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”Lokalekonomisk analys med
jämställdhetsfokus –
erfarenheter från Östergötland”

LEA i Östergötland
• Winnet Östergötland, HSSLÖ och
Länsstyrelsen Östergötland
• Projektledare med lång erfarenhet
av landsbygdsutveckling Charlotte
Rydström och Pia Tingvall 2011-2015
• Nationellt unikt projekt, så många,
kort tid, samlat grepp
• Mycket aktivitet genom personliga
möten
• Låg kostnad, stor utväxling
• Tjugotal byalag, >300 sidor
rapporter, uppskattningsvis 2000
personer konkret med på något vis,
>100 konstruktiva förslag, >50
genomförda aktiviteter
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Exempel på ögonöppnare
• Utbildningsnivå stor skillnad till kvinnors
fördel
• Stora löneskillnader
lägre=kvinnor/högre=män, runt 70 000
• Ägandeformer (mark, hus, företag),
heltidsarbete och sektorer (vård
respektive industri) skillnad vilket syns
även nationellt
• Över 50% obebodda hus landsbygd =
potential
• Byalag dominerade ofta av män men LEA
gjorts av många kvinnor
• Stor andel pendlar till jobb
• Många företagande kvinnor

Forskare och byalagsperson: Martin Hultman
• Doktor 2010 i teknik- och social förändring, Program • Ledamot i Bestorps byalag
2007Energisystem Linköpings Universitet
• T.ex. organiserat och varit
• Forskar om energi-, klimat- och miljöfrågor bland
drivande i Klimatfilmfestival,
annat med hjälp av genusteori skrivit om manligheter
Föreläsningsserie
och miljö.
Energi/Miljö 2012-, Hela
• Arbetar som lektor på Linköpings universitet

Rängen Lyser För
Mångfald/Öppenhet,
Digitaliserat bion,
Ek(o)nätverket, två LEADERprojekt. Tilldelats Linköpings
kommuns miljöpris 2012

• Genomfört LEA 2012 och
FLEA 2014

LEA i Östergötland: Tre stationer på vägen mot

jämställdhet
• Exkluderingsbyn: Kvinnor exkluderas i
organisationer och deras kunskaper
åsidosätts (Fåtal av byarna)
• Ögonöppnarsamhället: Den
LokalEkonomiskaAnalysen ger nya
insikter om jämställdhet (De flesta av
byarna).
• Likavillkorbyn: Samhället jobbar aktivt
för jämställdhet och tillvaratagande av
kompetens (Få av byarna)

Möjligheter!
Några av många konkreta exempel från LEA!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.skjutsgruppen.se
Ek[o]nätverket
Asby företagarmässa
Malexander fiber
Björsäters företagarhus
Björsäter/Tjällmo matkassar
Ridturism i Regna
Nätverk i Västra Ryd
Mingel och förebilder i Ö-mo
Samla hantverk i en butik
Afternoon Tea i Ö-mo
Sociala medier knyta ihop, lärdomar

Entreprenörerna i Björsäter

Förslag till levande landsbygd
•
•
•
•
•
•
•
•
•

System för samåkning
Delandets ekonomi
Uppmuntran till Ekoturism
Stöd till Ekoprenörskap
Klimatavdrag för hemifrån arbete
Gynna gårdsbutiker
Bredband=Tjänsteföretag
Boplikt= Från obebodda till bebodda?
Höjd kommunal fastighetsskatt för
vatten/vindkraft
• Utveckla, finansiera och sprida LEA som
verktyg
• Återinför omställningsbidrag för ekologisk
odling

LEA i framtiden?
 Spridning av insikterna om LEA som
verktyg
 Nationell databas med framgångsrika
exempel på ekologiskt och social hållbar
utveckling på landsbygden
 Involvera byalag i arbete med
översiktsplanering och i kommunal planer
 Skapa ett kompetenscentrum med
utbildning i LEA
 Satsa medel på forskning och uppföljning
av LEA
 Kartlägga LEA internationellt
 Undersöka hur kompetens inom
Omställningsrörelsen fördjupa arbetet med
LEA

