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Omvärldsspaning för Leader Skånes Ess 
 

 
 
Bakgrund 
 
Leader Skånes Ess ska under hösten 2014 skriva en utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med 
leadermetoden. Strategin ska användas för att styra LAG:s arbete och ligga till grund för urval av 
projektansökningar. Till den nya utvecklingsstrategin krävs en omvärldsspaning: vad är det som 
händer där ute och hur påverkar det möjligheten att nå målen? Omvärldsspaningen ska fånga upp 
rådande trender och tendenser, mönster och opinioner, drivkrafter och värderingar och svara på 
vilken tidsanda som Leader Skånes Ess kommer att verka i under perioden 2014 – 2020. Den ska 
också skapa förståelse för hur omvärlden ser på det geografiska området Skånes Ess. 
 

Metod 
 

 Inläsning av rapporter och forskning från trendinstitut, LRF, Jordbruksverket och 
turistinstitut. 

 Intervjuer med tio personer som på olika sätt har överblick över landsbygdsutveckling, 
antingen regionalt eller nationellt. 

 Enkät som har gått till aktiva personer i regionen (företagare, aktiva i projekt, vissa personer i 
kommunerna) via nätverken Christina, Queenia, Företagarna Kristianstad och till Leader 
Skånes Ess nyhetsprenumeranter som omfattar projektledare, LAG och landsbygdsaktörer i 
området. 

 Undersökning via Facebook om bilden av Nordöstra Skåne (personer som bor utanför Skåne). 

 Mediesökning på Skåne Nordost och de olika kommunerna. 
 

Innehåll 
 

 Trender 

 Var vill vi bo? 

 Turismens utveckling 

 Landsbygdsföretagens framtidssyn 

 Utmaningar  

 Leaders roll 
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Trender  
 
Ett antal internationella trender påverkar vår framtid. Varje trend föder möjligheter, men kan också 
skapa problem för oss om vi inte förbereder oss för att hantera dem. Vissa av dessa trender ser vi 
effekterna av redan nu, andra kan komma att påverka oss på sikt. I rapporter och trendanalyser som 
vi har tagit del av för att göra den här omvärldsspaningen finns flera trender. Vi har plockat ut dem 
som vi uppfattar har mest relevans för nordöstra Skåne. 
 
Regionalisering istället för globalisering 
Världen förändras. Vi har vant oss vid att prata om ökad globalisering och tänka oss en värld där både 
människor och varor rör sig fritt. Men ökade spänningar mellan länder, tullar och importförbud gör 
att globaliseringen är på tillbakagång. DHLs Global Connectedness Index pekar i samma riktning. 
Världen är mindre globaliserad idag än den var 2007. Handel regionaliseras snarare än globaliseras 
och vi rör oss mot vad tidningen the Ekonomist nyligen kallade för ”The gated globe”.1    
 
Längtan efter en ny vår 
Den ekonomiska lågkonjunktur som har pågått länge föder längtan efter en ny vår, på optimism och 
tillit till framtiden och investeringar i teknik och infrastruktur som ska lägga grunden till en lång 
ekonomisk tillväxt, liknande den vi i västvärlden upplevde under 50- och 60-talet. Även om inte 
mycket är synligt ännu, så finns det tecken på ”det nya” under ytan.1 

 
The cry for the crowd 
Allt fler företag, organisationer, artister och idealister tar hjälp av omvärlden för att komma framåt. 
Företag och idéer utvecklas snabbare när man får kunder, partners, anställda och människor i andra 
delar av världen att bli engagerade. Att involvera en stor grupp människor kan radikalt snabba upp 
innovation och utveckling, dessutom till ett lägre pris. Ett exempel är Mitsubishi, som när de skulle 
designa inredning till bilarna bjöd in till exempel arkitekter, konstnärer och feministorganisationer. 
Det påverkade ställbarheten av sätena, hur signalhornet skulle sitta och mycket mer.  
75% av 16-29 åringar i 13 länder över världen säger att det här är något som företag och 
organisationer borde göra mera, enligt Global Youth 2013-Study. 
 
En annan effekt lyfter det fram människors idéer och initiativkraft på ett nytt sätt, en okänd person 
kan plötsligt bidra till något väldigt synlig. Världen förvandlas till en talangjakt, där okända människor 
kan bli framgångsrika och kända över en natt.  
 
Allt fler metoder för att människor ska kunna bidra finns att tillgå. Digitala metoder och plattformar 
för att skaffa resurser (crowdsourcing) växer fram. 1 2 

 
Nya former för finansiering 
Kopplat till ovanstående trend är också nya former för finansiering. Banker och riskkapitalister har 
inte kunnat möta behoven hos dem som behöver kapital. Allt fler former för finansiering där 
människor istället hjälper varandra dyker upp. Ett exempel är olika plattformar för crowdfunding, där 
entreprenörer, artister eller personer med goda idéer söker hjälp att finansiera sina idéer, och där 
vem som helst kan bidra med ett belopp. Andra är tjänster som svenska Toborrow, där 
privatpersoner och företag som är likvida lånar ut kapital till de som behöver.  
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Digitalisering 
25% av ungdomar i världen är villiga att byta sin bästa vän mot möjligheten att få tillgång till nätet 
under ytterligare två år. I genomsnitt är 43% av unga människor online mer än fem timmar och 13% 
anger att de är online mer än 8 timmar. 1 

 
E-handeln upplever en häpnadsväckande tillväxt. I Sverige ökade e-handeln med 16 procent under 
Q1 2014, enligt E-handelsbarometern. Sedan hösten 2011 har tillväxten i procent varit tvåsiffriga tal. 
Idag närmar sig e-handel 50 procent av försäljningen av fysiska medieprodukter som pappersböcker, 
dvd:er och cd:ar, och förra året var 76 procent av musikförsäljningen digital, enligt Ifpi. Enligt 
jajja.com har de stora charterarrangörerna runt 70% av försäljningen på nätet.  Mobilsurfandet ökar, 
och därmed också kraven på mobilanpassning av hemsidor och nättjänster. 
 
Vissa forskare hävdar att den ständiga uppkopplingen gör att vi blir dummare och att sociala medier 
gör oss mer ensamma och deprimerade. Digitaliseringstrenden föder mottrender. En sådan är ett 
ökande intresse för koncept som handlar om att vara helt bortkopplad från allt digitalt, att få vara i 
verklig avkoppling och vila. En annan gör att vi blir splittrade av den ständiga uppkopplingen, vilket 
skapar ett behov av metoder och miljöer för att öka vår koncentration (ett konkurrensmedel på 
framtidens arbetsmarknad).1 

 

Digitaliseringen ger nya möjligheter till kommunikation och försörjning, vilket borde gynna 
landsbygden.3  
 
Den nygröna människan 
Forskaren Sofia Ulver beskriver hur det under de senaste tvåhundra åren har skapats en 
storstadsnorm, som har lockat eller tvingat människor att söka sig från landsbygden in till städerna. 
Samtidigt ser vi hur vissa kulturella trender - exempelvis nygrönhet, nykollektivism, och 
autenticitetslängtan - talar för en alternativ parallell utveckling som faktiskt skulle kunna innebära en 
radikal ökning av människor som vill flytta ut på landsbygden och faktiskt gör det. 

Sofia Ulver skriver att tiden troligtvis är inne för ett system som bejakar, och till och med kräver, en 
levande landsbygd som tillsammans med staden lever i harmoni snarare än i dikotomi.  

Hon beskriver också ett antal trender som främjar en levande landsbygd och några som motverkar en 
sådan utveckling. Några av dessa trender är 

 Återerövring. I rapporten Eurostats (2012) såg man tillväxt i landsbygdens befolkning i tio 
länder av tjugofyra. Kanske är detta en trend och vi får se fler exempel i framtiden. 

 Baby Boomers. De senaste Baby-boomarna, som föddes på 90-talet, har färgats mer av 
gröna värderingar och klimathot, och tros vara mer intresserade av att bo på landsbygden. 

 Kapitalism generation 4. I tider av kris omvärderar vi oss själva och världen omkring oss. Nya 
värderingar växer fram som antas tala för ett liv närmare landsbygden, till exempel ökad 
klimatvänlighet, solidaritet, från materialism till tjänsteefterfrågan och småskalighet. 

 Nyfattigdom light. Stora delar av medelklassen får det något sämre rent ekonomiskt. Med 
ökade eller höga bostadspriser i storstäderna blir det svårt för denna grupp att behålla sin 
höga standard och bo kvar i staden. Att flytta till landsbygden med lägre bostadspriser är ett 
sätt att behålla levnadsstandarden. 

”Företagen måste våga satsa sig ur krisen. Kanske våga låna pengar.  Våga gå bättre 
utbildningar i marknadsföring och omvärldsbevakning. Det är kanske bättre att betala de 
dyrare sajterna och få ett världsomspännande nätverk för att få samarbete över gränserna, 
internationellt.”  Ingrid Whitelock, Whitelock Projektmedia 
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 Den blomstrande gröna besöksnäringen. Snabbt ökande intresse för upplevelsekonsumtion i 
form av enmansidrotter och framför allt mat på landsbygden ökar attraktionskraften till 
landsbygden. Matturismen förutses alltså skapa en betydande andel arbetstillfällen på 
landsbygden i framtiden. 

 Längtan efter autencitet. En annan megatrend som är gynnsam för landsbygden är vår 
längtan efter autencitet, en äkthet och frihet för konstlade ideal. 

 
Sofia Ulver redogör också för ett antal trender som är ogynsamma för landsbygden:  

 Bristande inflyttning 

 Dåligt med arbetsplatser för medelklassen 

 Tätare städer uppmuntras (klimatskäl) eftersom det blir kortare avstånd för människor att 
förflytta sig. 

 Kunskapstorka leder till ännu mer kunskapstorka - människor med högre utbildning är 
mindre intresserade av att leva på landsbygden = landsbygden avfolkats på medelklass och 
ännu färre människor med högre utbildning vill flytta dit.  

 
Hållbar utveckling 
Begreppet ”hållbar utveckling” omfattar tre delar, ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet. 
Fokus på miljö och social hållbarhet är en megatrend som växer och som omfattar hela samhället. 
Allt fler företag ser nödvändigheten i att utveckla hållbara produkter och tjänster.  
 
Att företagen satsar mer och mer på social hållbarhet bekräftas av organisationen Fairtrade. De 
senaste åren har försäljningen av fairtrademärkta produkter ökat snabbt, från 400 miljoner i 
konsumentvärde 2007 till att överstiga 1,6 miljarder i slutet av 2013. 
 
Trenden påverkar också hur vi ser på företagande. Ett växande intresse för socialt företagande märks 
bland annat hos organisationen Coompanion. Kooperativa företag ökar mest av alla företagsformer i 
Sverige. Varje år startar runt 600 nya kooperativa företag i landet och de flesta entreprenörer – 
särskilt unga – vill starta företag tillsammans. Tillväxten hos de kooperativa företagen är också 
mycket god. 
 

 

Miljö- och klimatfrågor finns ständigt med i debatten och påverkar oss på många sätt under de 

kommande åren. Exempel på en konsumenttrend där hållbarhet är centralt är DIY-trenden (do it 

yourself) där gamla saker görs om för att få nytt liv.  

 

 

”Jag hoppas att företagens sociala ansvar, hållbarhetstanken, kommer att få ännu större 
genomslag. I utbildning, hur vi bygger våra samhällen, ur det enskilda företagets perspektiv. 
De ansökningar och förstudier som vi har igång, mycket kring socialt företagande och 
hållbarhet.” Andreas Larsson, ESF-rådet 

 

”Att satsa på snygga, antingen nya eller loppis-retro, kvalitetsmöbler som överlever både 

trender och slitage gynnar både plånboken och miljön, på lång sikt. Slit och släng är ute –

återbruk och kvalitet är inne!” Sofia Brolin, www.hildashem.se.  
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Samåkning är en annan trend med hållbarhet i fokus. Ett exempel är den ideella samåkningsgruppen 
Skjutsgruppen som har 41 000 medlemmar och växer med 1000 till 2000 nya medlemmar per 
månad. I takt med att kollektivtrafiken på landsbygden försämras ökar också intresset för olika typer 
av samåkningsprojekt. 
 
I studien Ekolyftet har SWEREA9 undersökt ett antal industriföretags syn på hållbarhet som en 
konkurrensfördel. 70% svarar att hållbarhetsfrågorna är viktigare nu än för fem år sedan. Samtidigt 
svarar flera företag att de inte arbetar med frågorna så mycket som de skulle vilja.  
 

  
 
 
Denna bild bekräftas också av Karl Henrik Robèrt, grundare av Det naturliga steget och professor i 
hållbar produktutveckling i en intervju i tidningen Miljö och Utveckling. Han menar att det hos många 
ledare på alla nivåer fortfarande saknas en definition av hållbarhet och att det därför är svårt att 
integrera frågorna i affärsverksamheten. I framtiden ser han att allt fler företag börjar förstå frågorna 
mer på djupet så att de kan skapa hållbara modeller och värdekedjor med hållbarhet som 
utgångspunkt. 

Var vill vi bo? 
 
Storstäderna drar i de unga – landet drar i resten. Unga drömmer om stadens puls och unga svenskar 
har mer urbana ideal än i många andra länder. Dubbelt så många 80- och 90-talister ser storstaden 
som ideal jämfört med 30- 40- och 50-talister. Minst attraktivt i alla generationer är småorter på upp 
till 10 000 invånare. Staden lockar av flera skäl. Det kan ha att göra med status, utbud och större 
framtidsmöjligheter, men även blandningen av olika människor. I Kairos Futures undersökning 
Drömsamhället (2010) angav två av tre unga i åldern 15 – 19 att de helst vill bo i ett område där 
många olika typer av människor bor. Ungefär hälften av dem efterfrågar en blandning av människor 
med olik etnisk/kulturell bakgrund. 
 
Kairos Future har också undersökt var människor bor i relation till var de vill bo. Drygt 10% av 90-
talisterna anser att de bor ”fel” och att de hellre vill bo i ett storstadsområdet. Främst är det de i 
större tätorter som bor ”fel”. I de lite äldre generationerna är det fler som vill bo på landsbygden än 
som faktiskt gör det. Totalt för alla generationer sammantaget är det endast landsbygden där fler 
skulle vilja bo än som faktiskt gör det. 

 
Turismens utveckling 
 
Turismen i Sverige omsätter 275 miljarder kronor per år med ett nationellt mål på 500 miljarder år 
2020, nästan en fördubbling. Uppgifter från forskningsinstitutet Etour visar att naturturismen i 
Sverige omsätter 3,6 miljarder. 
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Turistverksamheten bland LRFs medlemmar ökar och för att ska nås spelar turismen på landsbygden 
en viktig roll. Antalet medlemsföretag hos LRF som bedrev någon typ av turistverksamhet har ökat 
med 16% sedan 2009. Antalet verksamheter minskar dock så det tycks som om allt fler turistföretag 
fokuserar på en typ av turistverksamhet snarare än flera olika. Den största ökningen har skett bland 
de som serverar mat och dryck medan antalet som bedriver hästturism eller hyr ut hus har minskat 
något.  
 
 

 
Traditionellt har städerna alltid varit stora turistdestinationer, men i jakt på nya upplevelser kan 
landsbygden erbjuda något annorlunda och spännande. Det stora intresset för närproducerad mat 
och dryck innebär affärsmöjligheter som kan utvecklas än mer. Även inom hälsa och friskvård på 
landsbygden finns utrymme för innovation kring nya tjänster och produkter. Etours nationella studie 
visar att 37% av naturturismföretagen är i en tillväxtfas. Sommarmånaderna juni, juli och augusti är 
den viktigaste perioden och privatresenärer är den största kundgruppen. Tyskar dominerar bland 
internationella besökare följt av danskar, holländare och norrmän. Boende och naturguidningar är de 
främsta affärsverksamheterna och bland olika aktiviteter sticker sportfiske, kajak/kanot, forsränning 
och vilt- och fågelskådning ut som de viktigaste för omsättningen. 
 
Sverige rankas högst av turistländer när det gäller miljöfrågor och hållbarhet. De flesta 
turistföretagare tycker att det är viktigt att bidra till en hållbar utveckling och vanligast är att man 
använder någon märkning eller certifiering.  
 

Landsbygdsföretagares framtidsutsikter. 
 
LRF har undersökt landsbygdsföretagares syn på sina verksamheter och sammanställt en rapport på 
verksamhetsnivå. Varje avsnitt i rapporten avslutas med att verksamheten i fråga placeras in i ett 
diagram baserat på kvoten mellan antalet bedrivna verksamheter och antalet utvecklingsbara 
verksamheter. Ju högre kvot desto större intresse för utveckling och nyetablering.  De sju 
verksamheter som ligger i topp, där det alltså finns störst intresse för utveckling hos LRFs 
medlemmar är: 
 

1. Hälsa 
2. Gårdsbutik 
3. Gäss, ankor, kalkon 
4. Struts 
5. Vilt i hägn – hjort, mufflon, vildsvin 
6. Turism 
7. Vattenbruk (t ex fisk- och kräftodling). 

 
Inom begreppet hälsa ryms flera områden. Om valfrihet och privata företag fortsätter att bli tillåtna 
kommer Grön omsorg och Grön rehab bli stora i södra Sverige, spår Ingrid Whitelock, Whitelock 
Projektmedia. Privat äldrevård på landsbygden kommer att öka. Personer med utmattningsdiagnos 
är fortfarande en stor grupp, och det gör att rehabilitering med hjälp av naturen kommer att växa. 
Men mycket hänger på vad som händer med förslaget om vinster i välfärden. 2 

Ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet kommer att påverka åren som kommer. Kunderna 
efterfrågar svenska livsmedel. Fler kommer utveckla sina verksamheter och starta nya. Vi får 
större bredd genom livsmedelsförädling och produktion. Man kommer att engagera sig mer i 
färdigmaten. Maten är landsbygdens frälsning, i alla fall till viss del.” Eva Engström, LRF Riks 
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I den enkätundersökning vi själva genomförde i nordöstra Skåne har ca 59% en uttalat positiv syn 
eller en villkorat positiv syn på utvecklingen (det kommer att utvecklas positivt om…) för 
landsbygdsföretagen. Exempel på kommentarer: 
 

 Positivt. Tror att det kommer att flytta in mer folk till nordöstra Skåne. 

 Förhoppningsvis mer turism och fler småföretag 

 Nya grödor kommer att odlas t.ex. bönor, soja och annat som våra invandrare kan med 
erfarenhet från hemlandet. 

 Positivt under förutsättning att bussar och cykelvägar och andra kommunikationer utvecklas 
positivt 

 Olika saker påverkar, människor som bor och verkar där samt marknadskrafter, miljö etc. 
Förhoppningsvis utvecklas i positiv riktning. 
 

29% har svårt att förutse utvecklingen eller tror att det kommer att vara ungefär som det är nu. 

 På lokal nivå Inga stora förändringar. De kommer finnas föreningar som är mer aktiva och jag 
tror att de kan utnyttja det nya landsbygdsprogrammet till att genomföra nya innovativa 
projekt.  

 Svårt att sia om. Viktigt att vi ges möjlighet att få fortsätta arbeta med Leader även i nästa 
programperiod. 

 Oförändrad befolkning, mindre jobb, ökad pendling till större arbetsmarknad, bättre 
kollektivtrafik, ökad närturism 
 

11% ser en negativ utveckling framför sig. 

 Med tanke på att busslinjer läggs ner, affärer och kiosker stänger i nordöstra Skåne blir det 
allt svårare att leva och verka i detta geografiska område.  

 Tyvärr inte framåt så länge kollektivtrafiken minskas 

 Tyvärr tror jag den blir glesare på djur och människor. Det är svårt att få lönsamhet i 
glesbygd. Få invånare. 

 
I enkätundersökningen rankade deltagarna också de viktigaste faktorerna för utveckling.  
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Utmaningar 
 
I arbetet med omvärldsspaningen har vi också identifierat ett antal utmaningar, områden som 
försvårar för en positiv utveckling i regionen om de inte hanteras på rätt sätt. 
 
Samma hjulspår 
Klarar vi att ta tillvara på möjligheterna som ökad digitalisering och ökade turistströmmar ger? I 
intervjuerna och enkätundersökningen fångar vi upp en frustration som handlar om att utvecklingen 
går för långsamt och att det behövs nya grepp. Nya samarbetsformer, fler aktörer och profilering i 
samarbeten blir viktig. Det finns idag eldsjälar som klarar att utveckla bygden och sina företag så att 
de kan möta efterfrågan från nya grupper av turister men de är för få. Det finns också en tendens att 
samma människor är involverade i väldigt många olika projekt, och risken är att dessa eldsjälar till 
slut inte orkar mera 7. Nya konstellationer behövs för att få fart på utvecklingen. 
 

 
Många av de personer som syns i den statistik som redovisar ökande befolkningstal i vår region 
kommer hit från andra länder. De har med sig kunskaper och erfarenheter som vi kan ha stor nytta 
av, och det gäller att hitta sätt att ta tillvara på dem. 
 
Hur tar vi tillvara på ungdomarna? 
Ungdomsstyrelsen konstaterar i Fokus 10 att unga på landsbygden känner sig mindre delaktiga och 
tror mindre på demokratin än genomsnittet av unga i landet. Forskaren Lotta Svensson menar att en 
del av förklaringen kan finnas i hur vi vuxna betraktar ungdomar som stannar kvar på sina hemorter. 
Vi har en bild av att de ungdomar som verkligen kan tillföra något, är de som är ”driftiga” och som 
därför söker sig från orten. De som stannar kvar betraktas som mindre kompetenta och de blir 
mindre efterfrågade och mindre benägna att bidra till bygdens utveckling.  
 
Lotta Svensson menar att om vi vill att unga som väljer att bo utanför storstäderna ska bidra till att 
utveckla våra samhällen, måste vi se och förmedla att deras delaktighet behövs. Yngre invånare 
attraherar andra yngre in-/tillbaka-flyttare och deras val att stanna är ett väsentligt bidrag till dessa 
samhällens framtid. För att möta de framtida ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningarna är de 
ungas kompetens och engagemang av största betydelse, både på lokal, regional och nationell nivå. 
Om de unga som bor kvar blir sedda som resurser, dras in i utvecklingsarbetet och uppfattar sig som 
delaktiga med möjlighet att påverka, så kommer de att vara beredda att anta dessa utmaningar 
tillsammans med oss. 
 
Bilden av Nordöstra Skåne 
I vår undersökning frågade vi ca hundra personer om deras attityder och associationer till nordöstra 
Skåne. Frågan ställdes huvudsakligen till våra egna Facebook-kontakter, varav ca 75% finns i 
Stockholm och resterande personer i Malmö-området, men också i intervjuer med personer utanför 
Skåne, även dessa huvudsakligen i Stockholm och Malmö. Femtiosex personer svarade, och vi har 
sammanställt deras associationer i ordmolnet nedan, där ordens storlek talar om hur många som 
sagt samma sak. Bilden bekräftas av de intervjuer och mediesökningar vi gjort. För många är vår 

”Inför varje ny EU-period pratar vi om våra naturvärden och hur våra företag och vår bygd ska 
utvecklas med hjälp av dem. Vi pratar om våra vattendrag och våra vandringsleder. Men väldigt lite 
händer i praktiken. Vi måste hitta nya metoder för att introducera naturturism. Ska vi ta tillvara på 
det här behövs helt nya sätt. Jag tror att det behovs arenor där vi kan tussa ihop den som äger 
gården eller skogen med entreprenörer som kan utveckla möjligheterna på ett annat sätt” Eva 
Engström, projektstöd, LRF Riks 
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region okänd, och för vissa finns negativa associationer, ett stort problem när vi vill locka hit 
människor i olika sammanhang.  
 

 
 
Bilden av Skåne hos omgivningen påverkar oss på många sätt. Det påverkar turistströmmarna, men 
också omvärldens förmåga att hitta fram till oss när det till exempel gäller att göra affärer. 
 

 
Attityder till samverkan 
För att kunna klara av de utmaningar som regionen står inför behövs samarbete. Under arbetet med 
omvärldsspaningen har en oro för att ”bytänk” och ”vi-och-dom-anda” ska ställa sig i vägen 
framkommit. Oron har funnits på olika nivåer, från att gälla att man som enskilda personer inte 
unnar varandra framgång, till att man tycker att det är för lite samarbete mellan byar, kommuner och 
även på regional nivå. En utmaning är att skapa en vi-känsla i hela regionen, att samarbeta snarare 
än att profilera sitt eget projekt eller sin egen by, och att kunna glädjas och lära av andras 
framgångar. 
 
Även andra aktörer ser att man måste samverka. Andreas Larsson på ESF-rådet menar att ett hinder 
för utveckling är ett splittrat fokus och att olika aktörer inte samordnar sin verksamhet. ”Ur ett 
socialfondsperspektiv har vi misslyckas med att skapa ett lärande i projekten”, säger han bland 
annat. Vi får ingen verklig förändring i systemen eller organisationerna som vi vill påverka. Det vi gör 
måste gå hand i hand med vad andra aktörer gör för att få genomslag.  
 

”Om Skåne ska bli en arbetsmarknad måste människor förstå varandras potential. Nu känner inte 
människor i västra Skåne till hur det är på östra sidan. Det försvårar för oss. Jag upptäckte själv när 
jag flyttade hit att det inte går att läsa in sig på vårt näringsliv på något bra sätt, det är totalt 
osynligt för omvärlden. Hur ska företag från andra ställen kunna vilja göra affärer med oss när det 
inte går att förstå vad vi gör och kan?”. Charlotte Lorentz Hjort, VD för Krinova Science Park i 
Kristianstad 
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Politiska vindar  
Hur man från politiskt håll ser på landsbygden och på företagande kommer att påverka landsbygden 
mycket. Enligt enkätsvaren är den allra största risken för att regionen inte kan få en positiv utveckling 
politisk. Ser man landsbygden som en resurs? Vad händer med kollektivtrafik, bredband och service? 
Frågorna är många och oron är stor. 
 

Leaders roll 
 
Under arbetet med omvärldsspaningen har vi fått kommentarer om Leaders roll. De allra flesta är 
mycket positiva till Leader Skånes Ess, och idén med Leaderverksamhet. Kommentarer som 
”leaderprojekten har varit helt avgörande för regionens utveckling” och ”regionen Skåne Nordost 
utmärker sig för att det finns ett tydligt strategiskt tänk i projekten och en effektivitet i att genomföra 
dem” belyser några av åsikterna. Många hoppas att verksamheten ska fortsätta som tidigare och att 
nya projekt ska kunna startas.  

 
Några personer uttrycker oro som över sammansättningen av de grupper som ska bedöma 
ansökningarna. Hur tas ungdomarnas syn på vad som är viktigt för framtiden tillvara? Hur kan andra 
aktörer och människor från andra länder komma till tals? Men förhoppningen är stor på att nya 
leaderprojekt ska fortsätta att bidra till en positiv utveckling i nordöstra Skåne. 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det jag ser i framtiden är mer direktiv om att jobba innovativt och hitta nya samverkanspartners. 
Forskning ska hitta ut till målgrupperna, målgrupperna ska påverka forskning.”                             
Eva Engström, LRF Riks 
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