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Sammanfattning: 

Denna undersökning har gjorts för att ta reda på den lokala uppfattningen om leadermetodens 

ändamålsenlighet för lokalt utvecklingsarbete i Skånes Ess. Under perioden 2 oktober - 8 

november 2019 utfördes elva kvalitativa telefonintervjuer med representanter från de 

organisationer som varit med och tagit fram Skånes Ess strategi inför leaderperioden 2014–2021. 

Det skickades även ut en kortare enkät till medlemmar i föreningen Skånes Ess. 

 

Förväntningarna inför denna leaderperiod var att arbetet skulle fortsätta i samma goda anda som 

förra perioden. Uppfattningen var att arbetet flutit på bra och att det finns en stabilitet i 

organisationen eftersom den behållit samma personal och struktur som föregående period. 

Verksamhetskontoret lyftes ofta fram som väl fungerande, att personalen är lätt att samarbeta 

med och att det finns en hög kompetens inom hela organisationen.  

 

En annan förväntning inför perioden var att öka antalet initiativ och att nå ut till nya aktörer på 

landsbygden. Det lyftes fram många exempel på nya initiativ som startat på landsbygden tack 

vare leadermedel, och att Leader är en bra metod för att stödja initiativ och ge möjlighet för aktörer 

att testa nya idéer. Det kom fram många exempel på olika resultat och ”ringar på vattnet” som 

leadermetoden och Skånes Ess bidragit till på landsbygden. Ett bra betyg för att metoden fungerar 

är när det funnits drivkraft och styrfart i initiativen och att initiativen fortsatt även efter projektavslut. 

Uppfattningen var att Skånes Ess nått nya aktörer, men att det kan göras mer för att nå ut till fler. 

Skånes Ess kan även bli bättre på att lyfta fram projekt som fått leadermedel och visa vad 

leadermetoden leder till. Ofta är det projekten som står i fokus och får publicitet, medan Skånes 

Ess är i bakgrunden.  

 

Det var tydligt att Skånes Ess fungerar som en plattform för att koppla ihop olika personer och 

aktörer som kanske inte träffats annars, och att det fanns en hög samarbetsvilja inom 

organisationen. Ett förslag var att satsa ännu mer på att koppla ihop projekt med varandra och 

med aktörer i området för att hitta gemensamma intressen och beröringspunkter.  

 

Många av de tillfrågade sa att det finns ett tydligt underifrånperspektiv i projekten, och att både 

Skånes Ess och LAG är bra på att hålla fast vid och påminna om “gräsrotsperspektivet”. En del 

av de tillfrågade sa att underifrånperspektivet saknas ibland, och att de kommunprioriterade 

projekten får större utrymme. En annan aspekt var att underifrånperspektivet ibland inte kommer 

med de som startat ett projekt, utan finns bland de deltagare som haft nytta av projekt. 

 

Angående innovation och nytänkande svarade de flesta svarade att många, men inte alla, projekt 

är innovativa och att det finns en bredd bland projekten.  
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Bakgrund, mål och syfte 

I Skånes Ess lokala utvecklingsstrategi 2014–2021 står det att en extern utvärderare ska hjälpa 

Skånes Ess att utreda “leadermetodens ändamålsenlighet för lokalt utvecklingsarbete”. Denna 

undersökning kompletterar Skånes Ess egna halvtidsutvärdering på projektnivå som syftar till 

att ta reda på vilka resultat och effekter som projekt i Skånes Ess lett till. 

 

Syftet med undersökningen är att visa utfall av LAG:s arbete och hur resurser används för att se 

att det sker i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin på ett effektivt sätt. LAG har sedan 

möjlighet att ta ställning till eventuellt behov av revidering av strategi eller arbetssätt. 

 

Målet med denna undersökning är att ta reda på den “lokala uppfattning om leadermetodens 

ändamålsenlighet för lokalt utvecklingsarbete”, alltså:  

1. om personer och aktörer i området upplever att leadermetoden leder till lokal utveckling 

och, 

2. på vilket sätt leadermetoden bidragit till att skapa lokal utveckling 

3. om, och hur, förväntningarna på Skånes Ess uppfyllts/ej uppfyllts 

Genomförande: 

Elva kvalitativa telefonintervjuer av 14 möjliga genomfördes med representanter för Skånes Ess 

partnerskap, alltså de som varit med och tagit fram strategin. Alla intervjufrågor mejlades i 

förväg så att respondenterna hann förbereda sig inför intervjusamtalet. De organisationer som 

ingår i partnerskapet är: Krinova, Biosfärområdet Vattenriket, länsstyrelsen, SLU Balsgård, 

Högskolan Kristianstad, hembygdsrörelsen, LRF, hushållningssällskapet, Skogsstyrelsen samt 

Skåne Nordost samt de i leaderområdet ingående kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby 

och Östra Göinge. Intervjuerna genomfördes under perioden 2 oktober - 8 november 2019. 

 

En kortare enkät mejlades ut till medlemmar i föreningen Skånes Ess. En påminnelse skickades 

ut en vecka efter första utskicket. Totalt 15 av 37 möjliga svar kom in under perioden 20 

september - 4 oktober 2019.  

 

I denna rapport presenteras en sammanfattning av de teman som dykt upp i intervjuer och 

enkäter. Ofta görs ingen definiering av om information kommit från en intervju eller enkät, då 

intentionen med denna rapport är att ge en uppfattning om Skånes Ess som helhet. 

Urval av respondenter: 

För att avgränsa undersökningens storlek, och för att få så relevanta svar som möjligt för har 

personer med klar koppling till Skånes Ess valts ut. Endast personer med förmodad kännedom 

om leadermetoden och Skånes Ess som organisation har intervjuats och blivit ombedda att 

svara på enkäten. Alla personer som intervjuats eller fått en enkätförfrågan har en gång valt att 
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samarbeta med, eller vara medlem i, Skånes Ess och det förutsätts att dessa personer har ett 

grepp om leadermetoden och vad den går ut på. 

 

De som intervjuats och fått möjlighet att svara på enkäten är personer och aktörer som är 

medlemmar i föreningen Skånes Ess, som sitter/suttit i LAG, eller som är del av Skånes Ess 

partnerskap. Partnerskapet består av organisationer som varit med att ta fram strategin och är 

viktiga samverkanspartners. 

 

En representant från varje organisation i partnerskapet har blivit kontaktad via mejl och via 

telefon när nummer fanns offentligt tillgängligt. För att försöka fånga in så många respondenter 

som möjligt ringdes alla respondenter upp om de inte svarade på mejl, och när nummer inte 

fanns skickades ett påminnelsemejl ut. 

 

Enkäten skickades ut till medlemmar i Skånes Ess och medlemmar i LAG. Skånes Ess har i 

LAG tillsatt personer som ingår i partnerskapet för att ha nära till den erfarenhet och kompetens 

som finns i partnerskapet. I de fall där en person tillhör både partnerskapet och är medlem 

och/eller med i LAG har personen intervjuats via telefon istället för att svara på en enkät.  

Design av frågor som besvarar mål: 

Som stöd för att fånga upp den lokala uppfattning om leadermetodens ändamålsenlighet för 

lokalt utvecklingsarbete har frågor tagits fram som handlar om: 

1. hur personer upplever leadermetoden. 

Leadermetodens 7 principer har använts som stöd för att ta reda på detta.  

 

2. på vilket sätt leadermetoden bidragit till att skapa lokal utveckling.  

Frågor om resultat, direkta effekter samt sidoeffekter (“ringar på vattnet”) för att ta reda 

på vilket sätt har Leader bidragit till lokal utveckling. 

 

3. om och hur förväntningarna på Skånes Ess uppfyllts/ej uppfyllts 

Frågor om vad förväntningar varit innan personer gick med i Skånes Ess, samt om 

förväntningar uppfyllts eller inte. 

 

Intervjufrågor till partnerskapet finns i bilaga A och frågor till enkäten finns i bilaga B. 
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Sammanfattning av intervjuer och enkät 

Förväntningar och uppfattning om Skånes Ess inför och under 

leaderperioden 2014–2021 

Här sammanfattas vilka förväntningar de tillfrågade hade inför denna leaderperiod, och om 

förväntningar uppfyllts eller inte. Vissa personer har varit med sen tidigare period medan andra 

är nya. Detta ger en bred bild av Skånes Ess verksamhet inför och under denna programperiod. 

Fortsätta i samma anda som förra perioden 

Många tillfrågade sa att de haft ett bra samarbete med Skånes Ess sen den förra perioden, och 

att samarbetet fungerat bra även denna period. Förväntningen var att arbetet skulle flyta på 

minst lika bra som tidigare, och att Skånes Ess varit en välfungerande organisation sen innan. 

Den övergripande uppfattningen var att arbetet fortsatt i samma goda anda som innan, även om 

"byråkratin" försenat starten. Det fanns alltså en positiv syn på Leader sen förra perioden, och 

att arbetet fortsatt med bra fart på kontoret och att förväntningar ofta uppnåtts. 

 

Förväntningen var också att Skånes Ess skulle fortsätta stödja lokal utveckling på landet, att ge 

finansiellt stöd till lokala insatser, att arbeta för en levande landsbygd och att stimulera olika 

slags projekt. 

 

“Jag skulle säga att mina förväntningar har överträffats. Jag ser ett seriöst arbete med 

mycket engagemang i den lokala utvecklingen” 

Nya aktörer och initiativ på landsbygden 

Förväntningen var att öka aktiviteten hos ungdomar och "nysvenskar" för lokal utveckling 

genom Leader. Förväntningen var också att många olika slags nya spännande och kreativa 

initiativ och idéer ska kunna testas i projektform och sedan fasas in i mer permanenta former 

som ger tillväxt och attraktivitet till området.  

 

Många förväntningar från medlemmarna i Skånes Ess hade uppfyllts. Medlemmarna nämnde 

flera unika projekt som gett avtryck på orten de verkar i, och som gett ett stort värde i att vara 

just lokala. Ett av enkätsvaren löd:  

 

“Vi har hanterat projekt inom alla fonder, haft en bra både geografisk och 

"ämnesmässig" spridning och därigenom bidragit till utvecklingen inom området. 

 

Uppfattningen var att mycket hänt på landsbygden som inte varit möjligt utan Leader, och att 

Skånes Ess tar till bara på de initiativ och den idérikedom som finns på landsbygden.   

 

“De projekt som får bidrag, är relevanta och tycks i de flesta fall  

ge de resultat och effekter som avses.” 
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Når Skånes Ess alla? 

Trots att många sa att det uppkommit många nya aktörer och initiativ på landsbygden så 

uppkom vid ett flertal tillfällen frågan om Skånes Ess når ut till alla. En medlem nämnde t.ex. att 

det varit svår att motivera föreningar att genomföra projekt. En annan kommentar var att Skånes 

Ess inte lyckats så bra med att aktivera ungdomar och "nysvenskar" som förväntat, och att det 

är för lite aktiviteter på den privata sektorn. Denna uppfattning är dock inte delad alla, då en av 

respondenterna sa att hen har hört och sett fler socialfondsprojekt som handlar om social 

inkludering och stöd för nyanlända. Personen hade blivit positivt överraskad och berättade att 

hen hade hört om flera projekt som handlar om att bryta isolering och uppmuntra mer 

integration på landsbygden.  

 

I vissa fall hade intervjuade personer hoppats på fler projekt i den egna kommunen. En 

representant från en kommun sa att även om utlysningar gjorts, information spridits, och både 

LAG och Skånes Ess försökt nå ut, så har företag och föreningar har inte nappat. I en annan 

kommun med mer landsbygd där det sades finnas mer underlag hade det däremot varit lättare 

att nå ut. 

 

Från intervjuerna framkom att fler än tidigare vet vad Leader och Skånes Ess är, och att 

tjänstepersoner hänvisar till Leader som en möjlighet i större utsträckning än i förra perioden.  

En respondent nämnde att LAG skapat arbetsgrupper för att försöka nå ut till hela 

verksamhetsområdet för att sprida kunskap om möjligheten att söka leadermedel. Det rykte som 

arbetats upp sedan innan har underlättat att nå ut nu, och några tillfrågade sa att de tipsar om 

Skånes Ess när de hört om en möjlig projektidé. Men bilden av Leader och Skånes Ess är 

fortfarande är otydlig - många vet inte att Leader är en möjlighet. En kommentar vara att 

marknadsföringen är lite svag och att alltför få känner till Leader och de projekt som finansieras 

av fonderna. Ibland syns Skånes Ess nämnt i t.ex. tidningar, men det är ofta projekten som lyfts 

fram och inte Skånes Ess som organisation eller de möjligheter som finns. En respondent sa att 

Skånes Ess är ett “smörjmedel” som inte syns, och att det är projekten som ska stå i fokus.  

 

Ett par personer från partnerskapet nämnde att de haft bra koll på projekten när de varit 

involverade (t.ex. genom LAG), men att när de slutat hade de inte så stor koll längre. LAG-

möten ute hos projekt och återrapportering via kontoren var främsta informationskanaler. 

LAG - Egen utveckling och möjlighet att bidra till verksamheten  

Förväntningen från vissa inför den här perioden var att lära mer om Skånes Ess verksamhet 

och att kunna bidra med kunskap och erfarenheter genom att vara med i LAG. Många 

respondenter nämnde att deras förväntningar överträffats. Bland annat nämndes egen 

utveckling, ökad kunskap, och stolthet av att få vara del i arbetet.  

 

LAG nämndes som mycket kompetent, och ett sammanhang där det fanns stor kunskap och 

möjlighet att lära sig nya saker. LAG sades också ge möjlighet att utöka sitt nätverk inom 

många olika sektorer, och att det ger ett helhetsperspektiv med många olika infallsvinklar. Det 

upplevdes som positivt att det finns representanter från många sektorer som bidrar till ett 
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bredare tänk och input i ansökningar. En blandning av nya och gamla ledamöter upplevdes som 

positivt då det finns kontinuitet, men också nytillskott och nytänkande.  

 

Tillgänglighet 

En respondent sa att hen inte haft möjlighet att delta på LAG-möten och bidra till verksamheten 

eftersom möten förläggs på kvällen, och att de ofta hålls ute på landsbygden med begränsade 

kommunala transportmöjligheter. Personen sa också att hen kunde varit med aktiv för att få det 

att fungera, men utan körkort och med småbarn hemma blev det svårt att få ihop det. 

Oklarhet och ändringar inför den nya leaderperioden 

Innan nuvarande leaderperiod fanns vissa oklarheter, och ändringar sen föregående period. 

Bland annat skulle en ny myndighet ansvara för leaderprogrammet, det var oklart om områden 

skulle slås ihop, och finansieringen skulle komma från fler fonder än det gjort tidigare. 

 

Ny ansvarig myndighet 

Under den förra leaderperioden var länsstyrelsen ansvarig myndighet för Leader, men ansvaret 

gick över till Jordbruksverket under denna period. Det var en del administration som behövde 

organiseras i och med övergången, och programstart blev även fördröjt för att hela 

Landsbygdsprogrammet var försenat. 

 

Det fanns en oro att samarbetet mellan Skånes Ess och länsstyrelsen inte skulle fortsätta då 

länsstyrelsen inte längre vara ansvarig myndighet för Leader, men det har gått över 

förväntningarna sade många. En av medlemmarna nämnde att Skånes Ess sticker ut då de har 

mycket aktiv kontakt med länsstyrelsen.  

 

Fler fonder 

En respondent sa att hen hade förväntningen att det skulle vara en utmaning att agera i flera 

olika fonder, men hen har inte följt upp så vet inte hur det har gått.  

 

Kommer Skånes Ess slås ihop med annat område? 

Det var lite turbulent i början av perioden när det rådde ovisshet om områden skulle slås ihop 

eller ej. Det fanns en oro för att “vi-känslan” skulle försvinna och att det skulle bli mer 

konkurrens mellan parter. Området förblev intakt, och arbetet har flutit på bra.  

 

Enklare att söka finansiering? 

En respondent hade hoppats att det skulle bli enklare att söka projektmedel denna period, men 

upplever att det fortfarande är en ganska svår process. I de ungdomsprojekt personen varit i 

kontakt med hade det varit relativt lätt att söka pengar och hantera eftersom det är 

paraplyprojekt. Men den övriga processen uppfattades inte som “lätt” p.g.a. alla regler. 

 

Ett annat svar var att det är svårt för ideella föreningar att söka på grund av att processen 

upplevs som lite för byråkratiskt. Personen uppgav att verksamhetskontoret gör sitt bästa men 

att regelverket sätter stopp ibland. 



 6 

Organisationen Skånes Ess 

Verksamhetsledaren Kerstin och hela teamet i Skånes Ess nämndes många gånger som 

centrala delar för en väl fungerande organisation. Uppfattningen var att det var en professionell 

organisation, ordning och reda, och att personalen på kontoret ställer upp och delar med sig av 

sin kunskap och tid. Personerna på kontoret ger bra stöd i ansökningsprocessen och “lotsar” 

projekten genom leaderprocessen och de administrativa delarna. Flera personer nämnde också 

att det har varit positivt för leaderområdet att behålla samma personal och organisation sen 

förra perioden. Det ger en stabilitet och “trygghet” i organisationen - personer känner redan 

varandra och arbetet kunde fortsätta relativt snabbt i vid en ny period. 

 

Verksamhetskontoret upplevs som lyhörda, konkreta och jordnära. De tar sig tid och visar 

engagemang, sitter nära gräsrötter och lyssnar av vad som händer och vilka behov som finns. 

Även LAG lyftes fram och det sades att det finns många kloka idéer och hög kompetens där.  

 

Bedömning av projektansökningar 

Skånes Ess bedömningssystem för att besluta om ansökningar gjordes om till denna period och 

respondenter sa att de upplevde att det är en bra och effektiv form för bedömningsprocessen. 

En respondent sa att processen säkert kan förfinas, men att en är en bra bas. I LAG tittar olika 

mindre grupper på ansökan, och sen bestäms det gemensamt i LAG om projektet ska beviljas 

eller ej. Detta sades skapa en mer demokratisk process, och ett större engagemang. 

Nätverk och samarbete genom Leader 

Två av leadermetodens principer handlar om nätverk och samarbete. Det var tydligt att Skånes 

Ess fungerar som en plattform för att koppla ihop olika personer och aktörer. I intervjuerna sa en 

person att hen jobbat med många olika leaderområden och att det var ett särskilt bra samarbete 

med just Skånes Ess. Samarbetet hade fortsatt bra sen förra perioden och det lyftes fram att det 

finns en kultur av att stämma av, hjälpas åt och byta idéer i Skånes Ess. Verksamhetsledaren 

sades göra stor skillnad för hon skapar ett klimat som gynnar samverkan. En person sa att om 

Skånes Ess haft en otrevlig verksamhetsledare så hade det inte gått lika bra. 

 

Skånes Ess som mötesplats 

Skånes Ess ses som en mötesplats för olika organisationer och aktörer som verkar för 

landsbygdsutveckling. De anställda på kontoret spelar en viktig roll i samarbeten då de 

sammankopplar företag, personer och organisationer. Leader som metod går ut på att samla 

folk från olika sektorer och gör skillnad genom att skapa samsyn och samordningsmöjligheter. 

Ibland är det ärendespecifika samarbeten, men ibland är det helt enkelt genom att träffa 

personer i olika sammanhang. LAG nämndes som en bra mötesplats där det t.ex. finns 

möjlighet att lära känna personer från flera olika delar av kommunen. Det nämndes att det finns 

en nätverksbyggande positiv stämning och förtroende i LAG. 

 

“varje gång man gör något/träffar nya personer så skapas nya kontakter” 
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Endast ett fåtal av de tillfrågade sa att de inte skapat några nya samarbeten eller nätverk. En av 

anledningarna till detta var att inte ha varit med i Skånes Ess tillräckligt länge. 

 

En förbättringsmöjlighet som nämndes inom nätverkande var att Skånes Ess kan bli bättre på 

att koppla ihop projekt med varandra. Ett förslag var att ha kontinuerliga möten två till tre gånger 

om året där människor kan mötas, nya beröringspunkter hittas och nya projekt kan ros iland. 

Dock nämndes också att det kan vara svårt att göra insatser för detta på grund av tidsbrist både 

från Skånes Ess håll och från projektledare.  

 

Nedan nämns några exempel på samarbeten genom Skånes Ess: 

 

● Samarbeten skapades när strategin skrevs. 

● Personer har fått ett utökat nätverk genom valberedningen.  

● LAG möts på olika platser vilket möjliggör att lära känna fler personer och 

organisationer. LAG är också en mötesplats där personer möts som kanske inte annars 

fått kontakt. 

● Genom projektet matupphandling 80/20 har samarbeten startat mellan upphandlare och 

producenter runt om i området.  

● Organisationer har inlett samarbete med t.ex. fryshuset, och fördjupat samarbete med 

tex. länsförsäkringar, regionenen Young innovation Hub.  

● Möjligt framtida samarbete med skogsstyrelsen som vill träffa Skånes Ess för att få input 

på skogsstyrelsens nya strategi, och se hur organisationerna kan samarbeta framöver.   

 

Nedan nämns några exempel på nätverk som startat genom Skånes Ess: 

 

● Humleslingan där aktörer inom besöksnäring kopplats ihop. 

● Projektet “fisk på land” där ett nätverk startat upp bland lantbrukare. 

● Ungdomsnätverk i bland annat Bromölla kommun. 

● Kopplat samman olika nätverk som kan samarbeta. 

● Nätverk kring biodling mellan biodlare och gymnasieungdomar.  

● Möten över kommungränser när kommuner i Nordöstra Skåne möts i nya sammanhang 

● Samarbeten och nätverk har växt fram genom t.ex. turism och att företag som säljer 

upplevelsepaket har börjat samarbeta. 

 

Ett förslag som kom upp var att satsa mer på kommunikation till företag. Personen sa att det 

skapats nätverk för att koppla ihop kommun och ideell sektor, men att det inte fanns lika mycket 

riktad info till företag. 

Ihållande samarbete 

Vissa samarbeten och nätverk har runnit ut i sanden av olika anledningar, men det var en 

övervägande del personer som nämnde att de behållit samarbetspartners och nätverk även om 

de inte träffas lika ofta. Ett annat vanligt svar vara att samarbeten och relationer fördjupats sen 

förra programperioden. Samarbetet med länsstyrelsen togs upp ett par gånger som ett bra 

exempel på fortsatt samarbete inom Leader generellt. Det fanns många samarbeten med 
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länsstyrelsen redan i föregående period eftersom de var ansvarig myndighet för 

Leaderprogrammet då. I intervjuerna kom det fram att även om inte fanns exempel på nya 

samarbeten med länsstyrelsen så har många samarbeten fortsatt sen förra perioden, och ibland 

fördjupats. Detta upplevde respondenterna som positivt överraskande då många trodde att 

kontakten med länsstyrelsen skulle ebba ut när de inte längre var ansvarig myndighet för 

Leader. 

Samröre mellan Skånes Ess och partnerskapet  

De organisationer som ingår i partnerskapet fick frågan hur de tyckte att samröret fungerade 

mellan Skånes Ess och den egna organisationen. Många av de tillfrågade sa att samröret 

fungerade bra och att Skånes Ess ses som en aktiv del i partnerskapet. Det finns ett bra 

samarbete i de projekt som man arbetar med gemensamt och ett intresse från båda hållen.  

 

Verksamhetsledaren och personal på kontoret lyftes fram som lätta att diskutera och samarbeta 

med. Det finns ofta många beröringspunkter mellan Skånes Ess och organisationerna, och 

kontakten hålls uppe genom att ses på tillställningar och genom gemensamma kontaktnät. 

Stabilitet i organisationen 

Många av organisationerna i partnerskapet samarbetade med Skånes Ess redan förra perioden 

och detta har i många fall fortsatt även denna period. Det finns upparbetade rutiner och 

kontinuitet mellan organisationerna och många sa att samarbetet flyter på bra.  

 

Representanter från kommunerna sa att genom att ha ett långt samarbete har de hittat formerna 

för arbetet, och vilka som representerar. Det finns ingen prestige utan en “vi-anda” mellan 

parterna. 

Hinder för att utöka samarbete 

Det finns en ambition från några organisationer att samarbeta mer, men många sa att det helt 

enkelt inte fanns tid till det. Flera av de tillfrågade sa att de gärna samarbetat mer och haft 

gemensamma projekt, men att de helt enkelt har för mycket på sina bord redan. 

 

Några av de tillfrågade sa att de haft mycket kontakt med Skånes Ess när de haft ett officiellt 

uppdrag (t.ex. i LAG, skriva strategi eller sitta med i valberedningen), men att kontakten avtagit 

när de inte längre hade det. En person var mycket förvånad över att hen inte hade lika bra koll 

på projekten som innan. En annan person sa att det finns ett eget intresse av att hålla uppe ett 

partnerskap, men att den egna organisationen inte har ett officiellt uppdrag att hålla uppe 

samröret, och då har kontakten blivit mycket mindre.  

Underifrånperspektiv 

En övervägande del av partnerskapet sa att det finns ett tydligt underifrånperspektiv. Skånes 

Ess och LAG är bra på att hålla fast vid och påminna om “gräsrotsperspektivet” om det inte 
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finns med i en projektansökan, och att fråga efter fler samarbetspartners om det inte finns i 

första ansökan. 

 

En respondent nämnde att det är en relativt enkel process att söka leadermedel i jämförelse 

med regionala projekt. I mångmiljonprojekt kan det t.ex. ta två och ett halvt år att söka. En 

annan styrka med leadermetoden är att kunskap och engagemang ofta stannar på platsen. I 

mångmiljonprojekten förloras kunskapen när projektet avslutas och “styrkorna drar hem”. 

Kommer inte underifrån alltid 

I intervjuerna med partnerskapet nämnde några personer att underifrånperspektivet saknas 

ibland. En person sa att vissa idéer kommer ur regionala utvecklingstankar och att Skånes Ess 

då ger form åt idéer och genererar projekt som är finansiellt bärkraftiga. Några personer i 

partnerskapet sa att idéer och projekt ibland inte kommer underifrån, men att 

underifrånperspektivet istället finns bland de deltagare som haft nytta av projekt.  

 

En person sa att det finns ett underifrånperspektiv i många projekt, men att det ibland känns det 

som att det finns en underliggande agenda från vissa i LAG. Detta har kunnat undvikas genom 

en förändrad beslutsprocess i LAG. Processen gör att det går att besluta mer demokratiskt och 

att det går att balansera åsikter och förhindra toppstyrning och en egen agenda. 

 

En av de tillfrågade sa att hen hade en känsla av att de kommunprioriterade projekten får större 

utrymme och att förankring och driv inte alltid kommer underifrån. Personen önskade också att 

Skåne Ess lyssnade mer på kompetens inom högskola.  

Innovation och nytänkande 

Personer ut partnerskapet fick frågan om innovation och nytänkande är något de förknippar 

med Skånes Ess. De flesta svarade att många, men inte alla, projekt är innovativa och att det 

finns en bredd bland projekten. Kreativa idéer som kanske inte vunnit gehör från kommun eller 

annan finansiär kan få chans att förverkliga en idé genom Leader. Skånes Ess sades vara 

mindre “stelbent” än t.ex. kommuner och det finns möjlighet att testa gränser i projektform. 

 

Organisationen Skånes Ess sågs inte som innovativ, men att den är ett stöd i processen för att 

förverkliga innovativa projektidéer. Ett exempel som togs upp var att Skånes Ess hjälpt till att 

vidareutveckla innovativa idéer genom projektet “fisk på land”. Innovationen att odla fisk på land 

är redan är gjord av gårdsfisk, men konceptet stöds och får bredare förankring genom 

leadermedel.  

 

En person sade att Skånes Ess försökt jobba mer med innovation denna period, men att det 

finns ett traditionellt tänk kvar och det går att stimulera innovation och nya lösningar mer.  
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Resultat och effekter genom Skånes Ess 

Här sammanställs de svar som partnerskapet och medlemmar i Skånes Ess svarat angående 

vilka resultat och effekter personer sett kopplat till Skånes Ess verksamhet. Många av de 

tillfrågade gav flera exempel på projekt och hur dessa gett resultat och effekter på olika sätt. 

Många upplever att Leader gör avtryck, skapar spelrum, förutsättningar och ger stöd till nya 

projekt och nya idéer genom att ge möjlighet till finansiering. Många sa att leadermetoden ger 

många positiva resultat och effekter och bidrar till en mer levande kommun där det finns 

engagemang och aktiviteter på landsbygden. 

Långsiktiga resultat 

En respondent sa att hen tyckte att det kunde vara större fokus på projekt som ger långsiktiga 

resultat, som t.ex. ger arbeten eller nya verksamheter. Personen sa också att det idag finns 

projekt utan ett långsiktigt perspektiv, och att väga in långsiktighet mer skulle vara en fördel. I 

intervjuerna kom det dock också fram att det är många projekt som överlevt efter projektet slut, 

och efter förra leaderperioden. Att projekt fortsätter i någon form sågs som ett bra betyg. Projekt 

som har bärkraft även efter en leaderperiod visar att Leader gjort avtryck. Leadermedel ses som 

ett uppstartsbidrag för att något ska hända och det behöver inte vara stora summor pengar det 

handlar om utan mer som ett “stimulansbidrag. Det är ingen “quick fix” utan meningen är att det 

ska generera mer långtgående effekter. 

Exempel på resultat genom projekt i Skånes Ess 

● I projektet Rädda Immeln skapade en visningssträcka över olika åtgärder man kan göra 

för bättre vattenkvalité 

● Skapat fler och nya mötesplatser. T.ex. klubb Sonya som genererat ett antal platser för 

etablering genom samarbete med Arbetsförmedlingen. Det har även byggt en spelkula 

där man kan spela fotboll året runt, och en scoutgård. 

● Projekt har genererat ökad samverkan och samarbete. För de personer som varit med i 

ett projekt finns en större sammanhållning och förståelse för vikten av samarbete. 

● Nya eller utvecklade organisationer på landsbygden. T.ex. havsdrakarnas hus som 

startade upp fossiljakt och nu är ett företag som lever kvar. Ivö-projektet är ett annat 

exempel där ett ledprojekt på Ivösjön lett till att det idag finns kanotuthyrning på platsen. 

Göinge klubbhus kunde utveckla sin verksamhet genom leaderfinansiering. I Bromölla 

finns ett företag med konstnärlig verksamhet - genom stöd fick de möjlighet att utveckla 

verksamheten och nu har det växlat upp verksamheten och köpt en stor 

industrifastighet.  

● Ett café kunde prova nya idéer då finansiering från Skånes Ess möjliggjorde 

entreprenörsverksamhet. 

● I projektet MATupphandling 80/20 har en metod för samarbete kring upphandling 

utvecklats, där mindre aktörer får verktyg och kunskap för att kunna vara med vid 

upphandlingar.  

● Stärkta näringar nämndes som resultat av projekt. Till exempel har turistnäring stärkts 

kring bland annat Ivösjön och i Åhus. I projektet fisk på land, där Gårdsfisk är 
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projektägare, har en metod utvecklats för att lantbrukare ska kunna utöka den befintliga 

verksamheten med att odla fisk också. Resultatet är att det har blivit en kortare 

startsträcka för lantbrukare att börja med fiskodling, att nya samarbeten har utvecklats 

och att det finns mer kunskap kring regelverk. Allt kring Gårdsfisks framgång kan inte 

direkt kan kopplas till Skånes Ess, men det har varit en av många bidragande faktorer. 

Effekter svåra att koppla direkt till Skånes Ess 

Många av de tillfrågade lyfte fram exempel på tydliga effekter de sett genom Leader. Dock sa 

vissa att det var svårt att veta vilka långsiktiga effekter som kunde kopplas till ett projekt. 

Verksamheter marknadsför till exempel sig själva, och då kan koppling till Leader vara svår att 

se om man är utanför “projektvärlden”. Som tidigare nämnts så syns inte Skånes Ess utan är 

mer en aktör i bakgrunden som skapar samarbeten och möjliggör initiativ genom finansiering. 

Nya möjligheter på landsbygden 

Nya projekt är en tydlig effekt som nämndes flera gånger. Vissa projekt har lett till följdprojekt, 

och förstudier har lett till större projekt. En effekt är inspiration till andra, som till exempel 

Oppmanna Vånga som inspirerat bygdegårdar i både Skåne och runt om i Sverige. Att 

samarbeta i projekt bidrar till nya samarbetsprojekt och skapar också samverkan med 

intressenter som dyker upp under resans gång.  

 

Även små potter har genererat effekter. Näsum fick t.ex. ett bidrag på 25 000 för att starta upp 

en förening. Nu finns det många aktiviteter i den lilla orten, som t.ex. fler projektansökningar, 

cykelfester, m.m. som är till för alla. En oväntad effekt var också att även om eldsjälarna som 

var med från början inte är med längre så har föreningen levt vidare. 

 

Arbetsformen har via projekten skapat en ökad öppenhet och lyhördhet för nya sätt att arbeta 

med problemställningar inom olika områden. Ett lärande och omprövande av hur man kan gå 

tillväga för att nå målet är en effekt i projekten. Ett exempel som lyftes fram var Klubb Sonya där 

mammor engagerats för att nå yngre tjejer och på så sätt engagera dem i föreningsliv. 

Exempel på effekter genom projekt i Skånes Ess 

● Hjälp med finansiering till renoveringen av utsiktstornet på Fjälkinge backe har 

möjliggjort för nuvarande och kommande generationer att få njuta av utsikten lång tid 

framöver.  

● Projekt har lett till att både personer och företag har stannat kvar på landsbygden. 

● Förra periodens spelkula används fortfarande och har rustats upp när skolgård 

renoverades. Den används flitigt av barn på skolgården fortfarande och det har byggt till 

ett staket. 

● Ett projekt där ungdomar åkte till Almedalen har gjort att ungdomar fått nya chanser och 

tagit steg de kanske inte tagit annars. Ungdomarna fick stå på scen och bli hörda. Även 

kommunen/regionen har stärkts i det projektet då de stack ut på Almedalen genom att ta 

med ungdomar.  
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● Genom projektet medeltida Åhus har besöksmålet stärkts och breddats. Det har innan 

mest handlat om “strand och beachvolley”, men nu sätts Åhus på kartan även som ett 

historiskt besöksmål.  

● Ivö-center startade som ett projekt och utökar sin verksamhet nu. Besökare reser långt 

för att komma dit och det har blivit en regional kulturell nod. 

● Medel som gick till att bygga en scoutgård fick effekten att det nu finns mer aktivitet på 

platsen. Det finns bland annat ungdomsverksamhet där 4 dagar/veckan nu, plus att det 

händer saker där på kvällar och helger.  
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Bilaga A - Frågor vid telefonintervju med 

partnerskapet 

Den organisation du representerar deltog i framtagandet av Skånes Ess lokala 

utvecklingsstrategi för 2014–2021 och definieras som en viktig samverkanspartner. 

1. Hur upplever du samröret mellan organisationerna? 

2. Vilka förväntningar hade du på Skånes Ess denna projektperiod? 

a. Har dina förväntningar uppnåtts? På vilket sätt? 

b. Om dina förväntningar inte har uppnåtts, beskriv varför. 

c. Har Skånes Ess medfört något du inte förväntat dig? 

 

3. Upplever du att Skånes Ess gör skillnad? 

a. på vilket sätt? 

 

4. Vilka resultat har du upplevt att Skånes Ess genererat i nordöstra Skåne?   

5. Vilka direkta effekter har du upplevt att Skånes Ess genererat i nordöstra Skåne?  

6. Vilka sidoeffekter har du upplevt? - tänk “ringar på vattnet” 

 

7. Har du inlett nya samarbeten genom Skånes Ess?  

a. Vad för slags samarbeten?  

b. Sektoröverskridande samarbeten? 

8. Har du utvidgat ditt eget nätverk? 

a. på vilket sätt? 

9. Har du sett nya nätverk växa fram? 

a. vilka då? 

10. Finns det/finns det inte ett tydligt underifrånperspektiv i de projekt du varit involverad 

i/hört talas om? 

a. varför/varför inte 

11. Är innovation och nytänkande något du förknippar med Skånes Ess? 

a. På vilket sätt? 
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Bilaga B - Enkät till medlemmar i föreningen Skånes 

Ess 

Leadermetoden = lokal utveckling? 
Du har fått denna enkät för att du är medlem i Skånes Ess. Vi behöver din hjälp för att bli bättre! 

 

Syftet med denna enkät är att ta reda på om leadermetoden leder till lokal utveckling, och på 

vilket sätt. Vi vill ta reda på vad dina förväntningar var på Skånes Ess denna projektperiod 

(2014–2021) och vad du sett för resultat och effekter hittills. 

 

Alla svar är anonyma.  

 

TACK för att du deltar. 

 
 

1. Vad hade du som medlem i Skånes Ess för förväntningar på denna leaderperiod (2014–

2021)? 

2. Har dina förväntningar uppnåtts? På vilket sätt? 

3. Om dina förväntningar inte har uppnåtts, beskriv varför. 

4. Har Skånes Ess medfört något du inte förväntat dig? 

5. Kryssa i alla alternativ du tycker stämmer: 

a. Jag har fått ett större nätverk genom Leader 

b. Nya nätverk har skapats genom Leader 

c. Jag har inlett nya samarbeten genom Leader 

d. Jag har inlett nya sektoröverskridande samarbeten (ideell/privat/offentlig) genom 

Leader 

e. Det finns ett tydligt underifrånperspektiv i leadersammanhang 

f. Leader har skapat engagemang och genererat lokal initiativ/aktiviteter på 

landsbygden som gör skillnad 

g. Innovation och nytänkande främjas genom Leader 

 

Resultat och effekter 
Vi vill gärna veta både positiva och negativa resultat och effekter - ju fler exempel du kan ge 

desto bättre! 

 

Resultat  

Ett resultat är följden av en prestation, ett genomförande, en aktivitet, och är ofta kvantifierbar 

(går att räkna). En aktivitet är exempelvis en fotbollsmatch, ett projekt, en fysisk produkt, ett 

resonemang eller liknande. Ett resultat kan därför vara den tid, den poäng eller den placering en 

deltagare erhåller i en tävling, ett test etc. 
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Effekt 

En effekt är det som uppstår som en direkt följd av resultatet. Det går inte att få en effekt utan 

ett resultat. Effekter är exempelvis fler aktiva, fler besökare, ökat engagemang, olika 

känsloyttringar, nya idéer, nya aktiviteter, attitydförändringar. 

 

Exempel 

Leaderprojektet ”Havsdrakarnas hus” skapade en utställningslokal. Resultatet av projektet är en 

utställningslokal. Effekten av resultatet är att besökare kan se utställningen om fossiler. Effekten 

är också att Bromölla lockar fler besökare, besökare från andra länder, guidade turer i 

utställningslokalen och en nöjd turistchef. 

 

6. Vilka resultat har du upplevt att Leader har genererat i nordöstra Skåne? 

7. Vilka effekter har du upplevt genom Leader i nordöstra Skåne? – tänk ringar på vattnet 
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