
Lokalt ledd utveckling gör skillnad  

Bakgrund 

Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med 

Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ men har i senaste 

programperioden varit en del av landsbygdsprogrammet. Under perioden 2014 – 2020 ges 

möjlighet att använda metoden inom fler fonder.  

Leadermetoden i Landsbygdsprogrammet 2007-2013: 

Denna programperiod har inneburit att hela Sverige haft möjlighet att arbeta med lokalt 

underifrånperspektiv i trepartnerskap utifrån strategier som tagits fram utifrån lokala behov, 

grundade bl a på genomförda SWOT-analyser och kopplade till övriga lokala och regionala 

strategier, vilket: 

• Skapar en gemensam identitet i det geografiska området. 

• Länkar samman olika människor och insatser i området som förstärker varandra.  

• Skapar nytt! När människor från olika sektorer möts uppstår nya tankar, processer och 

utveckling i området, på ett kreativt och ofta innovativt sätt. 

Metoden täcker 90 % av Sveriges yta, involverar ca 200 anställda och över 1000 personer 

som ordinarie ledamöter i 63 LAG (Local action group). Storleken på varje LAG varierar 

mellan 7 och 41 personer.  

En viktig faktor för bästa resultat har varit Överförbarhet – erfarenhetsutbyte mellan alla 

aktörer på landsbygden.  

Budget 

Totalt budgeterades 3,2 miljarder kr för Leaderverksamheten för perioden 2007-2013 

I juni 2013 tillkom ytterligare 100 milj. överskjutande medel från Jordbruksverket. Dessa 

pengar täckte inte behovet och många ansökningar fick avslås.  

Resultat 

Den 1 oktober 2013 var 3 590 huvudprojekt beviljade, varav ett stort antal s.k. paraplyprojekt 

som vardera har en rad delprojekt inom sin ram. 1 900 av huvudprojekten var slutredovisade 

vid detta datum.  

Den 31 december 2012 var 23 % av budget för hela programmet slutredovisad. Med hittills 

uppnådda resultat kan vi se denna prognos för hela programperioden, om vi utgår från 

redovisad budget och multiplicerar med 4. Det finns dock anledning att tro att siffrorna kan 

öka ytterligare eftersom de pågående paraplyprojekten förväntas ge högre utfall än projekt 

utan underliggande delprojekt. Utgår vi istället från antalet redovisade projekt blir prognosen 

lägre.  



 

  Per den 31/12 2012 

då 23 % av budget 

slutredovisats 

Prognos för hela 

programperioden  

Nya företag  550 2 200 

Nya arbetstillfällen  1 608 (varav 395 u 

25 år) 

6 432 

fysiska objekt (webbplatser, 

idrottsplatser, samlingslokaler, 

vandringsleder etc.) har skapats eller 

rustats upp. 

 1000  4 000 

nya dagbesökare  75 000 300 000 

Gästnätter  55 000 220 000 

Personer som gynnats  750 000 3 000 000 

 

• Antal projekt där följande målgrupper gynnas ekonomiskt: 

Företagare/näringsidkare 1038, Lokala föreningar 165, Arrangörer av evenemang 185, 

Lantbrukare/lantbruksföretag 114  

• Antal projekt där följande målgrupper gynnas immateriellt:  

Invånare/boende 520, Historiskt intresserade 218, Idrotts- sportutövare 174, 

Naturintresserade 128  

De mjuka värdena är en viktig del av Leaderarbetet men vi kan se att det även skapats nya 

företag, nya och bibehållna jobb, företagsnätverk och ett stort antal företag har diversifierat 

sin verksamhet med stöd av Leader. Till trots att Leader inte får arbeta med direkta 

företagsstöd har man ändå, genom sin metod, skapat fler jobb än många andra 

sysselsättningsskapande insatser på lokal och nationell nivå.  

Årets leaderprojekt 2013: Startgas - vi tänder på din idé 

"Genom att med checkar (om max 30 000 kr + egen medfinansiering med 50%) och delprojekt stödja 

nyskapande idéer hos enskilda personer och företagsnätverk har projektet hittills stimulerat till 27 nya 

företag, 21 nya arbetstillfällen och flera nya produkter. Därmed har den lokala servicen inte bara 

bibehållits utan även ökat med nya verksamheter och arbetstillfällen har skapats liksom värdet av 

lokal produktion, varor och tjänster." 

 

Ideell insats motsvarar snart 3000 årsarbeten 

http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/aktiviteter/natverkstraffar/landsbygdsgalan2013/aretsleader/startgas.4.23f3563314184096e0d90e4.html


Den 1 oktober 2013 var det budgeterade värdet av ideell arbetstid i beslutade projekt 

902 000 000 kronor. Detta motsvarar 2 863 årsarbeten. Tid som människor boende i Sveriges 

landsbygd bjudit på för att man tror på sin bygd och vill skapa bättre villkor, trivsel och 

försörjningsmöjligheter. 

Vilket annat program kan uppvisa dessa resultat med en finansierig av 3,2 miljarder och då är 

vi ändå inte i mål! 

Alla resultat är inte enkelt mätbara men även s.k. mjuka resultat som är svåra att mäta är viktiga, t.ex. 

att mötesplatser har skapats och att bygderna har återfått sammanhållning och framtidstro. 

Landsbygdsprogrammet har möjliggjort ett aktivt arbete med landsbygdsutveckling i hela landet och 

att mycket har hänt på landsbygden. Detta är också viktiga resultat av arbetet med 

landsbygdsutveckling. (uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och 

Näringsutskottet) 

 
I Jordbruksverkets utvärdering ingår en bedömning av i hur hög grad varje projekt 

nått sina egna mål och syften vid tidpunkten när projektet slutrapporterats. För 

över 90 % av projekten har bedömningen gjorts att de fullt ut eller i hög grad nått 

Sina mål och syften. 

Det är en liten grupp projekt (ca 3 %) som bedömts uppvisa ingen eller kort varaktighet. 

(Leader i Sverige2007–2012 Jordbruksverkets utvärdering ) 

 

LLU i nästa programperiod  

Leader är en folkrörelse i Sverige som vi av samhällsekonomiska skäl bör värna om och 

stimulera med ytterligare medel eftersom Leader inte är stöd och bidrag utan investeringar på 

landsbygden för framtiden. 

I de kommande politiska besluten riskerar vi att budgeten drastiskt minskar för 

LLU/Leaderarbetet och att geografiska områden försvinner från detta arbete. Därmed dör den 

entusiasm som byggts upp när människor fått chansen att själva vara med och forma 

framtiden i sin bygd. 

Geografi  

Den s.k. Tulpanutredningen har kommit fram till att Sverige inte kan finansiera lika många 

Leader/LLU-områden som i denna programperiod, utan att precisera antalet områden eller 

kriterier för urvalet. Vi undrar varför. När vi utläser de resultat Leader åstadkommit i 

denna programperiod borde man istället förvissa sig om att inte ett enda av våra 

områden försvinner! I det här förberedelsearbetet har vi inte tillfrågats om hur de nuvarande 

områdena ställer sig till en lägre finansiering i nästa period och vilka lokala lösningar som 

skulle kunna bli aktuella.  

Samverkansgruppen anser att denna fråga bör utredas ytterligare eftersom det finns delade 

meningar om hur stort/litet ett område kan vara. Vårt arbetssätt bygger på lokalt engagemang 

och underifrånperspektiv, vem är då bättre lämpad att avgöra lägsta nivån än de som skall 

verka i området och genomföra strategin? 



 

 

Budget i kommande period 

 

Frågan är varför LLU är sammankopplat och drabbat av ett minskat stöd till jordbruket och 

dessutom neddraget från 7 till 5 % av budget när vi kan se vilka resultat metoden gett?  

För att stödja landsbygden på det mest kostnadseffektiva sättet krävs samarbete och 

finansiering av EU, stat, kommuner och privata sektorn. Argumentet att minska antalet 

finansiärer av administrativa skäl stämmer inte, eftersom de statliga och EU-medlen är 

inbakade i samma pott. 

Det lokala deltagandet och engagemanget är helt avgörande för om utvecklingsinsatserna ska ge ett 

långsiktigt hållbart resultat. Oavsett vilket arbetssätt som väljs är det viktigt att uppmuntra lokalt 

samarbete mellan olika aktörer på landsbygden. Det är viktigt att kommunernas roll i arbetet med 

landsbygdsutvecklingsfrågor uppmärksammas. (uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och 

jordbruksutskottet och Näringsutskottet) 

 

Samverkansgruppen för Leader i Sverige anser att 

 Finansieringen av LLU skall vara fortsatt 7 % av landsbygdsprogrammets budget. 

 Den statliga finansieringen skall följa EU-budgeten med samma %-sats  

 Övrig offentlig medfinansiering (kommunal) i omfattning enligt innevarande 

programperiod med minst 30 % 

 

 Privat finansiering/ Ideell tid enligt samma modell som under innevarande 

programperiod.  

 Hela Sveriges landsbygdsyta skall omfattas av LLU, den lokala nivån avgör om man 

är beredd att starta med de ekonomiska medel som erbjuds.  

 

Konsekvenser av budgetneddragningar och minskad geografi 

 Färre antal områden innebär per automatik att vissa områden inte får samma chans till 

lokal utveckling som andra. Vem är kompetent att avgöra vilka dessa områden är? 

 Att skapa ett tävlingsförfarande i samband med att vissa områden skall väljas ut 

genererar en konkurrenssituation mellan sökande områden. Istället för att stötta 

varandra i strategiskrivandet och jobba med Leaders honnörsord Överförbarhet, 

kommer var och en att behöva hålla på sitt. Det ger i sin tur sämre strategier och sämre 

förutsättningar för genomförandet och goda resultat i nästa programperiod.  



 Ett tävlingsförfarande där vissa områden utesluts i genomförandet skapar 

förhoppningar som sedan grusas. Efter ett sådant förfarande kommer man inte att 

kunna mobilisera gräsrotsnivån inför ett nytt Landsbygdsprogram 2021!  

 Om landsbygdsprogrammets finansiering inte kräver kommunal medfinansiering 

förminskas betydelsen av trepartnerskapet och ger signaler om att kommunernas 

delaktighet inte är av betydelse. Denna tanke på centralisering rimmar dåligt med 

Leaders metod.  

 

 Gemensam finansiering från EU, stat och kommuner skulle stärka budgeten så att fler 

LLU-områden kan starta.   

 När människor inte längre känner att de kan vara med och påverka sin vardag 

försvinner livskvaliteten (både yrkesrelaterat och fritid) och det finns inte längre 

anledning att bo kvar.  

 Färre arbetstillfällen. Drabbar ofta unga på landet som istället lämnar bygden.  

 Färre nya företag minskar livskraften på landsbygden.  

Har Sverige råd att avstå från arbete med CLLD/LLU över hela landet, i nästa 

programperiod?  

 

 

Leadersverige genom Samverkansgruppen  

 


