
LEA - Lokalekonomisk analys

• Presentation Coompanion

• Presentation LEA

• Pilot LEA Rörbäcksnäs 

• Projektansökan LEAXW

• Workshop, hur ser det ut i er bygd? 



Coompanion Dalarna



Vi är experter på att ge rådgivning och stöd till 

människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI?



Vi är delfinansierade av Tillväxtverket på 

uppdrag av staten och finns på 25 platser i 

Sverige. Vi är 120 medarbetare och 1000 

medlemmar.  Sedan 1986 har vi har startat 

ca 10.000 företag.

Och fler ska det bli.

PÅ VEMS UPPDRAG?



VARFÖR
TILLSAMMANS?



• 70% av alla 18-30-åringar som planerar 

att starta företag vill göra det tillsammans. 

Källa: Entreprenörsbarometern 2012

• 2lang.se

Kooperativ är ofta det bästa sättet för unga 

som vill starta företag tillsammans och 

samtidigt få hjälp att komma igång med 

verksamheten.

FLER UNGA KAN BLI 
FÖRETAGARE

http://2lang.se/


• 37 procent i ledningen för kooperativa företag 
är kvinnor och andelen ökar varje år. 
Motsvarande siffra i börsbolagen är 17,2. 
(Styrelser 31%/22%)  Källa: KFO

• rabash.se

Tillsammansägda företag är ofta jämställda 

företag. Jämställda företag är ofta 

framgångsrika företag. Forskning visar att 

mångfald gör gruppen mer effektiv och 

därmed lönsam.

FLER JÄMSTÄLLDA 
FÖRETAG

http://rabash.se/


• Vi startar över 500 företag årligen och 70 

% av dem finns kvar efter tre år.

Tillsammansägda företag har ofta fokus på 

långsiktig lönsamhet. Det ger stabila 

företag som lever längre. Under 

ekonomiska kristider påverkas kooperativa 

företag mindre negativt. 

FLER LÅNGLIVADE 
FÖRETAG



LEA - Lokalekonomisk analys

• ”Ekonomisk marknadsundersökning”

• Målgrupp: politiker, företagare, kommunala organ, ideella 

föreningar, hela lokalsamhället

• Bra grund för lokala handlingsplaner, Leaderprojekt, 

kooperativ



LEA-Lokalekonomisk analys

• Köpkraften i området

• Läckage



Statistik från SCB

• Demografi (åldersstruktur)

• Disponibel inkomst

• Arbete näringsgren och sektor

• Pendling

• Boende

• Köpkraft 

• Handelsbalans



Genomförande

1.  Bestäm vem/vilka som ska göra analysen

2.  Presentera LEA för bygden

3.  Bestäm geografiskt område

4.  Beställ underlag från SCB

5.  Analysera SCB’s siffror

6.  Beräkna, hur mycket pengar läcker ut? Vart finns läckaget? 

Vilka varor/tjänster kan köpas lokalt?



Pilot LEA Rörbäcksnäs



• Tidsavgränsning 4-5 månader

• Sprid jobbet på många, delaktighet

• Kontinuitet i arbetsgrupp

• Erfarenhetsutbyte med andra LEA-bygder

• Tydliga förväntningar

• Ideellt arbete kontra tidsatt projekt

Erfarenheter från pilot LEA 
Rörbäcksnäs



Projekt LEAXW 
Lokalekonomiska analyser Dalarna Gävleborg

• 1/1 2017 – 31/7 2019

• Medfinansiärer Länsstyrelsen Dalarna, Region Gävleborg, kommuner

• Gemensamt projekt med Coompanion Gävleborg

• Mål

- 10-12 LEA

- Initiera utvecklingsplaner och projekt och kommunala handlingsplaner

- Större andel av den totala köpkraften spenderas i bygden

- Service bibehålls och utvecklas

- Tillväxt, samarbete cirkulär ekonomi, inflyttning

- Ökat företagande (kooperativ, enskilda företag, egenanställning, arbetsintegrerat 

socialt företagande)

• Spridningskonferenser



• Hur ser det ut i er bygd?

• Hur kan ni använda en LEA?

• Nyttan?

• Vad kan det leda till?



• Kooperativ rådgivning

• LEA

• Lokala utvecklingsplaner

• Företagssamverkan

• Etableringsanalys

• OPERA 

Coompanion erbjuder



dalarna.coompanion.se 

facebook.com/coompanion

twitter.com/coompanion

dalarna@coompanion.se

0243-193 15 

Bengt Sundgren, Maria Stenis

Tack!

mailto:dalarna@coompanion.se

