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Leadermetoden 

Grundläggande för alla leaderprojekt är att de ska genomföras enligt leadermetoden. 

Leadermetoden bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.  

Kriterierna är underifrånperspektiv, partnerskap, samverkan/nätverkande och 

innovation/lärande.  

I din ansökan till Leader Mittland Plus ber vi dig redogöra för de fyra rubrikerna nedan så att 

vi kan bedöma om ditt projekt är ett tänkbart Leaderprojekt, dvs att ni jobbar med 

leadermetoden. Nedan hittar du förklaringar på de fyra begreppen så som vi använder dem. 

Det kan vara till hjälp när du ska beskriva ditt projekt. 

Underifrånperspektiv 

Underifrånperspektiv innebär att projektet har sitt ursprung i ett lokalt sammanhang i en bygd 

och att det finns ett behov av projektet där det ska genomföras. En grundtanke är att initiativet 

till utvecklingsprojekt kommer från de som är närmast berörda och man är också med och 

själv bidrar till att genomföra projektet. (Motsatsen uppifrånperspektiv skulle kunna tolkas 

som att någon annan ”tycker” att något borde utvecklas eller att ”någon annan” borde delta, 

och därför startar man ett projekt. Dessa projekt är inte sämre projekt, men de jobbar inte med 

underifrånperspektiv på det som vi menar.)   

Partnerskap 

Partnerskap innebär att hela projektet skall genomföras i nära samverkan med en eller flera 

parter, gärna från flera sektorer. I leadersammanhang pratar man om trepartnerskap, dvs 

ideell, privat och offentlig sektor. I Leader Mittland Plus vill vi att projekt har minst 

tvåpartnerskap för att en utvecklingsidé ska uppfylla grundkraven i vår lokala strategi. 

Samverkan 

Samverkan och nätverkande innebär att man i lösa former och sammanslutningar arbetar 

tillsammans lokalt för att genomföra projektet. Samverkan kan se olika ut beroende på vilken 

typ av utvecklingsprojekt man vill genomföra. 

Innovation 

Innovation och lärande är att det ska finnas ett nytänkande i projektet och en tanke på hur 

projektet kan förmedla lärande till sin bygd och till deltagare. Här kan man också lägga in ett 

lokalt perspektiv, dvs det kanske är något som redan görs eller testats på andra platser, men 

som är nytt för den egna bygden. 

 


