antal 
anställda i små‐ och medelstora företag

25 Antal diversifierings‐projekt 

Antal olika projekt som syftar till att nå mål/lösningar. 
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26
Antal innovationer bland 
deltagande företag

(Denna indikator redovisas endast i regionalfond för att undvika 
dubbel redovisning.) Innovation enligt Oslo‐ manualen: 

1.Produktinnovation: En vara eller tjänst som är ny eller väsentligt 
förbättrad. Detta inkluderar betydande förbättringar av tekniska 
specifikationer, komponenter och material, programvara i 
produkten, användarvänlighet eller andra funktionella egenskaper.
2.Processinnovation: En ny eller avsevärt förbättrad produktions‐ 
eller leveransmetod. Detta inkluderar betydande förändringar i 
tekniker, utrustning och/eller programvara.
3.marknadsföringsinnovation: En ny marknadsföringsmetod som 
involverar betydande förändringar i produktdesign eller 
förpackning, produktplacering, produktreklam eller prissättning.  
4.Organisatorisk innovation: En ny organisationsmetod inom 
affärsmetoder, arbetsplatsorganisation eller externa relationer.

27
Antal nya små och 
medelstora företag

Nyregistrerade företag och föreningar med näringsverksamhet. 
Definition Företag längst ned i tabellen.

28
Projekt.et bidrar till ökad 
social inkludering.  Ja=1

Handlar om att alla har samma rätt att bli inkluderade i 
samhälleliga sammanhang, oavsett vilka förutsättningar de har. 
Social inkludering handlar om hur alla ska kunna vara med utifrån 
sina egna förutsättningar. Om någon vill vara med så ska det finnas 
möjligheter för hen att vara det utan att hen behöver ändra på sig 
eller anpassa sig till normer som hen inte är bekväm med.



Nummer i 
SJV

Indikator Uppbokat Redovisat Motivering  Kommentarer /Definitioner 

29
Projektet bidrar till ökad 
kunskap om jämlikhet.  Ja=1

Jämlikhet innebär att alla människor oberoende av politisk, social 
eller ekonomisk bakgrund är lika mycket värda och behandlas på 
samma sätt. Jämlikhet är att alla ska ha samma möjligheter oavsett 
tex kön, funktionsnedsättning, var du är född, sexualitet, religion 
osv.

30
Projektet bidrar till en 
hållbar tillväxt. Ja=1

Hållbar tillväxt handlar om att se till att ekonomiska resurser 
skapas i linje med en vision om hållbar utveckling. Ekonomisk 
tillväxt behövs för att skapa nya ekonomiska resurser. Resurser 
som behövs för att utveckla hela samhället och för att företag ska 
bli konkurrenskraftiga.  För att få hållbar tillväxt — ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt — behöver vi se till att resurserna skapas 
på ett hållbart sätt. 

Med företag menas små och medelstora företag (0‐250 anställda) 
Företag: en organisation som producerar produkter eller tjänster 
för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. 
Den juridiska formen på företaget kan variera.
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