
 

LeRa 
Lokal ekonomi- och resursanalys  

 

 

I Sverige har områdena utanför städerna 

upplevt en nedåtgående spiral av 

utflyttning, minskade investeringar och lägre 

livskvalitet. Det är som om bilen, internet, 

globalisering med mera har ryckt undan 

mattan för den lokala ekonomin. Men  i och 

med att Sverige antagit ambitiösa mål för 

avfossilisering  av ekonomin och införandet 

av en cirkulär ekonomi öppnas nya 

möjligheter. Är detta en nystart för 

lokalsamhällena? Ett sätt för lokala grupper 

att engagera sig i denna omställning är att 

titta på platsens befintliga ekonomi och 

möjligheter. En Lokal Ekonomi- och 

Resursanalys (LeRa) producerar en rapport 

som ger underlag och struktur till vidare 

utveckling. 

 

  

Diagrammet ovan visar hur LeRa bidrar till den lokala utvecklingsprocessen. Den identifierar på ett 

strukturerat sätt områdets potential och möjliga hinder till omställning. 



OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
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en databas över nationella egenskaper som 

inkomst, markanvändning, avfall med mera. LeRa 

tar fram och estimerar förutsättningar för just ditt 

område/kommun i jämförelse med genomsnittet 

för Sverige. Rapporten ger en startpunkt för 

djupare analys av till exempel: 

 Förutsättning för att producera energi 

lokalt 

 Uppskattning av matsäkerheten och vad 

som händer om dieseltillförseln minskar 

 Arbetslöshet kontra antal möjliga jobb från 

lokal produktion 

 Bostadsbehov/lediga bostäder 

 

BASFAKTA TAS FRAM  

Rapporten tas fram med hjälp av LeRa-
applikationen som utvecklats av Stephen Hinton 
Consulting. Vad som behövs är basinformation om 
invånarantal och storleken på området/den 
geografiska ytan. Baserat på detta görs den initiala 
uträkningen. 

En grupp från området tar fram basfakta . Ju mer 
basfakta som samlas in desto bättre blir rapporten. 

Hur rapporten används 

Sifforna och rapporten avänds sedan av lokala 
utvecklingsgrupper för att prioritera nästa steg 
såsom faktakoll, undersökningar och planering av 
olika typer av projekt. 

Rapporten är början till en mer detaljerad analys 
av området som är tänkt att mynna ut i olika 
projekt, informationsinhämtning, möten med olika 
intressenter, utvecklingsprojekt och 
organisationsutveckling 

Varför göra en analys? 
Analysen erbjuder en start för diskussion om lokal 

ekonomi. I en stark lokal ekonomi cirkulerar pengarna. 

De läcker inte ut, utan stannar och skapar fler jobb. 

Fler jobb betyder fler som kan bo i området och det 

ger i sig bättre underlag för service som gör platsen 

mer attraktiv. 

Kan man göra analysen själv? 

Absolut! Mycket av underlaget finns på Internet. Men 

det tar tid att samla det. LeRas databas har utvecklats 

under lång tid och uppdateras kontinuerligt från ett 

hundratal källor. Dessutom gör databasens bredd att 

de erfarenhetsmässigt viktigaste faktorerna täcks in. 

Rapportens olika delar  

Befolkningen: Antal hushåll, befolkningstäthet, antal 

arbetslösa med mera ger en överblick över de 

mänskliga resurserna i området. 

Inköp och import till området: Rapporten estimerar 

hur mycket som produceras i området kontra 

mängden som köps in. 

Markanvändning: Rapporten visar mängden skog och 

åkermark och därmed möjligheterna att driva lokala 

mat- och energiproduktion. 

Vattenanvändning: Möjligheter till egen vattenrening 

och andra möjligheter såsom vattenkraft. 

Energi: En översikt över energimixen och en 

uppskattning av hur fossilberoende området är. 

Näringsämnen: Rapporten ger en överblick över 

möjliga flöden av näringsämnen och hur mycket som 

läcker ut från regionen. 

Avfall: en uppskattning av hur mycket resurser 

försvinner i avfallet. 

 

Intresserad? 

Ta kontakt med en av konsulterna från LERaket eller 

ladda ner mer information från vår webbsida. 

http://leraket.wordpress.com 

Ett projekt från Stephen Hinton Consulting 

http://stephenhinton.org 
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