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Förord 
 

Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling vid Karlstads universitet, har av 
Leader Växtlust samt av Leader Närheten fått i uppdrag att göra (parallella) utvärderingar 
av deras verksamheter. Utvärderingarna har genomförts av utredare Linda Harkman med 
ekonomie doktor Gunnel Kardemark i en rådgivande roll.  

 
En utgångspunkt för Leaderprojekten är idén om ett gemensamt ansvar för hållbar 
utveckling av lokalsamhället. Syftet med utvärderingarna har varit att göra beskrivningar 
av samt reflektioner kring vad som gjorts inom de båda projekten.  
Utvärderingarna har framförallt baserats på dokumentstudier och intervjuer med bland 
andra representanter för projekt och den lokala aktionsgruppen (LAG) inom respektive 
leaderprogram. Intervjuerna har handlat om erfarenheter och synpunkter på Leader som 
arbetsform, målsättningar och förväntningar på måluppfyllelse. 

 
Utvärderingen visar att de som varit involverade i projekten är nöjda med det stöd de fått 
från ledningen i Leader Växtlust respektive Leader Närheten samt att de i LAG-grupperna 
är nöjda med de resultat som hittills framkommit.   

 
Ett varmt tack riktas till alla som på olika sätt bidraget till genomförandet av denna studie. 
Ett speciellt tack till verksamhetsledarna Ewa Ryhr Andersson och Håkan Svenneling som 
varit behjälpliga på olika sätt. 

 
Karlstad i februari 2011 

 
Lars Aronsson Professor, föreståndare för Cerut  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 
 
Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) fick under år 2010 i uppdrag av 
Leader Växtlust och Leader Närheten att utvärdera dessa två program, var för sig men 
med samma syfte, innehåll och möjlighet till att i slutet av uppdraget göra en jämförelse 
dessa två utvärderingar emellan. Leader har till uppgift att samverka kring åtgärder för 
att stärka landsbygdens ekonomi. Då Leader- programmen har kommit halvvägs in i sin 
projekttid under år 2010 valdes att göra utvärderingen vid denna tidpunkt.  
 
Leader som arbetsmetod har tillämpats inom EU sedan 1991 som ett så kallat 
gemenskapsinitiativ, och har fungerat som en arena för att prova på ett nytt 
arbetssätt och innovativa idéer. Sedan 1996 har leadermetoden funnits i Sverige, 
först som Leader II och sen som Leader +. Varje medlemsstat inom EU har idag ett 
landsbygdsprogram som sträcker sig över år 2007 – 2013 där leadermetoden är tänkt 
att användas som en genomförandemetod. Det finns idag 63 leaderområden i 
Sverige och 98 procent av de som bor på landsbygden finns inom ett leaderområde. 
Totalt har 3,2 miljarder kronor i offentlig finansiering fördelats till dessa 63 
områden och däröver tillkommer en lokal privat medfinansiering med 0.8 miljarder 
kronor. I varje leaderområde finns ett leaderkansli som har som uppgift att 
mobilisera engagemanget, ta emot ansökningar och finnas för att stödja och 
samordna projekt för att skapa största möjliga utveckling i området.  

 
Den empiriska delen av studien är baserad på intervjuer och dokumentstudier. 
Tillsammans med verksamhetsledaren för leaderprogrammet har fyra stycken 
projekt valts ut, och med en representant från vart och ett av dessa projekt har en 
intervju gjorts, antingen via telefon eller vid personligt möte. Intervjuer har även 
genomförts med LAG- gruppen för Leader Växtlust (lokala aktionsgruppen) och 
samtal har förts med verksamhetsledaren. 
 
Intervjuerna har i båda fallen i stort behandlat frågor kring ämnen som:  

• Framgångsfaktorer 
• Attityd och förväntningar 
• Hur arbetet i LAG-grupperna har fungerat 
• Hur kontakten och beslutsprocessen upplevts 
• Leaders roll i slutresultatet 

 
Resultatet från denna utvärdering är mycket positivt. Genom intervjuerna kan 
konstateras att både de representanter från de utvalda projekten som deltagit i 
utvärderingen, och de personer som är knutna till Leader Växtlust genom LAG- 
arbetet till största delen är mycket nöjda med det resultat som hittills framkommigt i 
leaderprogrammet. Mervärdena för de olika projekten är många, likaså de positiva 
effekterna och framgångsfaktorer kan identifieras.  
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Inledning 
 
Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling) fick under år 2010 i uppdrag 
av Leader Närheten och Leader Växtlust att utvärdera dessa program. Leader har 
till uppgift att samverka kring åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi. Då 
leaderprogrammen har kommit halvägs in i sin projekttid under 2010 valdes 
utvärderingen att göras vid denna tidpunkt. Syftet med föreliggande rapport är att 
göra en beskrivning av, samt en reflektion över vad som har gjorts i programmen. 

 

Bakgrund och syfte med studien 
Leader som arbetsmetod har tillämpats inom EU sedan 1991 som ett så kallat 
gemenskapsinitiativ, och har fungerat som en arena för att prova på ett nytt 
arbetssätt och innovativa idéer. Sedan 1996 har leadermetoden funnits i Sverige, 
först som Leader II och sen som Leader +. Varje medlemsstat inom EU har idag ett 
landsbygdsprogram som sträcker sig över år 2007 – 2013 där leadermetoden är 
tänkt att användas som en genomförandemetod. Ambitionen var att 75 procent av 
Sveriges landsbygdsbefolkning skulle vara täckt av leaderområden, men resultatet 
blev 98 procent.  
  
Syftet med föreliggande studie är att göra en beskrivning av, samt en reflektion över 
vad som har gjorts i det lokala leaderprogrammet Leader Närheten från starten 
2008 och fram till idag, samt att även göra en jämförelse med leaderprogrammet 
Leader Växtlust. Frågor som skulle besvaras har varit följande: 

 
•    Hur fungerar arbetet i Leader Närheten?  

 
•    Hur ser representanter för de medverkande projekten på sitt deltagande i 
Leader? 

Genomförande och tillvägagångssätt 
Studien innehåller ett teoriavsnitt där teorier kring landsbygdsutveckling tas upp.  
Den empiriska delen av studien är baserad på intervjuer och dokumentstudier. 
Tillsammans med verksamhetsledaren för leaderprogrammet har fyra stycken 
projekt valts ut, och med en representant från vart och ett av dessa projekt har en 
intervju gjorts, antingen via telefon eller vid personligt möte. Dessa fyra projekt och 
urvalskriterierna presenteras närmare under kapitlet ”Resultatredovisning”. 
Intervjuer har även genomförts med LAG- gruppen för Leader Närheten (lokala 
aktionsgruppen) och samtal har förts med verksamhetsledaren. I arbetet med 
utvärderingen har även dokumentstudier genomförts, dessa har i huvudsak 
behandlat material tillhandahållet av Leader Närheten såsom strategi, beskrivningar 
av beviljade projekt och övrigt material.  
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Disposition 
I den första delen av rapporten presenteras en bakgrund till uppdraget och syftet 
med den studie som har gjorts. Här följer även en kort presentation av 
genomförandet och tillvägagångssättet 
 
Därefter följer ett avsnitt som skildrar de teoretiska referensramar som har kopplats till 
studien. Dessa behandlar landsbygdsutveckling. 
 
Den tredje delen av rapporten innehåller en presentation av Leader som behandlar 
bakgrund och arbetsmetod. Vidare ges en presentation om Leader Närheten 
innehållande bakgrund, strategier och statistik gällande bland annat beviljade projekt. En 
kortare presentation av Leader Växtlust finns också med.   
 
Sedan följer resultatet av studien och här redovisas de intervjuer som gjorts, och även en 
kortare presentation av de representerade projekten.  
 
Rapporten avslutas med reflektion, diskussion och slutsatser utifrån trovärdigheten för 
resultatet. Här finns även en mindre jämförelse mellan de resultat som har framkommit i 
de båda utvärderingarna av Leader Närheten och Leader Växtlust. 
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Teoretisk referensram 
 
Nedan följer de teoretiska utgångspunkter för denna utvärdering och behandlar temat 
landsbygdsutveckling. De teoretiska utgångspunkterna finns för att få en djupare grund 
angående Leader Närhetens förutsättningar vad gäller deras arbete kring 
landsbygdsutveckling och de resultat som framkommit i denna utvärdering.1 

 
 

Landsbygdsutveckling 
 
Att studera utvecklingen på landsbygden kan ses som särskilt viktigt i en tid när de urbana 
kulturerna allt mer tycks stå för det normala och normgivande i samhället och när det rurala 
per automatik framstår som det annorlunda. Därför kan studier om landsbygden ses som 
antingen otidsenlig eller högst relevanta. Sedan 1960-talet har en samhällsvetenskaplig 
forskning med intresse för landsbygdsutveckling etablerats i Sverige. Denna forskning har i 
hög grad kännetecknats av fokus på lokala och regionala gemenskaper, något som i 
engelskspråkiga länder hade sin motsvarighet i så kallade community studies. En bärande idé 
var uppfattningar om att det småskaliga, lokala, homogena och närliggande stod i en sorts 
kontrast till en slags utvecklingens strömfåra som var deras motsats. En viktig 
inspirationskälla var Ferdinand Tönnies verk Community and Society som kom redan år 
1887. Tönnies såg lokalsamhället som ett socialt fenomen som verkade i en gemensam 
riktning inom en avgränsad geografisk enhet eller grupp. Den så kallade community-
forskningen lyckades på många sätt fånga upp positiva värden i landsbygdens små platser och 
påverkade dessutom många lokala utvecklingsgrupper, politiker och tjänstemän som tog 
landsbygdens parti.2  
 
Ronnby utvecklade en diskussion om det lokala och som han omnämner det; lokalsamhället, 
och menar i likhet med Tönnies att ett lokalsamhälle är en väl avgränsad geografisk enhet som 
normalt karaktäriseras av långsamma förändringar. Ronnby menar också att lokalsamhället 
står i ett slags motsatsförhållande till någonting större mer överordnat som kan omnämnas 
som storsamhället. I det perspektivet handlar det i hög grad om någonting som förhåller sig 
till något annat, eller om man så vill, en plats som förhåller sig till andra platser. 
 
”Vi tänker i första hand på ett litet avgränsat samhälle, till exempel den klassiska byn på 
landet. I motsats till storsamhället är alltså lokalsamhället en mera avgränsad geografisk 
enhet. Där har människorna något slags gemenskap med ”ansikte-mot-ansikte-relationer” och 
invånarna har ett visst mått av gemensam kultur”3 
 
En klassisk, om än kanske föråldrad, socialantropologisk definition av begreppet 
lokalsamhälle ges av Hannerz, som betonar att lokalsamhället är mer eller mindre 
självständigt och självförsörjande. En sådan definition hade i ett svenskt avseende större 
giltighet längre tillbaka i tiden när till exempel invånarna i en skogsbygd ägde och brukade 
marken. Dock kan det vara på sin plats att fundera på om några lokalsamhällen enligt Hannerz 

                                                
1 En fördjupande diskussion om lokal och regional identitet och varugörandet av platsen återfinns i ”Effekter 
kring Fortum Ski Tunnel Torsby, Harkman. L, 2010 s 13-14 
2  Sandström & Karlsson, 2008, s 12 
3  Ibid, s 12-13 



12 
 

och Ronnbys definitioner verkligen existerar i Sverige i dag. De tycks fortfarande uppvisa en 
relativt stark avgränsning genom församlingsterritoriet, men många forskare menar att plats, 
platsbundna identiteter och relaterade sociala relationer har ersatts av diskussioner om 
identiteter och gemenskaper som resultat av ej platsbundna sammanhang. Därmed tycks 
platsen och lokalsamhället i vissa avseenden ha försvunnit ur synfältet till förmån för idéer 
om globala flöden och förflyktigande materialiteter. Ronnby menar att det svenska/nordiska 
begreppet lokalsamhälle har en starkare syftning på det geografiskt avgränsade området till 
skillnad från engelskans community. Därför handlar studier av lokalsamhällen och det lokala 
inte enbart om studier av en social eller kulturell enhet. Detta framgår av att begreppet 
lokalsamhälle är sammansatt av två ord, nämligen ”lokal” och ”samhälle”. Därmed menas just 
ett geografiskt avgränsat område (lokal) och ett rumsligt sammanfallande nätverk av 
sammanvävda sociala relationer och ett socialt samspel mellan invånarna som ger en mer eller 
mindre stark sammanhållning och gemenskap. Brox menar att det är just de sammanvävda 
sociala relationerna som utmärker lokalsamhället. Även om Ronnbys definition av 
lokalsamhället är att betrakta som välfungerande har försök gjorts att definiera annorlunda 
eller komplettera. Ett sådant försök har gjorts av Mattson som uppfattar lokalsamhället enligt 
följande:4 
 
”Det är ett avgränsat geografiskt område, det präglas av hög grad av territoriell integration, 
det utgör ett handlingssystem, det står för gemenskap, det har en urskiljbar historia 
och det har en viss grad av självständighet”.5 
 
Ett liknande problematiserande perspektiv presenteras av Berger som menar att begreppet 
lokalsamhälle har otydliga konturer på grund av på att skilda ämnesföreträdare genom olika 
infallsvinklar påverkat begreppets innehåll. (Berger menar också att flera andra närliggande 
begrepp kan vara lämpliga att använda när det lokala ska studeras och inte sällan återspeglar 
de begrepp vi använder). Definitionen ovan visar att såväl olika landsbygder som mer urbana 
områden kan studeras som ett lokalsamhälle. Det är dock vanligare att studera områden på 
landsbygd när lokalsamhällen och lokal utveckling kommer på tal. SCB definierar glesbygd, 
eller snarare glesbygdskommun som en kommun med en tätortsgrad mindre än 70 procent och 
med mindre än fem invånare per kvadratkilometer. Enligt denna definition fanns det 23 
glesbygdskommuner i Sverige 2004. SCB använder sig också av begreppet tätort som 
definieras som områden med mer än 200 invånare och mindre än tvåhundra meter mellan 
bostadshusen. Det som ligger utanför tätorterna, eller tätortsgränserna blir antingen lands- 
eller glesbygd. Glesbygdsverket tar utgångspunkt i SCB:s definitioner men har i tillägg 
utformat en komplettering som utgör en modell för tillgänglighet till service där hänsyn tas till 
restid. Modellen delar därmed in landsbygden i olika kategorier som försöker fånga olika 
områdens särart med avseende på tillgänglighet. Tätortsnära landsbygd utgörs enligt 
Glesbygdsverket av områden med 5-45 minuters körtid till en tätort med mer än 3000 
invånare. Landsbygd omfattar tätorter med 1000-3000 invånare utanför tätortsnära landsbygd 
samt med ett omland inom 30 minuters restidsavstånd kring dessa tätorter. Övriga områden 
definieras av Glesbygdsverket som glesbygd.6  
 
Synen på, och stöden till lokal utveckling och då särskilt i så kallade marginaliserade områden 
har under senare år generellt minskat. Därför handlar det för många små platser på 
landsbygden om att finna sin egen utveckling baserad på de platsspecifika resurserna. Enligt 
Carlman kan naturresurser delas upp i fyra huvudkategorier enligt följande: 

                                                
4  Sandström & Karlsson, 2008, s 13 
5  Ibid, s 14 
6  Ibid, s 14 - 15 
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1. Identifierade men ännu inte använda resurser 
2. Identifierade och använda resurser 
3. Använda men inte identifierade resurser 
4. Ännu okända eller oidentifierade oanvända resurser 
 
Det utmärkande för skogsbygderna är den rika tillgången på naturresurser. Det gäller inte bara 
själva skogen utan bland annat också malm, vattenkraft och jakt och naturligtvis också 
indirekt de möjligheter inom bland annat besöksnäringen som dessa resurser genererar. 
Dessutom är åtminstone i vissa skogsbygder, stora beroendeförhållanden av såväl ekonomiskt 
som geografiskt art en realitet. Dessa beroendeförhållanden bygger i sin tur på avstånden och 
på sätt och vis också indirekt, på de rika resurstillgångarna. Wahlström menar att det är just 
dessa beroendeförhållanden som utgör ett motiv för det lokala utvecklingsarbetet. Ronnby är 
inne på samma linje och menar att den lokala utvecklingen och det lokala utvecklingsarbetet 
bland annat är beroende av just vem som har makt över resurserna, men också att det lokala 
utvecklingsarbetet måste ta utgångspunkt i platsspecifika resurser och förhållanden. Även 
Lundberg och Karlsson framhåller resurstillgången när de talar om lokal handlingskompetens 
och lokalt inflytanderum. De menar att det också inte minst handlar om vad lokalbefolkning 
vill eller förmår att göra med resurserna. Johannisson går ett steg vidare och menar att den 
lokala utvecklingen också är beroende av befolkningens bejakande av platsens betydelse för 
sin existens. Detta kan tolkas som att lokalbefolkningen också måste förstå på vilka sätt 
skogslandskapets resurser kan utnyttjas eller ingå i en försörjningsstrategi. Lundbergs och 
Karlssons perspektiv som inkluderar handlingskompetensen i det lokala inflytanderummet är 
hämtat från arbets- och livsforskningen, och behandlar lokalsamhällets förmåga att 
tillsammans agera för gemensam måluppfyllelse. En viktig utgångspunkt är det faktum att 
platser och bygder inte låter sig flyttas på samma sätt som ett företag eller en funktionell 
verksamhet, något som på sätt och vis är själva grunden för intresset för lokal utveckling. I 
och med det förstår vi att alternativet till lokalt utvecklingsarbete kan vara att flytta från något 
till något annat eller alternativt uppbära någon form av bidrag så att man kan försörja sig och 
därmed stanna kvar.7 

                                                
7  Sandström & Karlsson, 2008. s 21 - 23 
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Presentation av Leader 
 
Leader är en förkortning av den franska meningen ”Liaison entre actions de 
développement de l´economie rurale”, som betyder ”samordnade aktiviteter för 
ekonomisk utveckling på landsbygden”. Det är en arbetsmetod för att utveckla 
landsbygden och bygger på ett samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor i ett 
trepartnerskap. Leader har funnits som metod för landsbygdsutveckling i EU sen 1991. 
Då fanns det 400 LAG (Local action group) i Europa. 1995 hade siffran ökat till 1200 
utvecklingsgrupper. Det är LAG som utifrån strategin för området beviljar medel till de 
lokala landsbygdsprojekten. Leader finns i dagsläget i alla länder i Europa. 1996 kom 
leadermetoden till Sverige och tolv leaderområden bildades. Det har tidigare funnits två 
perioder med särskilda program för Leader: Leader II och Leader +. Dessa varade mellan 
år 1996 och år 2006. I dessa båda program fanns det tillsammans tolv områden och dessa 
omfattade ca 20 procent av befolkningen på landsbygden. När landsbygdsprogrammet 
infördes 2007 valde Sverige att använda leadermetoden i hela landet. 
Landsbygdsprogrammet finns till för att bidra till utveckling av landsbygden. Genom en 
rad åtgärder ska landsbygdens ekonomi utvecklas och samtidigt ska hänsyn tas till miljö 
och de människor som bor på landsbygden. 
Landsbygdsprogrammet är indelat i tre olika huvudmål: 

 
•  Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.  

 
Åtgärder inom detta område syftar till att stärka konkurrens- och utvecklingskraften hos 
företagen inom jord- och skogsbruk, rennäring, livsmedelsproduktion och förädling, på 
grundval av ett hållbart resursutnyttjande.  
 

• Förbättra miljön och landsbygden.  
 
Exempel på åtgärder inom detta huvudmål är att bevara och utveckla ett attraktivt 
landskap och en levande landsbygd samt att stimulera omställningen till en resurseffektiv 
och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan som följd. En helhetssyn ska 
utvecklas på landsbygden som resurs för rekreation, utveckling, tillväxt och boende samt 
som bärare av ett natur- och kulturarv.  
 

• Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av 
landsbygdsekonomin.  
 
Åtgärder inom detta huvudmål förutsätter ett diversifierat näringsliv, ökat fokus på 
landsbygdens resurser i form av attraktiva miljöer för boende och för rekreation samt 
ökat fokus på lokalt samarbete kring t ex service och infrastruktur. Målet är att få en 
ökad mångfald av landsbygdens näringsliv, i syfte att främja sysselsättning, höja 
livskvaliteten för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart nyttjande av 
landsbygdens resurser. Leader kan verka inom de flesta av dessa åtgärder.8 

 
Tidigare har det även funnits andra EU-program liknande leadermetoden som man arbetat 
med. Det finns idag 63 leaderområden i Sverige och 98 procent av de som bor på 
landsbygden finns inom ett leaderområde. Totalt har 3,2 miljarder kronor i offentlig 
finansiering fördelats till dessa 63 områden och däröver tillkommer en lokal privat 
medfinansiering med 0.8 miljarder kronor. I varje leaderområde finns ett leaderkansli som 

                                                
8  www.jordbruksverket.se 
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har som uppgift att mobilisera engagemanget, ta emot ansökningar och finnas för att 
stödja och samordna projekt för att skapa största möjliga utveckling i området.  
 
Genom leadermetoden skapas en plan för utvecklingen av bygden och lokala initiativ tas 
tillvara. Särskilt viktigt är det att använda leadermetoden i arbetet med att förbättra 
livskvalitén, bredda företagandet och utveckla ekonomin men metoden ska användas även 
inom de andra områdena. När landsbygdsprogrammets stöd ska fördelas genom Leader 
utgår man ifrån en lokal utvecklingsstrategi som bygger på de behov och möjligheter som 
finns i leaderområdet.  
 
I Leader möts människor från samhällets tre olika sektorer, den offentliga, privata och ideella, 
och leadermetoden förutsätter lokalt initiativ, delaktighet och samarbete. För att det verkligen 
ska bli så, finns krav på vilka personer som är med i LAG, hur LAG arbetar och hur den 
lokala utvecklingsstrategin ska se ut. Redan när leaderområdet bildas är det viktigt att få med 
det lokala inflytandet och underlätta samarbete i framtiden.  

 
Ett nytt leaderområde bildas därför i flera steg: 

 
1. Man enas om ett avgränsat geografiskt område. 
2. Representanter från samhällets tre olika sektorer bildar en lokal utvecklingsgrupp, 
LAG.  
3. LAG gör en plan för hur man vill utveckla området. Den kallas lokal 
utvecklingsstrategi. Det är denna strategi som sedan ligger till grund för vilka projekt 
som ska få stöd och hur arbetet i området ska bedrivas 
4. Länsstyrelsen godkänner strategin. 
5. Offentliga aktörer i området, till exempel en kommun, beslutar att de vill vara med 
och finansiera projekten. 
6. LAG bildar en ideell förening. Föreningen ska vara öppen för alla. 
7. Ett kansli utpekas och en verksamhetsledare rekryteras. 
8. Länsstyrelsen ger till slut klartecken och verksamheten kan starta.  

Det geografiska området kan vara ett län men det är vanligare att till exempel fem till åtta 
kommuner tillsammans bildar ett leaderområde. Kommunerna behöver inte tillhöra samma 
län men det ska bo mellan 10 000 och 100 000 personer inom ett leaderområde, dock får inte 
tätorter med fler än 20 000 invånare ingå. Områden med färre invånare kan godkännas i 
undantagsfall. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få pengar via 
landsbygdprogrammet i sitt eget område. Efter det att LAG har sagt ja till ett projekt är det 
Länsstyrelsen som tar de formella besluten om stöd. På så sätt finns ansvar och beslut på en 
lokal nivå, och det gör partnerskapet i Leader unikt. I den lokala utvecklingsstrategin 
beskriver partnerskapet sin gemensamma vision för hur de vill att bygden ska utvecklas och 
vilka mål man har med arbetet. Där finns också en plan för hur målen ska nås. Strategin ska ta 
hänsyn till de nationella och regionala prioriteringar som finns i Sveriges landsbygdspolitik. 

LAG använder sen strategin som en grund när de beslutar om vilka satsningar de vill göra i 
form av projektstöd. Strategin som har gjorts ska sträcka sig fram till år 2013. Till skillnad 
från andra EU-program så värderar man inom Leader ideell tid i pengar och detta öppnar upp 
stora möjligheter för föreningar och företag att bidra till den lokala utvecklingen. 9 

                                                
9 www.jordbruksverket.se 
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Det finns krav på hur partnerskapet ska vara sammansatt och leaderområdet kan inte 
godkännas förrän kraven är uppfyllda. Storleken på LAG kan variera mellan olika 
leaderområden. I vissa områden är alla personer i LAG med i den beslutande styrelsen och i 
andra områden är LAG en större grupp som utser en del av gruppen till beslutande styrelse. 
Den beslutande styrelsen måste vara sammansatt på ett särskilt sätt och den ideella föreningen 
som bildas ska ha ett öppet medlemskap och föreningens stadgar styr hur styrelsen ska vara 
sammansatt. I LAG ska det finnas representanter från samhällets tre olika sektorer, den 
ideella, privata och offentliga sektorn. En tredjedel av medlemmarna i LAG ska komma från 
respektive sektor. Exempel från den ideella sektorn kan vara en idrottsförening, 
hembygdsförening eller privatperson. Den offentliga sektorn är ofta en eller flera kommuner 
och exempel från den privata sektorn kan vara en landsbygdsföretagare eller lokal 
företagarförening. Deltagarna ska också vara geografiskt spridda över området och minst en 
person bör vara under 26 år. Bland de som ingår i LAG ska det finnas kunskap om 
jämställdhet, kvinnor, ungdomar, integration, kompetensutveckling, miljö och hållbar 
utveckling eftersom det är frågor som är prioriterade i landsbygdsprogrammet. LAG ska också 
ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor, andelen ska vara minst 40 procent av vardera. 
Innan LAG kan starta att genomföra sin utvecklingsstrategi ska de uppfylla några formella 
krav. De ska bilda en ideell förening eller liknande sammanslutning, och de ska utse en 
verksamhetsledare. De ska också hitta offentliga aktörer som är villiga att vara med och 
finansiera genomförandet av den lokala strategin.10 Leader är viktigt för att nå målen i 
landsbygdsprogrammet genom det mervärde som följer av nytänkande, lokal förankring, 
inflytande och samarbete. Den övergripande målsättningen är att främja företagande, tillväxt 
och sysselsättning samt att skapa attraktiva landsbygdsområden förenat med en hög 
miljöambition.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10  www.jordbruksverket.se 
11  Broschyr ”Leaderområden i Sverige 2007 – 2013”  
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Presentation av Leader Närheten 
 
Leader Närheten arbetar för att utveckla landsbygden genom stöd till idéutveckling. De fångar 
upp lokala idéer och initiativ. En förutsättning är att näringslivet, den ideella sektorn och det 
offentliga samverkar. Lokala krafter kan realisera sina drömmar genom att arbeta tillsammans 
med andra och få stöd från Leader Närheten 
 
Leader Närheten omfattas av kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad, 
men undantag för Karlstads stadsförsamlingar Norrstrand, Västerstrand, 
Domkyrkoförsamlingen och Skåre tätort i Grava församling och Alsters tätort i Alster-
Nyedsbygdens församling. Ca 70 000 invånare är bosatta i Leader Närhetens område. 
Området består av tätortsnära landsbygd med många likartade problem och möjligheter och 
med den gemensamma nämnaren, närheten till länets regionala centrum Karlstad. Detta ger en 
bred arbetsmarknad med arbetstillfällen inom pendlingsavstånd och nära till utbildning och 
avsättningsmöjligheter för lokalt producerade varor och tjänster. Det är även nära till naturen 
med det öppna landskapet, skogen, Vänern och andra sjöar och vattendrag. Leader Närheten 
har sitt säte i Grums tätort och var ett av de första leaderområden som bildades i Sverige.12 De 
har en budget på 28,3 miljoner kronor att investera i projekt mellan år 2007 – 2013 och hittills 
har 87 projekt blivit beviljade (29 stycken i LAG, 17 Ungdomscheckar, 38 idécheckar + 
idéutvecklingscheckar och 3 stycken Fibercheckar) och av dessa är 50 stycken slutredovisade 
(11 stycken i LAG, 12 ungdomscheckar och 27 idécheckar + idéutvecklingscheckar). Det rör 
sig om projekt av många olika slag men de har gemensamt att de alla handlar om lokal 
förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande.13  
 
I starten av arbetet med att etablera ett Leaderområde gjordes en SWOT- analys (Strenghts, 
Weeknesses, Opportunities, Threaths) som ett resultat av de synpunkter som förts fram vid de 
olika informationsmöten som hölls. Denna analys bygger mer på deltagarnas lokal och 
fackkunskap, och deras egna upplevda förhållanden och behov utifrån ett 
underifrånperspektiv än från statistisk data.  Några av punkter som identifierades var följande:  
 
Styrkor 

• Nära till Karlstads tätort med bred arbetsmarknad, stort utbud av varor, tjänster och 
arrangemang. 

• Attraktiv boendemiljö. 
• Goda kommunikationer. 
• Goda förutsättningar för jordbruk på slätten. 

 
Svagheter 

• Sämre infrastruktur, privat och offentlig närsevice än i staden.  
• Befolkningens ålderssammansättning. Färre i åldern 20 – 35 år. 
• Mindre organiserat arbete för landsbygdsutveckling än i många andra bygder. 
• Svårt att lokalt konkurrera med stadens stora utbud och arbetsmarknad. 

 
 
 
 
 
                                                
12  www.narheten.se 
13  Håkan Svenneling, verksamhetsledare Leader Närheten 
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Möjligheter 

• Ökade omvärldskontakter, ta tillvara närheten till staden. 
• Utveckla småskalig besöksnäring och upplevelseturism. 
• Ta vara på det lokala engagemanget och de lokala resurserna av allehanda slag. 
• Ökad attraktionskraft – ökad inflyttning, även invandrare. 

 
Hot 

• Minskad befolkning både i mindre tätorter och på den egentliga landsbygden med 
ytterligare försämrad offentlig och kommersiell närservice som följd. 

• Minskat engagemang för landsbygdsfrågor. 
• Färre kan försörja sig lokalt och väljer att flytta till större tätorter. 
• Igenväxande landskap där jordbrukets ekonomiska förutsättningar är sämre. 

 
Utifrån denna SWOT-analys processades senare en prioriteringslista av vilka åtgärder som 
skulle komma att vara de prioriterande i den lokala utvecklingsstrategin. De av Leader 
Närhetens valda prioriteringsområden är: 
 

• Utveckling av näringslivet – förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruket, 
entreprenörskap och företagande, kompletterande verksamhet till jordbruk samt 
turism. 

• En attraktiv boendemiljö  – utveckla infrastrukturen och service, natur och 
kulturmiljöer samt fysiska och sociala mötesplatser. 
 

• Kompetensutveckling – ge behovsanpassade insatser som stärker kompetensen inom 
främst företagande, service och lokal utveckling. 

 
När strategin var utformad och en interimsstyrelse bildad så anställdes en verksamhetsledare 
för Leader Närheten, en verksamhet startades upp och ett kansli öppnade. Detta skedde i 
januari/februari 2008. Verksamhetsledaren var då, på grund av ett arbete i de gamla 
leaderprogrammet i Småland, en av få i Värmland som hade erfarenhet av Leader, varpå detta 
gjorde att programmet snabbt kom igång. De startade som område nummer två av idag 63 
program. Det första projektbeslutet togs redan i mars 2008. Dock så präglades uppstarten av 
en del oklarheter i början då myndigheternas support var låg, blanketter fanns inte att få 
tillgång till och så vidare.14 Man skiljer på leaderområdet Närheten och föreningen Närheten. 
Leaderområdet Närheten är ett ekonomiskt område i Sverige där Föreningen Närheten får 
bedriva verksamhet. Föreningen är en ideell förening som, med samma verksamhetsområde 
som leaderområdet och då det är som vilken ideell förening som helst så kan också bedriva 
annan verksamhet än Leader och möjligheten finns att föreningen kan fortsätta sin verksamhet 
även då lederprogramtiden går ut. Både fysiska och juridiska personer kan bli medlemmar i 
föreningen och det beslutande i föreningen är årsmötet/beslutsstämman där medlemmarna 
röstar.15 På kansliet som har sitt huvudsäte i Grums, arbetar 4 personer.16  

 
 
 

                                                
14  Håkan Svenneling, Verksamhetsledare Leader Närheten 
15  www.narheten.se 
16  Håkan Svenneling, Verksamhetsledare Leader Närheten 
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Målsättningarna för Leader Närheten är:  
• Stärka den lokala ekonomin. 
• Skapa nya arbetstillfällen. 
• Öka entreprenörskap och eget företagande. 
• Öka inflyttningen av familjer och företag. 
• Skapa nätverk och nya samarbetsformer. 
• Stimulera engagemang hos ungdomar, invandrare och kvinnor. 
• Bevara och utveckla natur och kulturarvet. 
• Skapa bättre livskvalitet och framtidstro. 

 
 

Presentation av Leader Växtlust 
Nedan följer en kort presentation av Leader Växtlust, även detta ett leaderområde i Värmland. 
Parallellt med denna utvärdering har en liknande utvärdering, med samma syfte, gjorts för 
Leader Växtlust och i slutsatserna finns en mindre jämförelse för resultatet av dessa två 
utvärderingar. 
 
Leader Växtlust sträcker sig från Torsby i norr till Säffle i söder och tillsammans består 
leaderområdet av sex värmländska kommuner med hela sin befolkning och geografiska yta. 
Dessa är; Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby. Ett leaderområde ska omfatta 
minst 10 000 och som mest 100 000 invånare och i Leader Växtlust bor totalt cirka 90 000 
invånare. Ännu en EU-regel är att det inte får finnas någon tätort med fler än 20 000 invånare 
i området men i Leader Växtlust finns ingen tätort som har uteslutits av denna regel. Området 
är drygt 11 000 kvadratkilometer stort och har ett genomsnitt på 8 invånare per 
kvadratkilometer. Landsbygdens invånare utgör i genomsnitt 59 procent av befolkningen i 
området. I Leader Växtlusts verksamhetsområde finns sedan länge en stark tradition av 
småföretagande varvat med påverkan från tider med glas, pappers och järnbruk. Västra 
Värmland består av ett skogslandskap med betydande jordbruk men också av ren vildmark. 
Skogsbruket, tillsammans med skogsindustrin är en naturlig del av näringslivet. Leader 
Växtlust bildades i mars 2008 men redan under vintern 2006/2007 började arbetet med 
skapandet av leaderområden i Värmland då Länsstyrelsen spred information om det 
kommande landsbygdsprogrammet på möten runt om i länet. Detta ledde fram till att sex 
kommuner visade intresse för att tillsammans samverka i ett leaderområde. Dessa enades 
kring fem temaområden för Leader Växtlust´s strategi att arbeta mot, dessa fem är följande: 
 
LANDSBYGDENS FÖRETAG OCH AKTÖRER  
Utveckla hästverksamhet, turism och upplevelser, förnybar energiproduktion, småskalig 
livsmedelsproduktion, affärssamverkan och entreprenörsanda.  
  
NATUR OCH KULTUR  
Öka miljömedvetenheten, miljöanpassning av verksamheter i känsliga miljöer, främja öppna 
landskap, information, utbildning, folkhälsa och rekreation. 
 
LANDSBYGDSSERVICE  
Förbättra infrastruktur, skolor och bostäder, samhällsinformation på flera språk, 
tillgänglighet, aktivitetsmiljöer.  
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UNG PÅ LANDSBYGDEN  
Stärka och förnya lokalt föreningsliv, ungdomsprojekt, mötesplatser och idrottsanläggningar. 
 
BROBYGGANDE  
Öka samverkan mellan företag, föreningar och kommun, samt stad och land, stimulera till 
inflyttning och integrering av nya landsbygdsbor och nya kulturer.  
 
I Leader Växtlust har hittills 99 projekt behandlats (ej inräknat i siffran är 22 genomförda 
delaktiviteter i två paraplyprojekt, varav 10 delaktiviteter i Bygdeutvecklingsprojektet och 12 
delaktiviteter i Ung Fritid).17 
 
Leader Växtlust arbetar för en levande landsbygd, en föryngrad befolkning och goda 
förutsättningar för företagande och deras vision ser följande ut:  
 
”Med gemensamma krafter formar vi tillsammans levande bygder med ekonomisk och 
ekologisk bärkraft. Den energi vi genererar ur idérikedom, den odlade jorden och ett vidgat 
näringsliv skapar Lust och välbefinnande hos boende i alla åldrar. Vår värdegrund och vårt 
förhållningssätt blir framgångsfaktorer och vi Växer tillsammans”.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17  Ewa Ryhr Andersson, verksamhetsledare Leader Växtlust 2011  -02- 11 
18  www.vaxtlust.se 
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Resultatredovisning 
 

Följande kapitel redovisar de resultat som studien visar utifrån de intervjuer som gjorts 
inom utvärderingen. Intervjuer har gjorts med representanter från fyra olika beviljade 
och slutrapporterade projekt såväl som med den LAG-grupp som bildar Leader 
Närheten.  

 
I denna utvärdering av Leader Närheten ligger fokus på intervjuer, dels med LAG- gruppen 
inom Leader Närheten och dels med representanter från fyra av de projekt som har beviljats 
och slutrapporterats. Detta då vi anser att denna metod är den bäst användbara för att nå ut 
till de respondenter vi har för avsikt att undersöka och för att bäst kunna uppfylla syftet med 
utvärderingen. Intervjuerna har i båda fallen i stort behandlat frågor kring ämnen som:  

• Framgångsfaktorer 
• Attityd och förväntningar 
• Hur arbetet i LAG-grupperna har fungerat 
• Hur kontakten och beslutsprocessen upplevts 
• Leaders roll i slutresultatet 
• Tankar och reflektioner. 
(Se bilaga 1) 

Intervjuer med LAG- gruppen  
LAG är den grupp som är ansvarig för arbetet i varje leaderområde och det är dem som 
beslutar om, och beviljar medel till de lokala landsbygdsprojekten utifrån strategin. 
Intervjuer av denna LAG- grupp har gjorts varje sektor för sig. Det vill säga att de personer 
som sitter i LAG- gruppen från den offentliga sektorn har intervjuats för sig, de från privat 
sektor för sig och de från ideell sektor för sig själva. Den tilldelade tiden har varit ca 20 
minuter per grupp, och grupperna har skilt sig åt i storlek beroende på förhinder för vissa av 
deltagarna i de olika sektorerna. Då grupperna var olika stora och tiden avgränsad så hann 
inte alla förberedda frågor ställas till alla tre grupperna så under vissa kategorier kan det 
förekomma att endast en eller ett par av sektorerna har svarat på den frågan.  
Jag har valt att sammanställa dessa intervjuer tillsammans under varje tema. De kursiverade 
citaten nedan kommer från dessa intervjuer. Det framgår inte från vem, eller från vilken av 
sektorerna svaret kommer. Detta är då det inte är relevant för utvärderingen att skilja på 
dessa olika synpunkter.  
 
Tankar kring ansökningar, hantering och beslutsfattande av projekt 
 

• Vi i LAG är seriösa gentemot projekten, Vi kollar alltid väldigt noga. 
 
• Ofta tar beredningsgruppen ett beslut, men sedan när det kommer upp på 

LAG- nivå så tar vi ett annat beslut. 
 

• Ibland är det ju bra idéer, men de hör inte hemma inom Leader.  
 

• Vi får många projektet från vissa områden. Forshaga och Molkom är väldigt 
bra på att ansöka. 

 
• Det finns en svårighet inom vissa axlar. 
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• Vi har ett ansvar att se på längre sikt. 
 

• Viktigt att inte släcka människors entreprenörsanda. 
 
 

Sektorerna, hur fungerar det er emellan 
 

• Vi blir mer och mer lika. 
 

• Vi på kommunen kan få signaler att vi ska hämta hem så mycket som möjligt 
till hemkommunen. 

 
• Vi har mer entreprenörskap i tänket, vi har lättare för nya idéer kanske. 

 
• Vi har varit samma grupp sedan början och det är bra, sen är vi ju olika. 

 
• Vi är en bra LAG- grupp.  

 
• Vi har väl andra erfarenheter och tänker annorlunda. 

 
• Vi har kommunernas välsignelse. 

 
Vad har ni lärt er 

 
• I början var det nervöst att leva upp till Leaders krav, nu är vi tryggare och 

mognare. 
 

• I början var det hemskt att säga bu eller bä till ett projekt. 
 

• Egentligen är det ingen skillnad, vi har följt strategin hela tiden. 
 

• Kan fatta bättre beslut nu.  
 

• I början var det luddigt att hålla isär, nu har vi erfarenhet och det är lättare 
att ta ställning. Vi är mer i det klara över grundprinciperna i leadertanken. 

  
• Vi tittar mer på unika projekt nu, och mot strategierna. 

 
• Det blir bättre och bättre beslut. Numera kan man säga nej utan att skämmas. 

Det är ju mycket skräp som kommer in också. 
 
 

Vad är framgångsfaktorerna 
 

• Den viktigaste framgångsfaktorn är nog trepartnerskapet, man bildar nätverk. 
 

• Vi har ett jättebra kontor och bra, dugliga ledare. 
 

• Vi från de olika sektorerna är inte vana att mötas, men vi brinner för samma 
saker. Alla brinner för sin bygd. 
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• Små regioner blir stora i och med Leader.  

 
• Vi är en bra grupp, med bra diskussioner. 

 
• Det går snabbt att ansöka. 

 
• Det behöver inte vara så märkvärdigt. 

 
• Trepartnerskapet, ingen kan köra sitt eget race. 

 
• Leader gör det enkelt att komma in i projekt.  

 
Nackdelar 

 
• En svårighet inom vissa axlar, svårt att hitta projektbärare. 

 
• En tröghet med Tillväxtverket, Jordbruksverket….det skapar en projekttrötthet. 

 
• Blanketthysteri. 

 
• Det är mycket papper och alla kan inte det. 

 
• En problematik med pappersarbetet samtidigt som det tar lång tid att skapa 

livskvalité på landsbygden. 
 

• De som kan söka stöd från axel 2 kan också söka stöd på annat håll. 
 

• Då vi var först lär vi oss inte mycket på nätverksträffar och liknande. Det är 
lättare att komma efter och se hur det har gått. 

 

Intervjuer med representanter av projekt beviljade och slutrapporterade till Leader 
Närheten 
Tidigt i utvärderingens början togs beslutet att tre stycken projekt skulle väljas ut för att 
studeras. Detta för att få en bild av hur de projekt som blivit beviljade medel från Leader 
hade upplevt hela denna process från början till slut. Dessa projekt valdes ut tillsammans 
med verksamhetsledaren för Leader Närheten då denne är väl insatt i alla de projekt som 
fanns tillgängliga och kunde utifrån de önskemål som fanns från utvärderingens sida styra 
oss rätt. Det kunde gjorts ett slumpmässigt urval av dessa projekt men med hänsyn till 
utvärderingens syfte, att göra en beskrivning av, samt en reflektion över vad som har gjorts i 
det lokala leaderprogrammet Leader Närheten från starten och fram till idag, samt att även 
göra en jämförelse med leaderprogrammet Leader Växtlust, så var det viktigt att det var 
projekt som själva hade genomgått hela processen med ansökan, blivit beviljade, genomfört 
sitt projekt, slutrapporterat detta. Men även att det hade gått lite tid sedan detta så att de har 
fått möjlighet att få lite distans till projektet och även möjlighet att påvisa eventuella 
effekter. Vi valde även en så stor spridning som möjligt av projekten kommunmässigt. 
Möjligheten att ta med projekt som ansökt, men inte blivit beviljade, uteslöts ur 
utvärderingen då de inte var relevanta för den undersökning vi valde att göra. En bit in i 
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utvärderingens gång valdes att ta med ytterligare ett projekt för att verifiera de resultat som 
hade uppkommit under de första tre intervjuerna. Detta projekt valdes även det ut med hjälp 
av verksamhetsledaren på samma grunder som tidigare. Sammanlagt gjordes fyra intervjuer 
med representanter från fyra olika slutredovisade projekt från Leader Närheten. Dessa 
intervjuer gjordes via telefon eller vid personligt möte med förberedda frågor (se bilaga 1). 
Nedan följer först en kort presentation av de projekten, en översikt över de stöd de har fått 
från Leader Närheten och redovisning av intervjuerna. Sedan följer en sammanställning av 
de svar som getts från samtliga projekt.   

 

Nästa Steg 

 
Presentation av projektet ”Nästa steg” 
Projektet ”Nästa steg” är ett samarbete mellan Köpmannaföreningen i Molkom, 
företagarföreningen, samhällsföreningen Mera Molkom och Karlstad kommun där syftet med 
projektet har varit att stärka den lokala handeln i Molkom, men även att stärka samarbetet 
mellan företagarna i Molkom så att de inte ska kliva in på varandras områden. Att skapa en 
positiv anda där man talar positivt om Molkom och hjälper till att marknadsföra varandra. 
Detta ska göra att handeln i Molkom ökar då molkomsborna väljer att handla hemma när 
servicen på orten kan behållas. I projektet har ingått att ta fram en skylt för att synliggöra vart 
handeln finns i Molkoms utspridda centrum. Denna riktar sig även till människor på 
genomresa och turister, att visa dem vad som finns att erbjuda i Molkom.  
 
Vidare har man också ökat servicen för nyinflyttade till Molkom genom att ett 
välkomstmaterial med information om service och handel skickas ut och en speciellt 
framtagen pärm finns utplacerade på offentliga platser i Molkom såsom bibliotek, vårdcentral 
etcetera. Även en utbildning för företagarna i Molkom har anordnats. Under projektets gång 
har några företag fått stänga sin verksamhet men det har även öppnats nya serviceföretag 
under tiden. Dock inte på grund av projektet. Ett annat resultat av projektet är att reklam och 
skyltföretaget som tillverkat den nya skylten har fått mer jobb på grund av projektet. Det 
negativa med projektet har varit att det har varit svårt att hålla tidsplanen när det har varit så 
många enmansföretag inblandade. Det har också varit en lång väntan på utbetalning av pengar 
från jordbruksverket.  
 
Intervju med representant från projektet ”Nästa steg” 
Representanten börjar med att berätta om vad som har gjorts i projektet. Det är 16 stycken 
företagare som tillsammans har arbetat i projektet med syfte att förbättra handeln, ta fram en 
informationstavla över företagare i Molkom, starta kurser i marknadsföring till Molkoms 
företagare, starta samarbeten företagarna emellan, marknadsföra Molkom utåt och ta fram en 
pärm med kommuninformation och erbjudanden. Den första kännedomen om Leader fick de 
genom en kommunal landsbygdsutvecklare som arbetat med Molkom i andra projekt tidigare. 
Hon berättar att tanken med att göra en pärm och en informationstavla har länge funnits 
liggande i bakhuvudet men det var nu man såg möjligheten att verkligen göra det. 
Representanten berättar att de inte hade några speciella förväntningar på Leader eller på 
projektet i början, de visste inte så mycket mer än den information de fått genom att lyssna på 
ett föredrag innan de formade en ansökan och sökte pengar.  
 
Hon tycker att projektet har rullat på, men det har varit mycket papper och mycket väntan. ”- 
Och det har inte varit roligt. Väntan, Väntan..där har det hakat upp sig.” Hon berättar att de 
fick förlänga projektet, då det inte blev färdigt under planerad tid då de inte hade möjlighet att 
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beställa jobb som skulle utföras innan allt var klart och de hade pengar som de kunde använda 
sig av. Så nackdelen med Leader har varit allt det pappersjobbet och väntan. ”- Det måste gå 
att lösa smidigare” Representanten tycker även att det i vissa fall har varit svårt att få kontakt 
med kansliet, men när de väl hade fått kontakt så då var de mycket bra och hjälpsamma, en av 
framgångsfaktorerna. Effekter av projektet säger representanten är svåra att se redan nu, men 
säger att ” - Vi har gjort vårt bästa, sen får vi se hur långt det räcker”. Ett mervärde med 
projektet har varit att de har kommit i kontakt med fler företag i Molkom än vad de tidigare 
hade. Många reagerar också på informationsskylten och säger att ”- finns det så många företag 
i Molkom?, de blir förvånade” 
 
På frågan om representanten tycker att LAG är synligt i arbetet med projekten så svarar hon 
att ”- Nej, det kan jag inte påstå” Men hon känner till Leaders arbetsmetod. Representanten 
tvivlar på om projektet hade blivit av utan Leaders stöd, hon tror inte att de hade orkat göra 
det ensamma. Hon avslutar med att säga ”- Det är jättebra att landsbygden får ta del av EU- 
pengar” 
 

Musikfestival i Segmon – Folk & Rock 

 
Presentation av projektet ”Musikfestival i Segmon – Folk & Rock 
Redan 2007 presenterades möjligheten att använda Segmons Folkets hus och park till en 
större festival men det var ett år senare i januari som möjligheten att söka stöd i form av 
leadermedel gjorde att projektet kom igång ordentligt. Projektledarna för vad som skulle 
komma att bli en musikfestival vid namn Folk & Rock såg möjligheter i parken till att skapa 
en samlingsplats för folkrock, en växande musikstil. För detta fanns ingen scen varken i 
området eller landet i övrigt. Man ville använda sig av Segmoparken på grund av dess historia 
och berättelser från tidigare år. Även det faktum att där fanns en hårt arbetande Folkets 
husförening som satsade på att rusta upp parken med bland annat värmeförsörjning spelade in.  
 
Festivalen hade ett flertal syften och mål, och dessa riktade sig till olika målgrupper. Men 
tyngdpunkten var att tillvara ta och även utveckla samarbetsformer mellan ideella och 
folkrörelsebaserade organisationer i samarbete med småföretag i bygden. Man ville även 
arbeta för ett generationsöverbryggande projekt där det skulle vara möjligt att kunna ta till 
vara på de kompetenser som den åldrande befolkningen besitter och samtidigt kunna skapa en 
samverkan och ett engagemang med de yngre. Men ett viktigt syfte var att skapa en festival, 
som kunde fungera som en nationell och regional mötesplats och scen för musiker och en av 
drivkraften var att projektet skulle kunna lyfta fram lokala förmågor.  
 
Den 15 – 16 augusti 2008 anordnades musikfestivalen Folk & Rock. Målet med festivalen var 
att ha minst 400 betalande per dag och de klarade man då det dessa två dagar hade 800-900 
besökare. I projektet ingick att skapa en bestående upprustning av Segmons Folkets hus och 
park till att börja skapa en modern nöjes och kulturanläggning att användas för hela bygden. 
Detta har gjorts genom att bland annat göra en nyinvestering i elförsörjningen, skapa 
bredbandsanslutning, investera i datorutrustning och en storbilds- TV. Detta för att under en 
lång tid framöver kunna anordna aktiviteter som hockeykvällar, pubkvällar, 
teaterföreställningar med mera. Det har även uppförts biljettkurer, gjorts reparationer och 
målning av byggnaden, uppförts repliker av entrébyggnaden från 1930-talet. Man har även 
gjort an omfattade uppröjning av området och utökat parkeringsmöjligheterna. Totalt har 
cirka 100 personer från bygden varit inblandad i förberedelser, genomförande och efterarbete 
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av festivalen. Projektets kostnad uppgick till 885 844 kronor varav ideellt arbete 588 255 
kronor. I tid är det motsvarande två årsarbeten.  
 
Efter det positiva bemötandet som festivalen fick 2008 så beslutade projektledarna att år 2009 
ansökta om medel för ytterligare en festival till, och blev beviljade. Denna festival ägde rum 
13 – 15 augusti och utökades från två till tre dagar. För Musikfestivalen Folk & Rock år 2 
beviljades medel från Leader Närheten på 257 000 kronor. För detta fortsatte upprustningen 
av Segmons Folkets hus och park med en nybyggnation av en permanent uteservering och 
viss upprustning av logerna i paviljongen. Det gjordes även investering av en ny 
ljudanläggning med kringutrustning och ny kamera och videoutrustning. Ytterligare 
upprustning av utemiljön har gjorts och ännu fler parkeringsplatser har skapats. 2010 
genomfördes festivalen för en tredje gång, denna gång dock utan stöd från Leader. För 
projektet fick Musikfestivalen i Segmon 2008 mottaga priset årets Leader Närheten.  
 
Intervju med representant från projektet ”Musikfestival i Segmon – Folk och Rock 
Representanten för projektet ”Musikfestival i Segmon” börjar med att säga ”- Ett ledord för 
mig är långsiktighet” när han ombeds att med egna ord presentera projektet. 2008 anordnades 
den första musikfestivalen i Segmon men representanten berättar att han hade drömt om att 
kunna anordna en musikfestival sedan länge, och sen dök chansen upp att kunna göra detta 
med hjälp av Leader Närheten och han berättar att han tog den. Arbetet med ansökan började 
redan ett år innan projektet gick av stapeln.  
 
Han berättar att den första kontakten med Leader kom på ett informationsmöte från dem och 
till nästa möte hade han en idé klar som han presenterade och fick beviljad efter att ansökan 
godkänts. Representanten berättar att han från första början blev mycket uppmuntrad av 
verksamhetsledaren och övrig personal på kansliet. Syftet med projektet var många berättar 
han vidare, men en av huvudpunkterna var att kunna få skapa en mötesplats mellan publik och 
aktör. Genom att göra investeringar i att rusta upp Segmons Folkets hus och park så skapas 
förutsättningar för ett bevarande och utökande av kulturlivet på landsbygden. Han berättar 
vidare att de investeringar som projektet innehöll inte bara var till för själva festivalen utan 
just för det faktum att de ska kunna användas under lång tid framöver.  
 
Representanten berättar vidare att ett annat av syftena för projektet var att se över och börja 
koordinera och samarbeta de olika föreningar som fanns i bygden. Detta för att kunna skapa 
en långsiktighet och att projektet med festivalen på sikt skulle kunna vara självbärande. 
Festivalen har, berättar han, genomförts tre gånger. Inför första året så arbetade cirka 100 
personer med förberedelser inför festivalen, de hjälptes åt under den och avslutade arbetet 
tillsammans. Detta skapade en gemenskap och ett engagemang bland alla de medverkande. År 
två så utökades festivalen till tre dagar och även publikdeltagandet ökade. Sommaren 2010 
genomfördes festivalen utan leaderstöd, detta år gick också festivalen med vinst. 
Förväntningarna på projektet var i början att festivalen skulle bli självgående.   
 
På frågan om hur de upplevde ansökningsprocessen och så vidare svarar representanten att 
ansökan gick igenom fort.  Dock så var hela ansökningsprocessen krånglig. De visste heller 
inte i början att pengarna skulle ligga ute så länge som de har gjort och även att förskottet tog 
ett långt tag att få. Detta har gjort att det blir en lång process att hålla i. Han vill också 
framhäva att inga av dessa pengar har gått till artister utan endast till utrustning och 
upprustning av byggnader och omgivning. Det som kommer att kunna användas om och om 
igen. Projektet har, enligt representanten skapat många mervärden och positiva effekter.  
Några av dessa är att Segmons Folkets hus har fått ny utrustning där man har börjar arrangera 
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bland annat pubkvällar, man visar hockey på storbildsskärm, det finns möjlighet att hålla 
teaterföreställningar och mycket mer. Långsiktigheten har hela tiden varit ett nyckelord. Han 
berättar vidare att ännu ett av syftena med projektet var att få någon typ av generationsutbyte 
på landsbygden. Att de unga kunde lära av de äldre, och tvärt om. Detta är verkligen 
någonting som har fungerat berättar representanten. De äldre har lärt de yngre mycket 
hantverkarkunskaper, medans de yngre har lärt de äldre att använda datorer och liknande. 
 ”- Alla vinner på detta” . På frågan om det hade blivit en festival även utan Leaders stöd 
svarar han ” – Ja, det hade det nog blivit. Men det hade aldrig blivit lika bra” 
 

Träningsverkstan 
 
Presentation av projektet ”Träningsverkstan” 
Projektet ”Träningsverkstan” pågick under tidsperioden 2009 11 09 – 2010 01 31 i Forshaga. 
Syftet med projektet var att få fler ungdomar, både tjejer och killar att börja träna. Detta mål 
uppfylldes tidigt vilket gjorde att projektet inriktade sig på träning för hela allmänheten. 
Projektet ville även kunna få möjlighet till att utveckla nya träningsformer så att invånarna i 
Forshaga inte skulle behöva åka in till Karlstad för att kunna träna till nya och moderna 
träningsformer.  
 
Det har inom projekt inletts ett samarbete med Forshaga Idrottskola, som är ett kommunalt 
projekt och genom dessa så har projektet funnit lokal där Forshaga idrottskola står för 
lokalhyran och projektet ”Träningsverkstan” för träningen och dess innehåll. För de medel 
som projektet bidrog med köptes träningsredskap in såsom boxhandskar, mitsar, en hemsida, 
och annonsplatser köptes i lokaltidningen. Under tiden projektet väntade på att redskapen 
skulle levereras kördes pass med enbart kroppen som redskap. Inom projektet har en hemsida 
startats och det är genom denna som bokning av passen sker och där information från 
träningsverkstan läggs ut. I början annonserades även med affischer och i det lokala bladet 
som utkommer i Forshaga. Ett mål som sattes upp inom projektet var att när projektet var slut 
skulle Träningsverkstan kunna leva vidare, och detta mål har uppfyllts eftersom verksamheten 
fortfarande bedrivs. Man flyttade även till större lokaler som man i dagsläget hyr av 
kommunen. Målsättningen idag är att verksamheten ska kunna växa ytterligare och att det i 
framtiden ska gå att anställa någon som kan vara med att leda pass. 
 
Intervju med representant från projektet ”Träningsverkstan” 
Representanten från projektet ”Träningsverkstan” berättar att hon sedan länge tillbaka har haft 
ett stort intresse för träning och alltid sysslat med detta vid sidan av studier och jobb. Viljan 
av att kunna träna på hemmaplan, utan att behöva åka iväg till exempelvis Karlstad gjorde att 
de fick upp ögonen för att kanske starta igång någonting eget. I början var det mest för egen 
skull men eftersom representanten och fler personer i projektet har erfarenheter av att leda 
idrottsgrupper så bestämde de sig för att försöka söka pengar av Leader Närheten för detta. 
Det var i första hand redskap som de kände behövde köpas in, ”- för det känns lite mer som på 
riktigt då, mer riktig träning”. Så på den vägen startade projektet.  
 
Representanten berättar vidare att syftet från början var att försöka få ungdomarna i bygden 
att börja träna och röra på sig. Då hon själv arbetar med dessa ungdomar i vardagen märker 
hon av hur mycket ungdomarna skulle behöva detta, och då Forshaga är en mycket 
ungdomstät kommun också finns det ett extra stort behov. Men viktigt är också att de ska 
tycka att det är kul, man ska försöka kombinera nytta med nöje. På lång sikt är syftet att dessa 
ungdomar ska bli piggare och orka mer, vilket kan resultera ibland annat att de gör bättre från 
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sig i skolan. Hon berättar vidare att de märkte av ganska så snabbt att det mest var äldre 
personer som kom och tränade och insåg då att det kanske finns ett ökat behov av denna typ 
av träning i Forshaga.  Redan efter en månad var de igång med träning för allmänheten från 
14 år och uppåt. Representanten berättar att hon uppskattningsvis tror att de har mottagit stöd 
från Leader för cirka 6000 kronor. ”- Det är en liten summa, men ändå har det blivit så bra. 
Det enda vi har köpt in är handskar och mitsar”. Genom att de skapade en hemsida och en 
facebookgrupp nådde de snabbt ut med sin information och viktigt i starten var att ta reda på 
”vad vill ni ha?” Detta så att alla skulle få inflytande över träningen, både vad gäller tider och 
utbud av träning. Hon berättar vidare att alla ska känna sig delaktiga, och det gäller till 
mycket. Hon tror att det sporrar också och engagerar att den som leder träningen själv ”tränar 
på riktigt”.  
 
Verksamheten utökas hela tiden och idag finns många typer av redskap att använda såsom 
hantlar, pilatesbollar med mera. Representanten påpekar dock att verksamheten fortfarande är 
en hobbyverksamhet för dem, och att det är på fritiden denna äger rum. Förfrågningar finns så 
det skulle troligen vara möjligt att göra företaget till en heltidssyssla men det är inte aktuellt i 
dagens läge. Under våren 2009 kom representanten i kontakt med personalen på kansliet 
Leader Närheten. ”- Jag minns inte riktigt hur”.  Men det klargjorde och förklarade snabbt att 
det är väldigt enkelt att söka dessa pengar så de gjorde ett försök som lyckades. ”- Man söker 
och så ser man hur det går” . Representanten anser att Leader Närheten har marknadsfört sig 
väldigt bra och de framstår som ett väldigt seriöst ställe att söka pengar på, och det känns inte 
så krångligt.  
 
På frågan om vilka förväntningar som fanns i början så var de inte så många, men än att 
representanten ville att det skulle hända någonting snabbt då hon ser sig själv som en person 
som vill att saker ska gå undan. Och det gjorde det också. ”- Jag tror vi hade första mötet i 
slutet av oktober, och 16 november hade vi vårt första pass”. Under projektets gång har 
representanten inte haft så mycket kontakt med Leader Närheten, men de få gånger de har 
behövt fråga någonting har de varit snabba med att få svar. Att hela tiden ha haft med sig 
tanken ”Vem gynnar det?” har gett klarhet i många funderingar. Representanten tror att 
Leaders roll i projektet har varit stor, men att verksamheten ändå hade kunnat finnas idag. 
Dock tror hon att det gav en extra kick när de fick möjlighet att få detta stöd. Annars hade det 
nog inte blivit lika bra eller inte gått lika fort. ”- Hur mycket motiverar det mig att spara ihop 
6000 kr själv för att andra ska få kunna träna, Leader är det stora. Men om jag hade fått 
motivationen så hade nog verksamheten sett likadan ut”.  
 
På frågan om hur synligt LAG har varit för projektet så säger representanten att de har de inte 
sett något av. Hon berättar att de har haft besök av jordbruksverket och även träffat personer i 
samband med att de blev utnämnda till årets Leader, men känner inte till LAG-arbetet. 
Representanten påpekar också hur viktigt det är att ha platsen i fokus, att man behöver vara på 
en liten ort, och att det måste göras helhjärtat för att det ska fungera. ”- Men jag tror att det 
fungerar så bra för att det är just här”.  Mervärden som har skapats med projektet är bland 
annat att efterfrågan på träning har ökat markant, förfrågningar om privat träning har kommit 
in. Även en utveckling av träningen, mot friluftsliv har startat där fokus ligger på vandringar 
och liknande upplevelser i naturen. ”- Och jag har lärt känna mer människor i min egen bygd, 
som jag får träna med”.   
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Strömsträcka 
 
Presentation av projektet ”Strömsträcka” 
Projektet ”Strömsträcka” syftar till att skapa ett strömmande vatten genom att bredda 
Skymmelån från ca 1,5 m till 7 m och även gräva den djupare från ca 1 m till 3 m. Detta  
medför ett mer varierat fiske och att möjligheten för fiskereproduktion har blivit större. Målet 
har varit att locka turismen till bygden, bibehålla och utöka antalet sportfiskare i Forshaga 
kommun.Målgruppen var i huvudsak sportfiskare, både nybörjare och etablerade, och turister 
i allmänhet.  Projektet pågick mellan 2008 03 01 – 2010 04 28 och i projektet har bland annat 
ingått att gräva och göra grundarbete av botten, upprensning, plantering av växter, dikning 
och dräneringsarbete. På platsen har även en grillstuga byggts upp, en väg och parkeringsplats 
anlagts och ett förråd satts upp.  
 
Projektet startades efter en förfrågan från besökande av den befintliga dammen om en 
strömsträcka att fiska i och denna tanke hade funnits hos dammgruppen länge, sedan dammen 
byggdes. Projektets totala kostnad uppgick till 414 142 kronor. Av dess finansierades 282 275 
kronor av Länsstyrelsen, LAG off finansiering: 120 975 kronor och ideella resurser: 10 892 
kronor. Samt cirka 2000 timmar ideellt arbete. Projektet har medfört att Forshaga som 
sportfiske kommun har blivit mer etablerad och bygden har blivit mer omnämnd i 
fiskekretsar. Det positiva resultatet av projektet blev: Vackrare natur och strövområde, bättre 
miljö för djur och fågelliv, utökade fiskemöjligheter och förbättrade möjligheter för 
fiskeproduktion.  
 
Projektet har lett till en fördubblad fiskekortsförsäljning och det för med sig att fler människor 
har upptäckt bygden och de fina fiskemöjligheterna. Det har blivit en samlingspunkt för folket 
i byn, och det har gjort att sammanhållningen ökat. Även intresset för fiske har ökat och det 
finns bra förutsättningar för att nybörjare ska kunna lära sig flugfiska. Sportfisket har ökat 
med det dubbla under den pågående projektperioden. De går även att se att det allmänna 
besöken har ökat då det är fler husbilar och vandrare i området än tidigare. Slutsatsen av 
projektet är att en väl genomförd projektering och planering ligger till grund för ett bra 
genomfört projekt med bra resultat. Ett gott samarbete med Leader Närheten har gjort att 
projektets genomförande och redovisning har underlättats. Även ett gott samarbete med 
bygden där information om projektet har gjort att fler har blivit delaktiga och alla har känt sig 
inblandade. Projektet hade inte varit genomförbart utan stödet från Leader Närheten. 
 
Intervju med representant för projektet ”Strömsträcka” 
Enligt representanten från projektet ”Strömsträcka” så har Leders stöd varit helt avgörande för 
att projektet skulle vara genomförbart. Han berättar vidare att det var genom Länsstyrelsen 
som de i projektet fick vetskap om Leader Närheten första gången, och bestämde sig för att 
formulera en ansökan. När det gäller kontakten med Leader Närheten säger representanten att 
den har varit jättebra, de på kansliet har funnits tillgängliga när projektet har sökt kontakt. 
Han säger också att han blev överraskad över hur fort hela projektet blev beviljat jämfört med 
andra projekt han varit delaktig i.  
 
En annan fördel var att i detta projekt fanns det hela tiden personer på kansliet som de kunde 
vända sig till, ”- det är inte många som har det” På frågan om vilka nackdelar representanten 
kan se med Leader Närheten blir han tyst en stund och svarar sen ”- Inga nackdelar”. Dock 
kan han tycka att själva ansökningsprocessen var lite jobbig med alla blanketter som skulle 
fyllas i. Även det faktum att projekten måste ligga ute med pengar, att de måste ha ett 
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startkapital är synd. ”- Har man inga pengar så går det inte”. Representanten tror att 
framgångsfaktorn för Leader Närheten är att det ger synbara resultat det som programmet gör. 
Han berättar att resultaten för deras projekt redan har börjat visa sig. De har redan fördubblat 
fiskekortsförsäljningen och de märkte av det ökade intresset innan de ens hade hunnit dra 
igång fiskesäsongen. Det är mer folk, och framför allt mer husbilar i omlopp och alla är sugna 
på att fiska. 

Sammanfattning av intervjuer med representanter för projekt. 
Nedan följer en sammanfattning av de svar som har framkommit i intervjuerna med 
representanter från de fyra olika projekten. Flera svar från samma person kan förekomma 
under respektive rubrik. 
 
 
Första kontakt med Leader? 
 

• Minns inte riktigt, men tror det var genom en affisch jag såg. 
• Tidigare kontakt med verksamhetsledare. 
• Presenterade idén på ett informationsmöte. 
• Länsstyrelsen var första kontakt. 
• Landsbygdsutvecklare.  

 
Förväntningar? 
 

• Vill att någonting händer väldigt snabbt. 
• Ekonomiskt stöd. 
• Inga speciella. 
• Visste inte så mycket. 

 
 
Hur har Leader upplevts? 

 
• Har inte behövt ha någon kontakt under projektets gång. 
• Tydligt hela tiden med vad som gäller och snabba svar. 
• Jättebra.  
• Inspirera andra. 
• Svårt ibland att få kontakt, men när man får kontakt är de jättebra.  

 
 
Leader´s roll i ert projekt? 
 

• Har spelat en mycket stor roll och samarbetet har fungerat mycket bra. 
• Känner sig delaktig. 
• Vi hade tankarna, de hade pengarna. 
• Det blir struktur, framåtrörelse och tydligt mål. 
• Har hjälpt till att sätta oss på kartan. 
• Ekonomiskt stöd. 
• Rent ekonomiskt, helt avgörande. 
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Ansökan och beslutsprocessen?  
 

• Beslutsprocessen gick fort, vi var tydliga. 
• Var insatt i hur lång tid de skulle ta. 
• Våra inköp var mycket små. 
• Men i det stora hela blir det en långdragen process. 
• Enkelt. 
• Betydligt besvärligare när kommunen är med och ansöker och ligger ute med 

pengar, tipsar att gå annan väg speciellt till ungdomar. 
• ”Man söker och så ser man om det går”.  
• Mycket att sätta sig in i. 
• Lite jobbigt. 
• Psykiskt jobbigt med väntan, man kan inte beställa jobb förens allt är klart. 
• Överraskad över hur fort hela projektet gick. 

 
 
Framgångsfaktorerna? 
 

• Verksamhetsledare + kansli. 
• Enkelt i kontakterna. 
• ”vem gynnar det?”. 
• Långsiktighet. 
• Skapar engagemang.  
• Mervärden. 
• Ger synbara resultat. 
• Lärt oss mycket av varandra. 
• Entusiasm. 
• Samarbete. 

 
 

Mervärden/Framtida effekter? 
 

• Nya kontakter. 
• Startar en gemenskap. 
• Verksamheten utökas hela tiden efter efterfrågan. 
• Ungdomarna i kommunen tillfredställs och får tankarna på någonting nytt som 

i längden utvecklas till något större. 
• Framtiden ser ljus ut och skulle vi vilja kan vi satsa. 
• ”vi har satt Segmon på artistgalan”. 
• Generationsutbyte. 
• Utbildning/ kompetensutveckling. 
• Uppdatera det bästa av folkrörelsen. 
• Investeringar. 
• Kommit i kontakt med fler företag. 
• Samarbete i bygden. 
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LAG- gruppen synlig? 
 

• Nej, det har vi inte sett någonting av. 
• LAG-arbetet ser man inte mycket av, men vet att det är uppbyggt så. 
• Har träffat på medlemmar pga. Utmärkelse. 
• Inte träffat på detta. 
• Det kan jag inte påstå. 

 
 
Nackdelar? 

 
• Väntan, Väntan… 
• Måste ha startkapital. 
• Lång väntetid på utbetalning av pengar. 
• Svårt att få kontakt. 
• Många instanser. 
• Mycket papper och mycket väntan, måste gå att göra smidigare. 
• Ett stort problem att ligga ute med pengar. 
• Hålla ordning på papper. 

 
 
 
Hade projektet blivit av utan Leader? 

 
• Ja, det tror jag nog att det hade gjort men det blev en extra kick när man fick 

hjälpen. Och det hade tagit längre tid innan verksamheten dragit igång. Det är 
tack vare Leader. 

• Nej, då hade det inte blivit av. 
• Hade kanske blivit en privat tillställning men ingenting en publik hade kunnat 

njuta av, ingenting i denna storleksordning. 
• Det tvivlar jag på om vi hade orkat. Fast det är klart, kanske vi hade fått 

pengar någon annanstans ifrån. 
 
Under sammanställningen av dessa intervjuer är det fem stycken ord/teman som har dykt upp 
frekvent. Dessa är:  
 

• Landsbygd/Plats 
• Långsiktighet 
• Samarbete 
• Engagemang 
• Administration. 

 
Vidare finner ni en sammanställning av samlade citat eller kommentarer hämtade från 
intervjuerna med LAG- gruppen, representanterna från projekten, samtal med 
verksamhetsledaren och slutrapporterna för de fyra projekten och som berör dessa fem 
ord/teman.  
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Landsbygd/ plats 

cerut.kau.se

” platsen har betydelse” 
”Det är helt och hållet det, 
vi har ett engagemang för 
platsen”

”Leader – enda möjligheten att 
utveckla landsbygden”

”Man ska vara på en liten ort”

”Upptäck platsen”

”Alla brinner för sin bygd”

” Det är jättebra att 
landsbygden får ta del av EU-
pengar”

”Vad är 
landsbygd?”

  
 
 
 
 
 
 
 

Långsiktighet

cerut.kau.se

” Tankar på framtiden finns”

” Vi har ett ansvar att se på längre sikt”

” Ett ledord för mig är 
långsiktighet” ” Tog fasta på att vi kunde gå 

vidare, projektet ska bli 
självgående”

” Framtiden 
se ljus ut”

” vem 
gynnar 
det? ”
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Samarbete 

cerut.kau.se

”Ett gott samarbete med bygden”

”Ett gott samarbete med föreningen 
Närheten har gjort att projektets 
genomförande och redovisning har 
underlättats”

” Samarbete är 
ingenting nytt, men 
man måste lära sig på 
nytt!”

” Bra relationer och kontakter”

” Skapa samarbete 
mellan företagarna”

 
 
 

 
 

 
 

Engagemang

cerut.kau.se

” Engagemanget har också lett till att antalet 
andelsägare i folketshusföreningen ökat markant”

”Jag är engagerad”

” Det är roligt att räkna den ideella 
arbetstiden = engagemanget”

”Engagera 
näringslivet/fö
retagen om 
landsbygdsutv
eckling”

”Drivkrafter i engagemang”

” Fördjupat engagemang 
inom föreningar och 
folkrörelse”
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Administration

cerut.kau.se

”Krångligt”

” Psykiskt jobbigt med 
väntan och mycket folk 
som ska säga sitt”

”Ansökan gick fort”

”Blanketthysteri”

” lång process att hålla i”

” Hur 
mycket 
ställer 
inte 
Sverige 
själva till 
med”

”Frustrerande” 

” Det är inte 
roligt”
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Reflektion och slutsatser 
 
Denna avslutande del presenterar de slutsatser som kan dras utifrån de intervjuer 
som har gjorts i denna utvärdering. Först följer en reflektion över de resultat som 
har visat sig och även en kortare jämförelse mellan denna studie och en liknande 
studie som gjorts parallellt med en utvärdering av Leader Växtlust. 
___________________________________________________________________  
 

Reflektion 
 

Utvärderingens resultat är mycket positivt. Genom intervjuerna kan vi konstatera att 
både de representanter från de utvalda projekten som varit deltagande i utvärderingen, 
och de personer som är knutna till Leader Närheten genom LAG- arbetet är till största 
delen mycket nöjda med det resultat som hittills frambringats i Leader- programmet. 
Mervärdena för de olika projekten är många, likaså de positiva effekterna och 
framgångsfaktorer kan identifieras. Nackdelarna är få och behandlar i stora delar det 
administrativa arbetet som de deltagande projekten tycker är besvärligt. Utifrån 
resultatet är det några punkter som är värda att ta fasta på och som har varit 
utmärkande i resultatet. 

 
• Verksamhetsledare och kansli 

Verksamhetsledaren och kansliet är projektets verkliga framgångsfaktorer. Deras 
entusiasm och välvilja till att hjälpa syns tydligt. 

 
• Förväntningar 

Det saknas förväntningar för projekten innan arbetet med ansökan och innan 
själva projektet drar igång.  

 
• Plats 

Det finns ett stort engagemang för ”platsen” som ett begrepp, man talar gärna om 
dess betydelse. Man brinner för sin bygd. 

 
• LAG – gruppen ej synlig? 

En av framgångfaktorerna i Leader är ”treparts-tanken”, men av detta ser inte 
projekten någonting. Är detta möjligt att utveckla och är det nödvändigt? 

 
• Leader som en plånbok?  

För de som angett en förväntan på Leader är den till största delen på det 
ekonomiska. Det är den första tanken som kommer fram men gräver man djupare 
får projektet en tydligare innebörd. I första kontakten kan Leader ses som en 
plånbok. Är detta ett problem? 
 

•  Tid för livskvalité  
Processer tar tid men risken för att entusiasmen försvinner är stor om processen 
blir för utdragen. Dock kan man inte skapa/förändra livskvalité på ett kick. Är 
detta någonting som måste belysas hårdare och förmedlas utåt? 
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Diskussion 
 
Som ett led i utvärderingsarbetet, i samband med redovisningen av resultaten för 
Leader Närheten och en inbjuden representant från Länsstyrelsen startades en 
diskussion i små grupper för att utifrån dessa konstateranden se hur reaktionen 
bland de inblandade såg ut. Anledningen till detta var att i utvärderingen få med 
vilka frågor som var mest betydande för de inblandade att lyfta och även få 
synpunkter på om det var ett väntat eller oväntat resultat. Det anser vi även är 
viktigt för de inblandade att få ge sin syn på de resultat som framkommit. Det var 
några övergripande ämnen som det diskuterades kring och dessa var framför allt 
den administrativa delen med blanketter och väntan på utbetalning av pengarna som 
projekten blivit beviljade. Den stora delen av projekten har i intervjuerna riktat 
kritik till Leader för detta, då de anser att det är alltför komplicerat och jobbigt. En 
fråga som diskuterades i en av grupperna var om det inte är möjligt att hitta olika 
finansieringsvägar för de som inte har möjlighet att ligga ute med dessa pengar och 
på grund av detta måste avstå att söka sitt projekt. Vidare diskuterades frågan om 
hur synligt LAG egentligen behöver vara? En av medlemmarna berättade att de 
ibland kan vara svårt att hålla isär de olika ”roller” som de har gentemot projekten, 
då dessa kan vara olika för varje gång beroende på situationen. En grupp 
diskuterade kring att det viktiga är att arbeta med leadertanken i första hand och att 
göra Leader Närheten känt, men även det faktum att de i LAG är medvetna om sitt 
arbete. Viktigt är också att de i LAG fokuserar på samarbeten inom projekten i 
avgörandet för godkännandet, och att detta återspeglas utåt. Bland grupperna 
diskuterades även förväntningarna på Leader, och att det är synd att de 
förväntningar som finns är att pengarna är det viktigaste, att programmet av många 
ses just som en plånbok. Vilket är något av en oro som funnits inom programmet. 
Vidare diskuterades det om förväntningar av annat slag är nödvändigt att 
kommunicera utåt. Resultatet av utvärderingen anser grupperna är bra, och att det 
stämmer överens med deras egen bild av hur Leader Närheten uppfattas.  LAG 
upplever även att Leader Närheten nu är ett känt begrepp i bygderna, men att ännu 
mer marknadsföring utåt kan göras. De anser att de, förutom pappersexercisen har 
hittat en bra arbetsmetod att arbeta efter.  

Skillnader mellan Leader Närheten och Leader Växtlust 
 

Som tidigare nämnts har en utvärdering av Leader Växtlust genomförts parallellt med 
denna av Leader Närheten. Leader Växtlust är ett av de andra leaderområden i 
Värmland. Uppdragsgivarna har önskat en jämförelse mellan dessa två utvärderingar 
för att kunna se likheter och skillnader mellan programmen. Utvärderingen av Leader 
Växtlust har genomförts på samma sätt som denna och det gör att det är möjligt att 
göra jämförelser. Likheter som har gått att identifiera mellan de både 
leaderprogrammen är följande:  

 
• Enligt intervjuer med LAG slåss kommunrepresentanterna för att dra hem ”egna” 

projekt till kommunen. 
• Det saknas förväntningar från de sökande projekten i inledningsfasen av 

kontakten med Leader.  
• De förväntningar som finns har att göra med att Leader ses som en plånbok, att 

man förväntar sig ekonomisk hjälp och det är det enda. 
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• Både Leader Växtlust och Leader Närheten har gett de medverkande projekten 
möjligheter som har skapat många mervärden och positiva effekter. 

• LAG är ej synligt ute mot projekten. De flesta av dem känner till Leader- metoden 
och trepartnerskapet men inte mer än så. De vet inte riktigt vad det innebär, hur de 
fungerar och är ingenting de har sett i sina projekt till någon stor del.   

• De flesta av de intervjuade representanterna för projekten hävdar att deras projekt 
inte hade blivit av utan stödet från Leader.  

 
Vidare finns det också en del skillnader, som har framkommit, mellan de båda 
Leader- programmen: 
 

• Representanter för Leader Växtlust har både under de intervjuerna som gjorts med 
LAG och vid den avslutande redovisningen haft mer diskussioner mellan sig i 
gruppen och behandlat fler ämnen.  

• Det har varit mer fokus på ”eldsjälar och samarbete” i Leader Växtlust vad gäller 
ordval både i intervjuer, slutrapporter och gruppdiskussioner. 

• I Leader Närheten har fokus istället legat på ”Plats och landsbygd”, och uttrycket 
”Vad är landsbygd?” har förekommit många gånger. 

• I Leader Växtlust har det varit fokus och klagomål på ”byråkratin”, vad gäller 
ansökningar, blanketter och så vidare. Detta har framkommit både i intervjuerna 
med LAG och representanter för projekten, i slutrapporter och i den avslutande 
diskussionen. 

• I Leader Närheten har det framkommit kritik mot kansliet, att de inte har varit 
tillräckligt tillgängliga. 

• I Leader Närheten talas det mycket om ”livskvalité”, och hur viktigt det är att 
skapa denna. Men att det måste finnas tålamod. 

• I Leader Växtlust har det förts en diskussion kring ”misstänkt bra ansökningar”, 
det vill säga att LAG kan bli misstänksamma mot ansökningar som är för bra 
skrivna och att det kan göra att entusiasmen inte finns i lika stor grad då ansökan 
är skriven av en ”pappersmänniska” som är van vid att söka projekt, medan 
projekten själva går ut och tipsar andra sökande att anställa någon som tar hand 
om det administrativa. Detta ger en motsägelsefull bild. 

 
Sammanfattningsvis listas fyra framgångsfaktorer för respektive leaderprogram: 

 
 Leader Växtlust   Leader Närheten 

 
Verksamhetsledare och kansli  Trepartnerskapet 
”Leader-andan”   Kontoret 
Samarbetet i LAG   Enkelheten 
Strategierna   En bra grupp i LAG 
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Slutsats 
 
Syftet med föreliggande studie var att göra en beskrivning av, samt en reflektion 
över vad som har gjorts i Leader Närheten från starten 2007 fram tills i år 2010, då 
programmet har kommit halvvägs in i sin programperiod. Leader Närheten kan ses 
som en process som vi har tittat på halvvägs och utvärderat vad som har hänt så här 
långt. 
I utvärderingen har framkommit att både de projekt som har medverkat via 
intervjuer är mycket nöjda med de stöd som de har fått genom Leader, och de flesta 
uttrycker att projektet inte ens hade blivit av utan Leaders stöd. Detta gäller även en 
stor del av de projekt som inte medverkat i utvärderingen, men där de i sina 
slutrapporter har reflekterat över det samma. 
Under utvärderingens gång har både positiva och negativa reaktioner och frågor 
väckts till liv. De positiva har till stor del handlat om Leader Närhetens hjälpsamma 
kansli. En av de negativa reflektioner som har framkommit i utvärderingen är det 
administrativa arbetet, med ansökningar, slutrapporter och en långsam 
utbetalningsprocess av beviljade medel. De flesta anser att detta tar för stor plats 
och är alltför omfattande, och i längden gör detta att entusiasmen och glädjen med 
att söka projekt försvinner. Leader Närheten har en stor utdelning av 
projektansökningar men kanske hade siffran varit än högre om administrationen 
hade varit enklare. En oro i början av utvärderingen som kom från LAG- gruppen 
var att Leader bara sågs som en plånbok ute i bygden, att det bara var ännu ett 
program där det gick att få finansierat stöd. Detta visade sig vara en ganska vanlig 
tanke bland projekten. De få förväntningar som fanns på Leader, om det fanns några 
alls, var just som en plånbok. Få hade kännedom om tanken bakom programmet och 
de underifrånperspektiv och trepartnerskapstanken som det innehåller. Men dessa 
frågor kan diskuteras, om det är nödvändigt för projekten att ha denna kännedom, 
och är det viktigt för leaderprogrammen att det finns förväntningar, eller räcker det 
om LAG själva är medveta om sitt arbete och att ledermetoden kommuniceras inom 
LAG? Det är någonting som får arbetas vidare med och anpassas efter Leader 
Närhetens föreställningar. Många av de slutrapporterade projekten kan redan se 
effekter av deras satsningar och mer kommer det säkerligen att bli. Även 
mervärdena är många, och en stor del av projekten framhåller hur deras arbete har 
skapat långsiktiga samarbeten i bygden och att detta framöver kan leda till nya 
konstellationer. Detta är någonting som väl stämmer överens med den vision som 
Leader Närheten har skapat, men det stämmer även överens med de 
prioriteringsområden som Leader Närheten valt att arbeta emot enligt sin strategi. 
Orden plats och landsbygd har varit förkommande för Leader Närheten under hela 
utvärderingens gång och är begrepp som används både av projekten och av personer 
i och runt LAG. En stor del av de medverkande projekten framhäver under 
intervjuerna att det är just den plats som de har valt att verka på som har varit 
avgörande för de goda resultat som projektet har fört med sig. Många av projekten 
har haft, som tidigare nämnts, synpunkter på att ansökningar är jobbiga med mycket 
pappersarbete och lång väntan, och viktigt blir då att kunna förmedla utåt att det tar 
tid att öka livskvalité. Det än ingenting som görs över en dag, och att en balans här 
emellan måste hittas.  
 
Det urval som gjorts av de medverkande projekten i utvärderingen kan diskuteras, 
men viktigt var att de projekt som medverkade hade genomgått hela processen med 
ansökan, genomförande, slutrapporterat men även fått en tid sedan projektet 
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avslutats för att kunna urskilja eventuella effekter och mervärlden, och även hunnit 
reflektera över sitt resultat och vad man faktiskt har varit kapabel till att utföra.  
Detta hade inte kunnat urskiljas från ett projekt som till exempel aldrig blivit 
beviljat. 
 Leader Närheten har den styrkan att de var ett av de allra första leaderområden som 
bildades i Sverige, och det är även ett av de få leaderprogram som har kontinuitet i 
sitt arbete, och där styrelsen har behållits intakt enda från början. Detta är en stor 
fördel gentemot övriga leaderprogram, och en stor framgångsfaktor.  
Vem man än talar med, om det så är verksamhetsledaren, övrig personal på kansliet, 
LAG, representanter från projekt eller om man läser strategin eller slutrapporter av 
projekt, så slås man av en stor entusiasm. Det är märkbart att Leader Närheten 
brinner för sitt arbete och för sitt område, för sin bygd. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär 
 
Frågor till LAG: 
  

• Presentera er grupp och era roller 
 
• Hur tänker ni kring ansökande projekt och beslutsfattande? 

 
• Kan ni se någon tydlig trend i de ansökningar som kommer in? 

 
• Hur ser fördelningen över ”axlarna” ut, är det någon som är överrepresenterad 

respektere underrepresenterad? 
 

• Hur har arbetet i gruppperna, respektive de olika sektorerna fungerat? 
 

• Vad är era egna tankar kring Leader? 
 

• Fördelar/nackdelar? 
 

• Vad är framgångsfaktorerna? 
 

• Övriga tankar och funderingar 
   
 

Frågor till representanter av projekt:  

• Presentera ert projekt 

• Hur kom ni i första kontakt med Leader? 

• Hur upplever ni Leader? 

• Vilka förväntningar hade ni på Leader i början av kontakten och uppfylldes 
denna förväntning? 

• Vad har Leaders spelat för roll i ert projekt? 

• Hur tycker ni beslutsprocessen har fungerat? 

• Hur har administrationen kring projektet fungerat? Ex lätt, svårt, krångligt, 
jämförelse med ev andra projketansökningar  

• Har ”Leader-tanken” varit synlig med LAG osv.?  

• Vad är era egna tankar kring Leader? 

• Fördelar/nackdelar? 

• Vad tror ni är framgångsfaktorerna för Leader? 

• Mervärde, hur har det gått? 



 
 

• Vilka effekter kan ni se av ert projekt? 

• Planer på fortsättning? 

• Hade projektet blivit av utan Leader? 

• Övriga tankar och funderingar 
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