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Hela Sverige ska leva 

Strategi 2021 2025. 
 
Vision 
Hela Sverige ska leva! 

 

Syfte 

Föreningens verksamhet ska ge allmännytta genom att verka för  

goda villkor i hela landet 

en god landsbygdsutveckling  

och en god balans mellan stad och land 

 

Verksamhetsidé   

Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling 

och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Verksamheten ska ge en 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Hela Sverige ska leva arbetar 

ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, 

medlemsorganisationer, kommun- och länsavdelningar/länsbygderåd samt regering, riksdag, 

myndigheter, organisationer och andra intressenter. Hela Sverige ska leva arbetar nationellt och 

internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka 

politiken (Stadgar paragraf 4 ”Föreningens verksamhet”) 

 

Värdegrund – horisontella kriterier 

Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska, 

sociala och miljömässiga framgång. Vår värdegrund bygger på kriterierna * Demokrati * 

Mångfald * Hållbarhet * Jämställdhet. Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi 

gör och de projekt vi driver. 
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Organisationen Hela Sverige ska leva 

Hela Sverige ska leva är en organisation som funnits i över 30 år. I grunden är vi en folkrörelse 

för det vi kallar byarörelsen, det vill säga människor, föreningar och företag på landsbygd och 

glesbygd som arbetar allmänt för landsbygdens bästa. Formellt är vi en ideell förening som består 

av våra medlemmar, alltså våra medlemsorganisationer och våra länsavdelningar. Basen i vår 

organisation är tusentals lokala utvecklingsgrupper. De finns runt om i Sverige och arbetar för 

sina bygders bästa och som är basen i vår organisation. Dessa lokala utvecklingsgrupper kan vara 

byaföreningar, samhällsföreningar, byalag, idrottsföreningar, vägföreningar, 

bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar, Folkets husföreningar, bygdebolag, fiberföreningar, 

omställningsgrupper etcetera. 

 

Strategins upplägg 

Strategins första del beskriver vår identitet i nyckelformuleringar. Den följs av strävansmål för år 

2025. Vi har valt strävansmål eftersom det är svårt för en mångfacetterad och stor organisation 

att ha specifika och mätbara mål som alla i organisationen upplever som relevanta. Strävansmålen 

kan sedan brytas ner till mätbara mål utifrån behov och förutsättningar på olika nivåer inom 

organisationen. Strategin kopplas samman med riksorganisationens verksamhetsplan, 

kommunikationsplattform och våra aktivitetsplaner. 
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vI ÄR. 
 

 Vi är en välkomnande organisation med en stor bredd och den samlande rösten för lokal 

utveckling. 

 

 Vi uppmuntrar till att involvera den lokala nivån istället för att själva ta ställning i varje 

enskild sakfråga.  

 

 Vi verkar för att öka det lokala inflytandet. 

 

 Vi visar på att det går att utveckla bygderna genom nya idéer och goda exempel.  

 

 Vi är partipolitiskt obundna, men driver politiska frågor. 

 

 Vi är organisationen att vända sig till när det gäller landsbygdsfrågor tillsammans har vi en 

hög kunskapsnivå, ett stort engagemang och en bred förankring.  

 

 Vi påverkar i viktiga frågor vad gäller landsbygderna. 

 

 Vi är en organisation som utmanar den urbana normen. 

 

 Vi är en föregångare när det gäller ordval och bildspråk och visar på en mångfacetterad bild 

av olika bygder. 

 

 Vi ger en balanserad bild av bygderna - både det som är bra men belyser också de problem 

som finns. 

 

 Vi har tydliga företrädare som är efterfrågade på alla nivåer. 
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Mål  Hela Sverige 2025. 
När det gäller målen finns det ingen inbördes rangordning utan alla är lika viktiga.  

 
 2025 är Hela Sverige ska leva känd som en etablerad plattform för att hitta bra idéer och tips, 

få stöd, råd och kunskap. Vi har stärkt vårt varumärke och kunskapen om vår organisation 

 

 2025 bidrar vi till ett hållbart samhälle enligt agenda 2030. 

 

 2025 har vi befäst vår position som en landsbygdsorganisation som driver framtidens 

lösningar. Hela Sverige ska leva är den självklara medlemsorganisationen för alla som vill 

arbeta för ett land i balans.  

 

 2025 har vi en större mångfald bland våra företrädare och medlemmar. Vi speglar den tid och 
de bygder vi företräder.  
 

 2025 har vi en ett brett nätverk på alla nivåer. Vi är en efterfrågad samarbetspart. 

 

 2025 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och program som har betydelse för 

samhällsutveckling. Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika forum. 

 

 2025 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i de viktiga frågor och vi finns på 

alla nivåer. När våra frågor diskuteras är det våra företrädare som efterfrågas.  

 

 2025 har Hela Sverige ska levas balansrapporter – om hur det står till med balansen mellan 

stad och land – blivit etablerade och väl kända.  

 

 2025 har Landsbygdsriksdagen befäst sin roll som en av de viktigaste mötesplatserna i Sverige 

för alla som vill lyfta frågor om ett land i balans. 


