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Sammanfattning  

 

 

Titel: Leader – Från metod till verklighet 

Utbildning: Service Management, Lunds Universitet, Campus 

Helsingborg. 

Nivå: Kandidatuppsats. 

Författare: Daniel Andersson, Sammy Mobarak och Anna 

Wiklund. 

Handledare: Johan Hultman och Malin Zillinger. 

Nyckelord: Leader, landsbygd, hållbar turism, processperspektiv, 

samarbete och styrning. 

Syfte: Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur de 

involverade parterna inom Skåne Nordväst arbetar med 

Leader ur en turismsynvinkel, samt vilka svårigheter 

detta kan medföra ur ett processperspektiv. 

Frågeställning: Hur arbetar de involverade parterna i Skåne Nordväst 

med Leader, samt vilka svårigheter går det att finna i 

denna process? 

 

Metod: Vår uppsats grundar sig på en kvalitativ studie där vi 

gjort djupintervjuer med olika aktörer i Skåne Nordväst 

som arbetar med Leader. Empirin har analyserats med 

teorier rörande kritik mot Leader, hållbar turism och 

organisations- och styrningsproblematik inom 

turismbranschen.  

Resultat: I vår studie har vi kommit fram till att det praktiska 

arbetet med Leader, inom Skåne Nordväst, omfattas av 

en del komplikationer. Vi har funnit att det under 

processens gång kan uppstå problem inom områden 

såsom samarbete, organisation och styrning, 

övervakning samt uppföljning.  
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Ett stort tack… 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter runt om i region Skåne Nordväst för att ni tog 

er tid att ge oss en djupare förståelse kring arbetet med Leader och dess problematik. Utan era 

diskussioner och synvinklar hade denna uppsats inte varit möjlig. 

 

Vi vill också tacka våra handledare, Johan Hultman och Malin Zillinger, som stöttat och givit 

oss kreativ kritik. 

 

Slutligen, vill vi även tacka varandra för stort engagemang och kämparglöd. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet ges en presentation av vårt valda forskningsområde samt syftet med 

vår uppsats. Vidare belyser vi de avgränsningar som vi har valt att göra samt redogör för 

uppsatsens disposition. Kapitlet avslutas med en beskrivning av programmet Leader och en 

förklaring om hur en ansökningsprocess går till inom Skåne Nordväst.  

 

 

 

Turism har sedan början av 1960-talet diskuterats som ett potentiellt verktyg för att uppnå en 

utveckling på landsbygden (Sharpley 1997). Landsbygden anses främst vara i behov av 

förbättring, då det här återfinns problem såsom en eftersatt servicesektor, samt ekonomiska 

svårigheter (Rural Development Policy 2007-2013). Ytterligare anledningar för en utveckling 

av landsbygden är den potential som den innehar. Landsbygden med sina storslagna 

naturområden och lugna tillvaro utgör en attraktiv plats för människan att besöka. 

Landsbygden ses idag inte längre enbart som en plats för livsmedelsproduktion, utan istället 

som en plats där man kan fly vardagens stress från storstan och uppleva en mer äkta och 

genuin tillvaro. En motpol har idag skapats där en längtan tillbaka till landet och det förflutna 

framträder alltmer, vilket har skapat ett större turismintresse för landsbygden (Sharpley 1997; 

Leader Skåne 2010a). 

 

Som ovan diskussion visat kan man urskilja en utveckling där landsbygden präglas av en hel 

del svårigheter, men också ett flertal möjligheter. I syfte att möta de motsättningar som 

präglar landsbygden samt skapa förutsättningar för regional utveckling och hållbar turism, har 

flera olika utvecklingsprogram etablerats. Ett av dessa program är Leader. Leader syftar till 

att främja hållbar ekonomiskt tillväxt på landsbygden, där samarbetet på lokal nivå är det 

centrala. Själva grundtanken med programmet är att entreprenörer skall bilda samarbeten 

sinsemellan på lokal nivå som skall utmynna i olika projektidéer. Dessa idéer söker man 

sedan bidrag för i hopp om att förverkliga dem, vilket skall resultera i en positiv förändring av 

landsbygden. En av de regioner som nyligen blivit ett Leaderområde inom Sverige, är 

regionen Skåne Nordväst (Leader Skåne 2010b).   
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Men vilka problem kan denna process innebära för ett område som Skåne Nordväst? Är alla 

dem som påverkas av Leader insatta i programmets innebörd och hur ser arbetsprocessen 

kring programmet egentligen ut? Leader som fenomen, är relativt outforskat i Sverige, där få 

omfattande undersökningar gjorts gällande dess process och påverkan på det lokala samhället.  

Den forskning som återfinns inom fältet diskuterar främst Leader ur ett politiskt och 

geografiskt perspektiv, där programmets fokus på turismen inte har haft en hög prioritet 

(Larsson 2002). Studier gällande Leader och dess process har dock gjorts i andra länder såsom 

Polen (Furmankiewicz, Thompson & Zielińska 2010), Tyskland (Bruckmeier 2000) och 

Spanien (Barke & Newton 1997).  

 

Ytterligare en faktor som gör det värt att undersöka Leader är att dessa lokala partnerskap som 

programmet utgör, kan innebära olika former av problem. Kritik har bland annat riktats mot 

att dessa samarbeten kan innebär ojämna maktförhållanden och att de är dåligt rustade för att 

hantera konflikter (Westholm, Moseley & Stenlås 1999). Relativt få undersökningar redovisar 

dock hur dessa problem synliggörs med utgångspunkt inom turismen. Mot bakgrund av ovan 

diskussion kan man konstatera att det finns ett behov av att analysera Leader ur ett svenskt 

turismperspektiv, där fokus på processen och dess problem prioriteras. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i att undersöka hur de involverade parterna inom Skåne Nordväst arbetar med 

Leader och vilka svårigheter som kan tänkas uppstå vid denna process. De involverade 

parterna utgörs av projektledare, samordnare, turistchefer samt en enskild aktör.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur de involverade parterna inom Skåne 

Nordväst arbetar med Leader ur en turismsynvinkel, samt vilka svårigheter detta kan medföra 

ur ett processperspektiv. Syftet leder oss därmed fram till följande forskningsfråga: 

 

Hur arbetar de involverade parterna i Skåne Nordväst med Leader, samt vilka svårigheter 

går det att finna i denna process? 

 

1.2 Disposition 

 

Vår uppsats har följande upplägg; I kapitel ett beskrivs syftet med arbetet, vår frågeställning 

och vårt forskningsområde. I andra kapitlet ges en presentation av programmet Leader och 

dess ansökningsprocess. Vidare presenterar vi tidigare kritisk forskning kring Leader som 

metod samt redogör för Leaders koppling till turism på landsbygden och hållbar turism. I 

tredje kapitlet presenterar vi uppsatsens metod. Här redogör vi för hur vi gått tillväga 

teoretiskt, vilka ämnesområden som vi har inriktat oss på, vilken typ av litteratur vi har valt 

och varför. Vi motiverar även hur vi empiriskt har valt att samla in material, vilka vi har 

intervjuat samt varför och hur intervjuerna har gått till. Fortsättningsvis presenterar vi i kapitel 

fyra uppsatsens teorietiska ram. Inom denna diskuterar vi problem som kan uppkomma när 

turismsamarbeten och utvecklingsprojekt skall startas på landet. Teorierna berör områden som 

samarbete, nätverk, kunskap, uppföljning, övervakning, organisation och styrning. I kapitel 

fem analyserar vi problematiken kring Leader och dess verkan inom Skåne nordväst. En 

diskussion förs där vi applicerar våra valda teorier på vårt empiriska material. Leaders 

problem presenteras utifrån ett processperspektiv, där inledningsfasen och dess svårigheter 

kommer först, följt av genomförande- och uppföljningsfasen med samma struktur. Analysen 

avslutas med ett resonemang kring Leaders organisation och styrningsproblematik. Denna del 

diskuteras sist eftersom den här svårigheten är genomgripande för hela Leader och dess 

process. I det sjätte, och sista kapitlet, ges en sammanfattande diskussion där vi knyter ihop 

våra resonemang. Avslutningsvis ges även förslag till vidare forskning.  
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2 Leader 
 

I detta kapitel presenteras Leaderprogrammet och dess ansökningsprocess. Vidare reflekteras 

det över den tidigare kritiska forskningen av Leader som metod. Vi redogör dessutom för 

kopplingen mellan Leader och turism på landsbygden, samt kopplingen till hållbar turism.  

 

 

 

 

2.1  Programmet Leader  

  

Leader är en förkortning av franskans ”Liason Entre Actions de Dévelopement de l´Economie 

Rurale”, vilket ungefärligt översatt innebär att man vill samverka för att stödja landsbygdens 

ekonomi i ett långsiktigt perspektiv (Hela Sverige ska leva! 2009). Vidare syftar Leader till att 

främja en hållbar utveckling på landsbygden, där fokus placeras på nätverkande mellan de 

verksamma aktörerna (Leader+ 2010). Signifikativt för Leader är att man skall utnyttja den 

lokala kunskapen för att stärka det lokala engagemanget. Därmed är det viktigt att initiativen 

till projektidéerna komma underifrån, det vill säga ifrån de verksamma lokala aktörerna 

(Larsson 2002: 23-24). För att målen med Leader skall uppfyllas är programmet uppbyggt 

kring ett trepartnerskap som representeras av lokala aktörer från både den offentliga, ideella 

samt privata sektorn. Detta partnerskap benämns som Local Action Group (LAG), och har 

som uppgift att verka som en styrelse med ansvar för genomförandet av olika projekt inom 

respektive Leaderområde (Larsson 2000: 20).  

 

Programmet är en del av Europeiska unionens (EU:s) arbetsområden och har pågått sedan 

början av 1990-talet. Idag förekommer Leader inom ett flertal medlemsländer och bidrar till 

ett utbyte av information och erfarenhet mellan länderna (Hela Sverige ska leva! 2009). Under 

verksamhetsperioderna har man haft olika benämningar på projektet då de representerar olika 

tidsramar. Programmet har funnits med som arbetssätt inom EU sedan början av 1990-talet. 

Den första perioden namngavs Leader I (1991-1993). Året därefter följdes det av Leader II 

(1994-2001). Under nästa programperiod (2002-2006), använde man istället begreppet 

Leader+. Inom Sverige har programmet varit aktuellt sedan mitten på 1990-talet (Larsson 

2002: 23). Slutsatsen drogs under Leader II-perioden att programmet skapat mervärde och 
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gynnat den svenska landsbygden. Dagens programperiod i Sverige kallas Leadermetoden 

(2007-2013). De övergripande målen för hur Sverige skall använda sig av Leadermetoden har 

satts av Jordbruksdepartementet. Denna plan skall vara till hjälp för att konkretisera Leaders 

mål och berör områden som att främja företag och tillväxt samt utnyttja de miljömässiga 

resurserna på ett hållbart sätt. Vidare skall det även eftersträvas ett diversifierat näringsliv och 

bra rekreationsmiljöer, samt att ha ett kollektivt engagemang bland de involverade parterna 

(Regeringskansliet 2010: 65). Inom Skåne Nordväst återfinns två olika Leaderområden, ett för 

norr och ett för söder (se bilaga 8.2). Dessa har utarbetat olika strategier, i förhållande till 

vilka behov som finns i respektive närområde. Gemensamt för dem båda är behovet av att 

satsa på en förstärkning av natur- och kulturlandskapet i syfte att öka besöksnäringen 

(Leaderskåne 2010). 

 

2.2 Hur går Leaderprocessen till?  
 

Vid inledningsfasen i att ansöka om ett Leaderprojekt inom Skåne Nordväst samarbetar 

främst de lokala entreprenörerna med LAG-gruppen inom respektive Leaderområde. Eftersom 

att man inom Leader strävar efter samarbete är det viktigt att de lokala entreprenörerna 

tillsammans arbetar fram en projektidé. När projektidén har fastställts kontaktas och 

diskuteras den med det ansvariga Leaderkontoret i Åstorp, vilket är den ansvariga instansen 

inom Skåne Nordväst. Samordnarna på kontoret arbetar och utvecklar ansökan tillsammans 

med entreprenörerna.  

 

I nästa steg, genomförandefasen, avgör LAG-gruppen om projektidén skall godkännas för en 

vidare ansökning till Länsstyrelsen, där ett mer formellt beslut tas. I samband med denna 

ansökning kan man i vissa fall även söka en förskottsutbetalning av Leaderstödet 

(Jordbruksverket 2009). När man fått ett godkännande kan man börja genomföra projektet. 

Dock sker detta på egen risk eftersom det slutgiltiga beslutet om utbetalning inte sker förrän 

senare. Detta medför en osäkerhet då man som entreprenör ej vet om det slutgiltiga 

Leaderstödet kommer betalas ut eller ej (Tjänsteman 7). 

 

I den avslutandefasen har projektet blivit genomfört och det är nu dags att ansöka om stödet 

från Leader. Länsstyrelsen genomför kontroller om vad projektet har resulterat i och granskar 

olika typer av material rörande projektets verksamhet. Därefter beslutar de om man skall få 

det finansiella stödet utbetalt. Beslutar Länsstyrelsen för att betala ut bidraget sker detta via 
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Jordbruksverket. Därefter är projektet slutfört, dock uppmanas aktörerna att spara all relevant 

dokumentation i minst tio år efter beslutsdatumet. Detta för eventuella uppföljningsarbete som 

görs av Jordbruksverket eller EU (Jordbruksverket 2009). 

 

2.3 Leader & dess koppling till turismen på landsbygden 

 

År 1994 konstaterade organisationen Organisation for Economic Cooporation and 

Development (OECD) att turism är en av de viktigaste faktorerna för att hjälpa landsbygden 

att utvecklas (Tourism Strategies and Rural Development 1994). George, Mair och Reid 

(2009) menar att kopplingen kring turism och landsbygdsutveckling är självklar. Det finns 

bevis för att turismen har en förmåga att generera alltifrån jobb till nya investeringar, 

ekonomisk vinning i form av en ökad konsumtion och inflyttning. Flertalet projekt har idag 

lanserats för att främja regional utveckling och turism på landsbygden där EU:s Leaderprojekt 

är ett av dessa. Müller (2007: 201) hävdar att de insatser som initieras inom EU, som till 

exempel Leaderprogrammet, kan liknas vid en ny form av destinationsutvecklingsarbete där 

man ingår i olika ideella, privata samt offentliga partnerskap i syfte att stärka en utveckling av 

regionen. 

 

2.3.1 Leader & kritiken 

 

Larssons (2002) beskriver att utvärderingarna av programmet ofta uppfattas som en 

svårtolkad del, eftersom utveckling av nya verksamheter och strukturer tar tid. En annan 

problematik är att programmet och dess målsättning främst är inriktat på själva 

arbetsprocessen för att styrka samarbete, snarare än att redovisa konkreta och mätbara 

resultat. Fortsättningsvis har man tidigare startat utvärderingar av Leaderperioder innan de har 

avslutats samt fortsatt med dem in i nästkommande period. Detta har resulterat i att man inte 

kunnat tillgodose sig av den information utvärderingen gav för att göra förbättringar inför 

nästkommande period. Fortsättningsvis har LAG-gruppernas rapporteringar till de högre 

instanserna varit bristfälliga. Informationsgenereringen till utvärderarna har varit långsam och 

tidskrävande, vilket har gjort att man inte kunnat tillgodose dem med ett fullständigt 

informationsunderlag. Larsson (2002) betonar att det är viktigt att ha tydliga rutiner för 

målstyrning och uppföljning vid nationella program. Dock har detta saknats inom Leader och 

det är därmed svårt att veta om programmet har uppfyllt sina målsättningar eller inte.  
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Ytterligare kritik ges av Barke och Newton (1997) samt Bruckmeier (2000), som ställer sig 

frågande till maktstrukturen inom Leader och om det verkligen är en decentraliserad process. 

I en studie där man har tillämpat Leader, skriver Barke och Newton (1997: 76-77), att det har 

framkommit information om att metoden framhävdes på ett mer centraliserat sätt. Initiativen 

kom istället från en högre instans och den lokala kunskapen utnyttjades inte fullt ut. 

Författarna drog därmed slutsatsen att utvecklingen i själva verket var mer toppstyrd än 

bottenstyrd.  

 

Vidare skriver Bruckmeier (2000: 223) om programmets maktstruktur där han diskuterar att 

en viss orättvisa rådde då lokala grupper hade olika mycket inflytande när det gällde att skapa 

förutsättningar inom programmet. Han menar att utsatta människor på landsbygden, som 

exempelvis arbetslösa och fattiga, inte kunde etablera och få igenom ett projekt i lika hög grad 

som grupper med mer kunskap och makt. Anledningen till detta, hävdar han, var att de med 

högre makt hade ett större kontaktnät och följaktligen mer möjligheter (ibid.). Just makten och 

dess inflytande är något som kan ses som väldigt centralt inom turism och utvecklingsfrågor. 

Murphy och Murphy (2004) menar att människor med stor makt ofta är dem som har störst 

möjlighet att påverka olika beslut där faktorer som pengar, kontaktnät samt inflytande blir 

avgörande. Att resurser såsom tid, pengar och kunskap skapar olika förutsättningar för olika 

aktörer, är något som även Larsson (2002: 130) belyser. Detta menar han har lett till 

svårigheter inom turismnäringen då man vill få aktörerna att arbeta åt samma håll, vilket i sin 

tur gjort att tidigare Leaderprojekt inte gått som planerat (ibid.). 

 

En annan problematisk infallsvinkel kring Leader ges av Esparcia, Noguera och Buciega (se 

Westholm, Moseley & Stenlås 1999: 191-191). De diskuterar hur gruppdynamiken kan 

äventyras inom en LAG-grupp då vissa individer, tenderar att ta en mer ledande roll inom 

gruppen. Detta kan resultera i att eventuella konfrontationer och olika grupperingar uppstår 

inom LAG-gruppen. I och med detta är det viktigt att samtliga medlemmar i en LAG-grupp 

representeras på ett likvärdigt sätt och man ser till samtliga sektorer, det vill säga de privata, 

offentliga samt ideella verksamheterna (Esparcia et al. se Westholm et al. 1999: 191). 
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2.3.2 Leader & hållbar turism  

 

Det övergripande målet med Leader att etablera en hållbar utveckling på landsbygden (Hela 

Sverige ska leva! 2009). Hunter (1997) menar att hållbar utveckling är något som också kan 

relateras till begreppet hållbar turism och att dessa två koncept tidigare har diskuterats som 

två vitt skilda begrepp, men att de istället skall ses som ett mer samlat begrepp som syftar till 

utveckling. I och med att man kan koppla dessa begrepp till varandra kan man även se en 

koppling till den hållbara turismens betydelse för Leader. 

 

Begreppet hållbar turism är något som har diskuterats under en lång tid och en rad olika 

försök till att definiera begreppet har gjorts (Hopwood, Mellor & O’Brien 2005). Ruhanen 

(2008) menar att det inte finns någon allmänt accepterad definition av begreppet, vilket har 

resulterat i att man har olika åsikter om begreppets innebörd. Denna förvirring har, enligt 

författaren, även medfört att många turistaktörer påstår att de agerar hållbart, medan de i 

själva verket inte gör det. Ett av de första försöken att definiera hållbar turism gavs ut år 1987 

av organisationen World Commission on Environment and Development (WCED) (se Hunter 

1997: 857), vilket löd: ”/.../ meeting today’s needs without compromising the ability of future 

generations to do likewise”. Hunter (1997) argumenterar för att denna definition är något 

kortsiktigt och utelämnar viktiga aspekter. Resonemanget har förts vidare av Hopwood et al. 

(2005)  som hävdar att hållbarhetsdiskussionen har kommit att handla alltmer om 

miljömässiga, sociala och ekonomiska problem. Detta i takt med att den utbredda fattigdomen 

och ojämställdheten runt om i världen blivit allt mer påtaglig. Som ett svar på denna 

utveckling menar Turistdelegationen (2004: 5), likt Hopwood et al. (2005), att hållbar turism 

bör omfattas av tre hållbarhetsaspekter; Miljömässiga, sociala och ekonomiska. Den 

förstnämnda ”/…/ syftar till att bevara den biologiska mångfalden, vara sparsam med våra 

naturtillgångar samt minimera den miljöpåverkan som orsakas av mänsklig aktivitet”. 

Nästföljande aspekt avser att ”/…/ skydda och bevara sociala strukturer och kulturell 

mångfald”, medan den sista nämnda aspekten innefattar att ”/…/ främja en rättvis fördelning 

av inkomster och ekonomisk tillväxt mellan länder, regioner och människor” 

(Turistdelegationen 2004: 5). Som citaten ovan klargör skall man vara mer mån om miljön, 

bevara dess kultur samt gynna en rättvis ekonomisk tillväxt. 
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3 Metod 
 

I följande kapitel redogör vi för vilket vetenskapligt angreppsätt vi valt att använda oss av och 

varför vi ansåg detta passade för just vår uppsats. Vidare presenterar vi hur vi gått tillväga, 

såväl teoretiskt som empiriskt, för att kunna besvara syftet med vår uppsats och vilken form 

av metod vi har valt. Kapitlet avslutas med en kritisk diskurs kring vår studie.  

 

 

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

  

Vi har i vår uppsats valt ett hermeneutiskt angreppssätt. Hermeneutiken har sin utgångspunkt i 

humanismen och innebär att man försöker förstå verkligheten genom att tolka sociala och 

mänskliga handlingar samt företeelser (Patel & Davidsson 2003). Hermeneutiken relateras 

således främst till den kvalitativa metodteorin, där man försöker finna en förståelse (Lundahl 

& Skärvad 1999). Eftersom syftet med vårt arbete är att tolka och förstå hur Skåne Nordväst 

arbetar med Leader och vilka svårigheter detta kan innebära blev detta angreppssätt ett 

naturligt val för oss. 

 

3.2 Teoretisk & empirisk utgångspunkt samt metodval   

 

Under vår uppsats har vi arbetat utifrån en teoretisk samt empirisk utgångspunkt. Det 

empiriska materialet har dock varit grunden för vår uppsats. Litteraturen och vetenskapliga 

artiklar har utgjort vårt teoretiska material, vilket vi har arbetat med parallellt för att styrka 

våra resonemang. De teorier som vi valt att använda oss av är framtagna utifrån våra 

identifierade nyckelord. Dessa har varit Leader, landsbygd, hållbar turism, processperspektiv, 

samarbete och styrning. Vidare har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod 

vid undersökning av vårt forskningsområde. Denna metod har valts eftersom vi eftersträvar en 

djupare förståelse för processen kring Leader, snarare än att erhålla statistisk kunskap om 

ämnesområdet (Bryman 2002). Under arbetets gång har vi använt oss av djupintervjuer där vi 
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undersökt de involverade parterna syn, i region Skåne Nordväst, på Leaderprogrammet och 

dess tillämpningsproblematik.  

  

3.2.1 Urval 

 

Inför våra djupintervjuer ställde vi oss frågande till vilket urval vi skulle göra för att få 

tillräckligt med information.  Intervjuerna bokades in med personer inom Skåne Nordväst som 

var inblandade och kunde relateras till våra ämnesområden såsom Leader, landsbygd, hållbar 

turism, processperspektiv, samarbete och styrning. Personerna hade ansvariga poster inom 

turismrelaterade verksamheter i sex olika kommuner. Posterna innehöll befattningar som 

turistchef, koordinator, närings- och destinationsutvecklare, samordnare, projektledare och en 

entreprenör. Anledningen till vårt spridda val av aktörer var för att vi ville ha olika perspektiv. 

Därmed intervjuade vi människor med olika ansvarsområden gällande arbetsprocessen med 

Leader. 

 

3.2.2 Utformandet av intervjuguiden 

 

Vid utformandet av vår intervjuguide valde vi först att bekanta oss med vårt valda 

undersökningsområde, det vill säga region Skåne Nordväst. Via Internet sökte vi upp 

information om vilka områden som tillhörde regionen och vilka turismaktörer som var 

verksamma inom olika Leaderprojekt. I samband med detta läste vi också in oss på 

Leaderprogrammet och dess innebörd. Med hjälp av denna bakgrund utformade vi sedan en 

intervjuguide, som omfattades av 28 stycken frågor. Dessa täckte de ämnesområden som vi 

ville undersöka och få klarheter i, med hjälp av våra tidigare nämnda nyckelord. Vid 

utformandet av frågorna tog vi hänsyn till att de skulle vara enkla, inte för specifika och att de 

skulle följas av en logisk ordning. Detta bedöms som viktiga aspekter att ta hänsyn till, annars 

finns en risk att alternativa synsätt och idéer uppkommer under intervjun (Bryman 2002: 304-

305). Dock uppfattades våra frågor ibland ha lite för formell och akademisk karaktär, vilket 

var något vi fick förenkla under intervjuns gång.  
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3.2.3 Semi-strukturerade djupintervjuer  

 

Efter att ha framställt vår intervjuguide valde vi att strukturera våra djupintervjuer kring en 

semi-struktur. Detta innebär att respondenterna fritt fick utforma sina svar utifrån vår 

uppställda intervjuguide (Bryman 2002: 301-302). Under flertalet av våra intervjuer frångicks 

intervjuguiden, vilket resulterade i att vi ibland fick styra tillbaka samtalet till det som var 

betydelsefullt för oss, genom att fokusera på viktiga resonemang. Vidare fick detta till följd 

att vi fick lägga till följdfrågor för att få mer djupgående svar.  

 

3.2.4 Genomförande 

 

Inför genomförandet av intervjuerna hade vi förberett respondenterna via e-post och beskrivit 

de olika ämnesområdena som skulle komma att tas upp. Som tidigare nämnt omfattades dessa 

områden av Leader, landsbygd, hållbar turism, processperspektiv, samarbete och styrning. Vi 

valde medvetet att inte skicka intervjuguiden i förväg till dem, eftersom detta skulle kunna 

påverka resultatet då respondenterna haft möjligheten att förbereda sig på sina svar. Under 

majoriteten av intervjuerna besöktes respondenterna av två av oss, med undantag för 

entreprenören, som besöktes av samtliga intervjuare. Detta gjorde vi för att få ut så mycket 

som möjligt av all den information som genererades under intervjuerna, men också för att 

klargöra eventuella frågetecken och misstolkningar. Detta bedöms som viktigt, eftersom man 

som ensam intervjuare riskerar att utsättas för stress och missa relevant information (Bryman 

2002: 130).   

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner, där en person var ansvarig för att ställa 

frågorna medan den andra noterade det som sades. Noteringarna användes som underlag för 

den kommande transkriberingen. Vidare var vi angelägna om att välja lugna miljöer under 

intervjuerna. Detta är viktigt för att man i efterhand skall få klara och hörbara inspelningar 

inför transkriberingarna (Kvale 1997: 149). Dock var detta inte alltid möjligt och ibland var 

det svårt att höra vad som sades när vi lyssnade på inspelningarna i efterhand. Detta var 

ytterligare en faktor till varför vi valde att vara två intervjuare istället för en. I takt med att 

intervjuerna genomfördes märkte vi att det sällan blev som planerat från första början. Vid en 

av intervjuerna medverkade exempelvis en extra respondent utöver den vi tänkt intervjua. 

Detta gjorde dock att denna intervju blev mer informationsrik. Under intervjuerna märkte vi 
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att det var svårt att förhålla sig objektiv. Ibland fick vi påminna oss om vilka som var våra 

slutsatser respektive respondenternas uppfattningar. Detta stämmer väl överens med Jacobsen 

(2002) resonemang där han diskuterar att man som intervjuare alltid påverkas av 

respondentens verklighet. Totalt genomfördes åtta intervjuer där vardera varade i cirka fyrtio 

till femtio minuter, men som ovan nämnt medverkade vid ett av intervjutillfällena två 

respondenter och därför finns det nio intervjupersoner presenterade i källförteckningen. Efter 

avslutade intervjuer gavs vi även möjligheten till att kontakta våra respondenter via e-post om 

vi hade ytterligare frågor och funderingar om ämnet.  

 

3.2.5 Bearbetning av intervjuer 

 

I takt med att intervjuerna genomfördes valde vi att parallellt transkribera inspelningarna. Vi 

delade upp de olika intervjuerna emellan oss och informationen skrevs ner till texter som 

sedan kom att utgöra grunden för vår analys. Under våra intervjuer fick vi väldigt mycket 

information och intervjuerna uppfattades ibland som svårtolkade. Detta gav upphov till att vi 

till viss del fick sålla bort information. Att man får mycket material när man gör en kvalitativ 

undersökning är dock normalt, vilket också bidrar till flexibilitet eftersom man senare kan gå 

in och göra förändringar under arbetet (Jacobsen 2002). Detta var även fallet för oss. På grund 

av att vissa intervjupersoner ville vara anonyma, valde vi att behandla samtliga med 

anonymitet. I uppsatsen har vi valt att nämna dessa som tjänsteman respektive, följt av en 

siffra, samt entreprenören. För att säkerställa att transkriberingarna blev så korrekta som 

möjligt valde vi, som tidigare nämnt, att vara minst två intervjuare vid varje tillfälle och välja 

bra inspelningsmiljöer. Detta gjorde att vi kunde diskutera oklarheter om avlyssningen var 

otydlig eller svårförståelig i efterhand. Detta är något som Kvale (1997: 149) också diskuterar 

som en viktig del för att stärka transkriberingens reliabilitet. Han menar att två oberoende 

personer kan uppfatta samma inspelning på olika sätt och det är därför bra om man är fler än 

en intervjuperson som medverkar vid en intervju.  

 

3.3 Uppstådda komplikationer 

 

Utgångspunkten i vårt arbete var att undersöka hur regionala visioner om hållbar turism på 

landsbygden praktiseras av den enskilda aktören, där ett Leaderprojekt skulle utgöra ett 

exempel om hur detta kunde gå till. Efter samtal med våra handledare kom vi till slut fram till 
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att det var för många ämnesområden att behandla inom en och samma kandidatuppsats. 

Eftersom Leader och dess koppling till turism ännu är ett relativt outforskat område, valde vi 

därför att inrikta oss på detta ämne. Därmed valde vi att minska vår fokus på hållbar turism 

och landsbygdsturism. Även om de frågor som vi ställde under intervjuerna behandlade 

hållbar turism och landsbygdsturism, ansåg vi ändå att vi kunde använda oss av denna empiri. 

Detta eftersom dessa svar även var gällande för vår nya frågeställning. Den information vi 

saknade om Leader fick vi besvarat genom e-post kontakt med våra respondenter. 

 

3.4 Kritisk reflektion 

 

Vi har genom hela vår uppsats försökt att återskapa en så korrekt bild av verkligheten som 

möjligt. Detta är emellertid en mycket svår uppgift. Ett exempel på de problem vi har stött på 

är tidsbrist, eftersom uppsatsen skrevs under en begränsad tidsperiod. Vi förhåller oss 

följaktligen kritiska till vilken grad denna forskning stämmer in i en annan kontext och hur 

pass utförliga resultaten är. Därmed instämmer vi med, i Brymans (2006) tankegång, om att 

man vid undersökningar skall förhålla sig kritiska till dess överförbarhet till andra situationer. 

Vidare väljer vi också ansluta oss till Patel och Davidson (2003) hållning gällande kvalitativa 

undersökningar. Vi hävdar, likt dem, att man som forskare har egna föreställningar och 

värderingar som oundvikligt kommer att påverka de teorier som framhålls. Dock ligger det i 

den kvalitativa forskningens natur att man tolkar den intervjuades bild av en företeelse, vilket 

även vi har strävat efter. Avslutningsvis har vi valt, likt Bryman (2006), att försöka ta hänsyn 

till äktheten av vår undersökning. Detta avspeglas bäst när urvalet ger en bra och representativ 

bild av dess population. Med tanke på vår tidsbrist förhåller vi oss kritiska om vårt urval kan 

likställas med den totala populationen för vår undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

4 Teori 
 

I vårt teorikapitel kommer vi att presentera och redogöra för de teorier som vi har valt att 

använda oss av. Detta för att kunna underlätta vår empiriska datainsamling och för att 

besvara vårt syfte. Teorierna berör områden gällande samarbete, nätverk, kunskap, 

uppföljning, övervakning, organisation och styrning.  

 

 

 

4.1 Samarbete, nätverk & kunskap 

 

Müller (se Bohlin & Elbe 2007) påpekar att en problematik när det gäller 

destinationsutvecklingsarbete på landsbygden, är att många entreprenörer är företagare av 

andra anledningar än av rent ekonomiska. För vissa ligger exempelvis fokus främst på att 

förverkliga en viss livsstil. Dessa har då svårt att se möjligheterna med de fördelar som ett 

turismsamarbete kan ge. Fortsättningsvis hävdar Murphy och Murphy (2004: 344) att 

entreprenörer idag har ett mer kortsiktigt sätt att tänka i deras dagliga verksamhet. Detta 

medför att snabba beslut måste tas, vilka inte är grundade på långsiktiga planer, utan mer i 

syfte att tjäna snabba pengar. Då anledningen till att man bedriver verksamheter är olika bland 

aktörerna kan detta leda till svårigheter att samarbeta.  

 

Hall (2000) diskuterar samarbete inom turismutveckling och påpekar att skapandet av 

förtroende är en central del eftersom ”/…/ it is the glue that holds communities and societies 

together” (Hall 2000: 185). Följaktligen är förtroende det som håller samarbeten vid liv. 

Finns inte ett förtroende mellan parterna så minskar deras vilja att samarbeta med varandra. 

Att enbart etablera ett stort förtroende mellan samarbetsparter är dock inte mycket värt om 

inte aktörerna som deltar blir sedda och aktivt får vara med och bestämma inom 

turismutvecklingen. Detta anses vara den viktigaste aspekten för en lyckad implementering 

(ibid.). Airey, Miller och Stevenson (2008) är inne på samma spår och menar att man inom 

turismarbetet måste låta alla involverade parter får vara med och påverka de beslut som skall 

tas. Det är därför viktigt att man lägger stor vikt vid att stärka interaktionen och 

kommunikationen mellan de inblandade aktörerna (ibid.). Ett led i denna utveckling är enligt 
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Dredge och Pforr (se Scott, Baggio & Cooper 2008) att arbeta i olika former av nätverk. 

Författarna menar att arbeta inom nätverk är idag något som blivit mycket aktuellt inom 

turismindustrin. Detta eftersom turismindustrin till stora delar är en fragmenterad bransch 

vilket gör att samarbete över gränser är viktigt för att överleva. Grundtanken med 

nätverksteori är att informella och formella nätverk mellan människor skall generera 

samarbete och förstärka förtroendet mellan lokala entreprenörer och beslutande organ på 

högre ort. Författarna menar dock att nätverksbaserat arbete ofta bortser ifrån många kritiska 

aspekter såsom konflikt, maktfördelningsproblem, uppföljning och övervakning. Detta 

eftersom nätverksarbete primärt fokuserar kring att stärka kommunikationen mellan olika 

parter. Ytterligare svårigheter med samarbete och turismutveckling på landsbygden är enligt 

Murphy och Murphy (2004: 343) att denna process alltid kommer innefatta olika former av 

förändringar. Författarna påpekar att det är just i denna förändringsprocess, där det gamla 

möter det nya, som konflikter uppstår. 

 

En annan problematik är, enligt Gibson (2006), bristen på kunskap. Författaren menar att 

destinationer skall ses som lärande organisationer där kunskap hela tiden genereras bland de 

olika entreprenörerna, och där denna kunskap skall tas tillvara på och utbytas mellan dessa 

parter för att destinationen skall växa fram på ett bra sätt. Gibson (2006) hävdar också att den 

bristande kunskapen, kring turism på landsbygden, kan ses som en följd av att aktörerna på 

landsbygden tidigare styrdes av den offentliga sektorn. Detta gjorde att de inte behövde fatta 

egna beslut och det krävdes därför ingen konkret kunskap om turism. 

 

4.2 Uppföljning & övervakande 
 

Butler (1999) berör ett annat resonemang som är signifikativt för turismprojekt, nämligen 

avsaknaden av uppföljning och övervakande. Han påstår att huvudproblematiken är att 

kontrollen av många projekt upphör efter dess implementering. Detta begränsar möjligheten 

att upptäcka eventuella behov av förändringar under verksamhetsperioden (ibid.). Hall (2000) 

menar att dessa förändringar kan innefatta alltifrån oförutsedda händelser på social, 

ekonomisk och politisk nivå. Problemet med att turism inte är något som frekvent följs upp 

och övervakas gör, enligt författaren, att det är svårt att finna statistik på vad turismen konkret 

resulterat i. Vidare finns det idag ingen tillförlitlig övervakningsmetod (Hall 2000: 92). En 

annan aspekt som bedöms som viktigt är det faktum att turism för många är ett begrepp vars 
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innebörd är ganska oklart. Det är därför svårt att veta vad turismarbetet egentligen genererar 

(Murphy & Murphy 2004). Mot bakgrund av detta är det därför viktigt att man inom 

turismprojekt berättar för de inblandade hur utvecklingen av olika projekt i dess närhet har 

fortskridit. Detta bedöms som viktigt då de som är involverade känner större delaktighet om 

exemplen tas från deras egen verklighet. 

 

4.3 Organisation & styrning 
 

Avslutningsvis belyser även Hall (2000) en annan problematik gällande implementering av 

turism. Han hävdar att beslutsfattare har svårt att nå konsensus om det är topp- eller 

bottenstyrning man skall inrikta sig på i arbete med turismutveckling. En toppstyrd ansats 

innefattar att ett ramverk med regler upprättas som de lokala aktörerna får rätta sig efter. Detta 

görs ofta med motivet att förhindra att lokala aktörer agerar kortsiktigt. Hall (2000) hävdar att 

denna typ av styrning kan inge en känsla av byråkrati och att de lokala aktörernas intressen 

kan hamna i konflikt med de regler som upprättas på högre nivå. Bottenstyrning är dess raka 

motsats där engagemanget för turism skall komma från aktörerna själva, istället för högre 

instanser. Fördelarna med denna styrning är således att man tar hänsyn till de olika aktörernas 

viljor och önskemål (Sharpley 1997). Kritikerna mot denna typ av styrning belyser att den 

ofta kan leda till konflikter mellan de olika inblandade parterna och deras olika viljor 

(Macleod & Todnem 2007). Sharpley (1997: 127) menar vidare att den ultimata styrningen är 

en kombination av både topp- och bottenstyrning. Via denna kombination kan man dra fördel 

av de båda styrningarnas styrkor och låta aktörerna vara engagerade inom vissa ramverk och 

regler. 

 

En annan problematik kopplat till styrningsproblematiken diskuteras av Butler (1999). Han 

menar att maktfördelningen inom turismen är ett svårt problem att handskas med, eftersom 

den enskilde aktören alltid kommer att vara underställda dem på högre nivå. Författaren 

påpekar att i de avseenden den lokala aktören får göra sin röst hörd ofta är då önskemålen 

stämmer överens med vad som planerats ifrån högre instanser. Det sker sällan tvärtom.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att vi främst behandlat forskning som fokuserar på olika 

aspekter kring samarbetssvårigheter. Dessa samarbetssvårigheter koncentreras kring faktorer 

som tidsbrist, historiska motsättningar och att man har olika avsikter med sin verksamhet. 

Vidare har även en diskussion förts kring nätverk. Begreppet har presenterats och resonemang 

har förts där slutsatsen kunde dras att nätverksarbete ofta bortser från svårigheter kring 

konflikt och maktfördelningsproblem. Bristen på kunskap har även konstaterats vara en 

hämmande faktor för utveckling för turism på landsbygden. Vi har även valt att belysa 

resonemang kring problemen med att övervaka och svårigheterna med att göra uppföljningar 

av turismprojekt. Avslutningsvis har även forskning kring fördelarna och nackdelarna med en 

botten- respektive toppstyrning berörts och vilka problem maktfördelningen medför då den 

enskilde aktören måste underställa sig dem på högre nivå. 
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5 Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera hur ett Leaderprojekt fortlöper utifrån tre faser; 

inlednings-, genomförande- och avslutningsfasen. Utifrån dessa faser kommer vi med hjälp av 

insamlad empiri och valda teorier, att diskutera vilka svårigheter som kan tänkas uppstå vid 

användandet av programmet. Som en avslutande del belyser vi den organisations- och 

styrningsproblematik som kan tänkas uppkomma inom Leader. Denna del placerades i slutet, 

under egen rubrik, eftersom den genomsyrar samtliga faser.   

 

  

 

5.1 Inledningsfasen 

 

Samarbete är nyckelordet i den inledande fasen av Leader. Eftersom man inte får söka projekt 

enskilt är därmed samarbete en förutsättning för finansiellt EU-bidrag (Jordbruksverket 2009). 

Processen inleds med att entreprenörer möts och försöker samordna sina tankar, för att sedan 

bestämma vilken projektidé man vill söka stöd för. De skall diskuteras frågor kring vad man 

vill uppnå med projektidén och vilka som kommer att gynnas av den. I nästa steg diskuteras 

idén med Leaderkontoret för Skåne Nordväst och en ansökan utformas (Leader Skåne 2010b).  

 

5.1.1 Samarbetsproblem 

 

En nyckel för Skåne Nordväst och deras arbete med Leaderprocessen är att etablera nätverk.  

Tjänsteman 2 väljer att utrycka sig följande; 

 

 ”/.../ Vi försöker hela tiden tänka i termer av nätverk /.../ Vi har väldigt tydlig erfarenhet 

och tro på att det inte är organisationer som samarbetar utan de är individerna i 

organisationerna som samarbetar” (Tjänsteman 2). 

 

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet menar forskarna Dredge och Pforr (se Scott et al. 2008) 

att nätverk på senare tid blivit alltmer eftertraktat inom turismindustrin men att själva 

nätverkarbetet också omgärdas av en hel del svårigheter inom områden som exempelvis 
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konflikt-, maktfördelningsproblem-, uppföljnings- och övervakningsproblem. Nedanstående 

diskussion skall klargöra hur dessa problem synliggörs genom hela Leaderprocessen.  

 

Empirin visar att svårigheten under denna inledande processen ligger i samarbetet. Larsson 

(2002: 130) konstaterar i sin avhandling gällande Leader att turismnäringen hade svårt att få 

aktörerna att arbeta åt samma håll, vilket bidrog till att vissa Leaderprojekt misslyckades. 

Entreprenören menar att svårigheten ligger i att få folk att tänka annorlunda och se bortom de 

motsättningar som ibland kan förekomma på landsbygden. Med motsättningar, menar 

respondenten, historiska konflikter som uppstått sedan en lång tid tillbaka. Detta tenderar 

ibland att leva vidare hos invånarna i bygden och det tar lång tid innan man bortser ifrån 

konflikterna. Dessa behövde nödvändigtvis inte utspelas mellan de parter som skall försöka 

starta samarbetet, utan kan istället vara äldre generationer i deras familjer som tidigare inte 

kommit överens med varandra. Entreprenören förtydligar detta resonemang genom att 

förklara att ”/.../ det är jantelag som styr och gamla sociala inrättningar /…/ vi skall inte 

handla hos henne och hon skall inte komma och tro hon är någonting”. Detta 

överensstämmer med Halls (2000) resonemang gällande konflikter och förtroende på landet. 

Han menar att saknas förtroende mellan olika parter kan det utgöra en hämmande faktor för 

ett eventuellt samarbete. 

 

Även Murphy och Murphy (2004) anser att konflikter inom turism och dess utveckling inte är 

något nytt. Dessa kan ses såväl i kontexten mellan de samarbetande aktörerna som i relationen 

mellan besökarna och lokalinvånarna. Den största anledningen till att åsikterna går isär, är det 

faktum att turismutveckling handlar om en förändring av landskapet och lämnandet av gamla 

traditioner. Det är i just denna process som olika viljor finns (ibid.). Problematiken kring 

denna aspekt är framträdande inom region Skåne Nordväst där det i intervjuer har framgått att 

aktörerna inom regionen har olika visioner med sin verksamhet. Därför har de svårt att 

koordinera tankar och visioner med varandra. På frågan varför vissa väljer att avstå från 

möjligheten att delta i Leader svarar tjänsteman 6 att ”/…/ det [finns] ju dom som klarar sig 

ganska bra ändå och som kanske inte är intresserade av vinsten i nätverken”. Respondenten 

menar att vissa aktörer redan är nöjda med sin befintliga situation och har ingen direkt önskan 

om att vidga sitt kontaktnät ytterligare. Därför väljer vissa aktörer att avstå från Leader. Ovan 

citat synliggör därmed problemet med att få alla motiverade till att samarbeta, eftersom 

aktörer har olika målsättningar med sin verksamhet på landsbygden. 
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Just problematiken kring att man har olika målsättningar med sitt företagande är något som 

även Müller (se Bohlin & Elbe 2007) argumenterar för. Han reflekterar kring det faktum att 

många entreprenörer idag bedriver verksamheter på landet av helt andra anledningar än av 

ekonomiska skäl. Orsakerna kan istället vara att man vill förverkliga sina drömmar om ett liv 

på landet. Detta gör det följaktligen svårt för dem att se de möjligheter som Leader ger, 

eftersom deras motiv inte grundar sig på ekonomisk vinning. Tjänsteman 6 menar vidare att 

många som idag bedriver småskaliga verksamheter på landsbygden inte ser sig själva som 

företagare ”/…/ när jag då pratar med turistnäringsaktörerna som inte har så stor 

verksamhet så säger de, nej men jag har ju inget företag. Jag är ju bara jag”. Därmed blir det 

svårt att få aktörerna att förstå hur de, genom att delta på arrangerade företagsträffar, kan 

gynnas av ett samarbete och ett bredare kontaktnät. Vidare säger respondenten ”/…/ det är ju 

ni som måste synas, ni måste ju komma in för att knyta kontakterna”. Därmed är det ett antal 

aktörer som inte förstår vikten av att synas i de offentliga sammanhangen. Följaktligen kan vi 

här se en problematik med samordningen av de olika viljor och krafter som finns i samhället 

för att arbeta med Leader. Tidsbrist har också varit en genomgående faktor som ansetts vara 

ett hot mot programmets implementering och som även belysts av flera respondenter. 

Tjänsteman 3 resonerar kring hur det för småföretagare kan vara svårt att vara frånvarande 

från sin egen verksamhet för att involvera sig i ett Leaderprojekt; 

 

Som egen företagare måste jag ha in pengar varje dag och jag måste också försöka ta steg 

framåt /…/ då innebär det att jag måste vara ifrån min verksamhet. Är det en större 

verksamhet finns det andra möjligheter såklart /.../ men om vi pratar om de enskilda 

företagen så är det tufft (tjänsteman 3) .  

 

Tidsaspekten belyses även av tjänsteman 7, denne utrycker sig så här kring att samarbeta ”/.../ 

det är ett hinder /…/ inte för att man inte vill utan man har svår för att samarbeta. Man har 

inte tid det händer så mycket i sin egen verksamhet”. Åsikterna stämmer väl överens med den 

problematik som både Hall (2000) och Murphy och Murphy (2004) diskuterar. De påpekar att 

vardagens krav ofta är det som främst prioriteras hos lokala entreprenörer, vilket gör att man 

fokuserar mer på det kortsiktiga tänket och det långsiktiga sättet att tänka åsidosätts. 

Följaktligen blir det svårt att få tiden att räcka till då man skall engagera sig i Leader.  

 

Den genomgripande samarbetsproblematiken kan även kopplas till Aireyy et al. (2008) 

resonemang. Dessa menar att det är viktigt att få alla berörda parter involverade när beslut 
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skall tas. Detta sker genom att på olika sätt skapa möjligheter för interaktion och 

kommunikation. Bland våra respondenter skapade dessa arenor främst genom olika former av 

möten och genom gemensamma hemsidor. Bland vissa respondenter märkte vi även ett mer 

personligt engagemang och sätt att kommunicera, vilket synliggörs i följande citat; ”Sedan är 

jag ute och besöker aktörerna också, men det är svårt att hinna med” (Tjänsteman 8). Likt 

tjänsteman 8 är även många av de andra respondenterna i samma sits. Dessa menade att 

besöken var svåra att genomföra på grund av tidsbrist. Även här uppmärksammas det faktum 

att många inte ser sig själva som företagare och av den anledningen inte medverkar på de 

uppsatta mötena. I sin tur innebär detta att de blir uteslutna ur den beslutstagande 

gemenskapen (ibid.). Larsson (2002) framhåller att utveckling på landet inte bara tar tid, utan 

även kräver andra resurser i form av pengar och kompetens om det skall lyckas. Författaren 

menar att det tar tid för individer att sätta sig in i ett nytt tänk med nya strukturer. Därför är 

tillräckligt med kompetens ett måste för att man skall förstå hur man kan gynnas av Leader i 

längden.  

 

5.1.2 Bristen på kunskap 

 

Just bristen på kompetens och kunskap var också något som våra intervjuer visade var en 

hämmande faktor för Leader och dess implementering. Enligt tjänsteman 5 & 7 återfanns 

denna problematik i att Leaders innebörd ofta uppfattades som svårgreppbart för aktörerna i 

region Skåne Nordväst. Tjänsteman 5 menar att detta är något som gäller EU-projekten i stort, 

men att det inom Leader dessutom är av hög relevans att vara införstådd i alla detaljer för att 

kunna agera korrekt. Denna ovisshet och komplexitet gör i sin tur att aktörerna får svårt att se 

den ekonomiska vinning som ett medverkande i Leader kan generera, vilket ytterligare 

försämrar förutsättningarna för att vilja samarbeta. Gibson (2006) menar att 

turismdestinationer bör fungera som lärande organisationer där kompetens- och 

kunskapsförsörjning är något som ständigt bör diskuteras och förmedlas mellan aktörerna. 

Enligt författaren är detta en viktig förutsättning för att destinationer skall kunna utvecklas på 

ett positivt vis. Murphy och Murphy (2004: 280) för en diskussion kring samma resonemang 

och menar att; ”One of the key ingredients to enhancing resident input into the control over 

local tourism is to improve their knowledge of their industry through education”. Citatet 

belyser vikten av kompetens och utbildning. Har man ingen förståelse för turismindustrin blir 

det mycket svårare för en aktör att förstå hur den egna verksamheten via samarbete, kan bidra 
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till att komplettera branschen i stort och förbättra den allmänna livskvaliteten för invånarna 

(ibid.). Denna problematik är något som även återfinns i intervjun med entreprenören, då 

denne menar att viljan i att engagera sig i sådana frågor ligger i aktörernas intressen. För att 

de skall ha viljan måste de vara väl informerade samt ha korrekt kunskap och utbildning inom 

området. 

 

Som tidigare diskuterats under avsnittet ”Leader & hållbar turism” är fundamentet i Leader en 

hållbar utveckling på landsbygden (Hela Sverige skall leva! 2009). Vad som ständigt visade 

sig bland de intervjuade aktörerna i Skåne Nordväst var dock en bristande kunskap i vad 

hållbarhet egentligen innefattar. Samtliga var medvetna om att man i arbetet med Leader skall 

sträva efter en hållbar turism. Emellertid såg få till varje aspekt i begreppets innebörd, det vill 

säga de ekonomiska, miljömässiga och sociala områdena (Turistdelegationen 2004: 5). Detta 

stämmer överens med Ruhanens (2008) resonemang, då hon menar att begreppet hållbar 

turism inte har någon allmänt accepterad definition. Detta har resulterat i en förvirring kring 

vad begreppet egentligen betyder. Undersökningens resultat stödjer Ruhanens (2008) 

resonemang då aktörerna säger sig veta vad hållbar turism är, trots att majoriteten inte känner 

till begreppet fullt ut.  

 

Vid flertalet av intervjuerna visade det sig att man fokuserade mer på en viss 

hållbarhetsaspekt än de på samtliga. För en del innebar hållbarhet främst den miljömässiga 

aspekten, som exempel att utveckla turismen så att naturen inte tar för stor skada. Ett led i 

detta ansåg tjänsteman 1 var att man fokuserar på att konstruera stigar och cykelleder för att 

inte förstöra de skogar som finns. Resonemanget synliggjordes även av tjänsteman 7 då denne 

menar att man bör ”/…/ lyfta fram nya vandringsleder så att vi inte överutnyttjar områden”. 

Ett annat exempel som diskuterades ur en miljömässig synvinkel var att två respondenter 

(tjänsteman 2 & 8) ansåg att man skulle utveckla kollektivtrafiken, för att i sin tur minska 

koldioxidutsläppen. För andra respondenter var det främst de ekonomiska aspekterna som 

visade sig mest relevanta. Fokus bland dessa låg på att tänka långsiktigt och förlänga 

säsongen (tjänsteman 6 & 7). Intervjuerna har visat att de flesta aktörer inom Skåne Nordväst 

har sin högsäsong under sommarmånaderna, men att man arbetar med att utveckla 

verksamheterna för att göra de mer attraktiva även under andra tider på året. tjänsteman 6 

menar att; ”Vi får inte säga säsong, folk ska vara intresserade av att komma hit när som helst 

under året. Vi skall kunna presentera förslag på olika aktiviteter, på olika delar av året”. 

Även entreprenören menade att man genom olika aktiviteter kunde förlänga säsongen, som 
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exempelvis genom julmarknader. Denna person arbetade även med att framställa 

säsongsbetonade produkter som sedan såldes vid specifika tider på året. Detta för att bevara 

dem ständigt attraktiva och att ha en jämn försäljning året om. Avslutningsvis diskuterades 

även den sociala aspekten gällande hållbarhet. Tjänsteman 7 ansåg att man skall behålla de 

befintliga byarna, för att i sin tur bevara mångfalden och den kultur som råder för tillfället. 

Detta till skillnad från att exploatera byarna.  

 

Den bristande kunskapen om hållbar turism som återfanns bland respondenterna skulle, enligt 

Ruhanen (2008), då kunna innebära att aktörerna i region Skåne Nordväst säger att de agera 

efter Leaders vision trots att de i själva verket inte gör det. Återigen behövs 

kunskapsgenerering för att utveckla region Skåne Nordväst i enlighet med Leaders sanna 

betydelse (Gibson 2006). 

 

I den inledande fasen av ett Leaderprojekt kan även maktproblem utgöra en svårighet. 

Bruckmeier (2000: 223) diskuterar maktförhållandet inom Leader och påpekar att dess 

utformning främst gynnar dem med stort inflytande som snabbt kan bilda det trepartnerskap 

som är nödvändigt. De som precis har startat sin verksamhet och har mindre kunskap och 

ännu inte hunnit organisera sig med de övriga aktörerna inom samma område, har svårare att 

involvera sig i sådana projekt som Leader. Kontentan blir då att de med mindre kontaktnät 

och pengar, kan tvingas avstå ifrån att investera i Leader även om intresset finns.  Murphy och 

Murphy (2004: 350) delar denna åsikt och påpekar att makt oftast är något som följs av mer 

makt. Att inneha resurser som pengar, erfarenhet och förmågan att inspirera kan därför visa 

sig vara avgörande om man skall kunna påverka eller ej (ibid.). Tjänsteman 7 instämmer i 

resonemanget och hävdar att utsatta individer, som exempelvis arbetslösa eller andra med 

dålig ekonomi, kan riskera att missa möjligheten att starta Leaderprojekt eftersom man själv 

måste ligga ute med pengar. Vidare menar Murphy och Murphy (2004) att detta kan 

övervinnas om man som aktör tar tillvara på sina kontakter inom närområdet som kanske har 

de pengar som krävs. Emellertid kan detta dock bli svårt om inte man innehar det rätta 

kontaktnätet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den inledande fasen av Leader karaktäriseras av olika typer 

av samarbetsproblem då en gemensam projektidé skall fastställas. Här återfinns problem som 

att tänka innovativt, historiska motsättningar, spridda verksamhetsvisioner och tidsbrist. 

Vidare diskuteras även bristen på kunskap som något problematiskt vid implementeringen av 
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programmet. Dels på grund av att många inte vågar engagera sig i projekt som de inte vet hur 

de skall resultera och dels på grund av entreprenörerna inte riktigt vet vad hållbar turism är 

och därför applicerar metoden felaktigt. Vidare diskuteras även att bristen på andra resurser så 

som pengar, inspiration och kontaktnät skapar olika för- och motsättningar för 

entreprenörerna att ingå i Leaderprojekt. Kan man trots den ovan nämnda problematiken enas 

kring en projektidé inleds genomförandefasen. 

 

5.2 Genomförandefasen 

 

I nästa fas avgör LAG-gruppen om huruvida man skall ge klartecken för en vidare ansökan till 

Länsstyrelsen, vilka sedan tar ett formellt beslut om ansökan skall godkännas eller ej. I 

samband med denna ansökning, kan i vissa fall även en ansökan om förskottsutbetalning 

göras. Dock kan alla projekt inte godkännas, vilket leder till en osäkerhet då man inte vet 

huruvida man får tillbaks de pengar man fått ligga ute med eller ej. För att ens ansökan skall 

accepteras är det viktigt att projektet inte faller utanför regelverket. Det är därför viktigt att 

övervaka processen så att detta inte sker under projektets gång. Förutsatt att man håller sig 

inom ramarna kan projektet inledas och möjligheten till finansiellt bidrag öka 

(Jordbruksverket 2009). 

 

5.2.1 Avsaknad av övervakning 

 

Butler (1999: 77) diskuterar att övervakningsprocessen av turismprojekt är något som ofta 

utelämnas. Gång på gång startas projekt upp, utan regelbunden övervakning av vad projektet 

tillför samt dess eventuella konsekvenser. Därmed blir det också svårt att klargöra de negativa 

aspekter som kan tänkas behöva ändras inför framtida projekt. Författaren diskuterar 

övervakningsproblemet som även kan härledas till Leaderprojekten inom Skåne Nordväst. 

Precis som för turismprojekt är det svårt att tillhandahålla konkret information om vad 

projektet tillfört (Butler 1999), det samma gäller detsamma för Leader. Detta då man inom 

programmet fokuserar mer på arbetsprocessen och samarbetet, snarare än på att redovisa 

konkreta resultat (Larsson 2002: 136). Även Hall (2000: 92) belyser denna problematik, då 

han anser att det inte finns tillräcklig med data som är tillförlitlig att använda vid en 

övervakningsprocess.  
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Inom region Skåne Nordväst uppmanas aktörerna att själva stå i fokus och ansvara för sina 

projekt, samtidigt som de högre instanserna väljer att inte engagera sig alltför mycket. En 

tjänsteman (8) uttrycker så här gällande övervakningsprocessen; ”Vi som kommun är med, 

men det är inte vi som ska vara drivande, det är aktörerna själva. De måste se möjligheterna. 

Det är inte vi som ska driva det”. Vidare menar tjänsteman 8 att man ibland, utan för hög 

inverkan, försöker stödja projekten till viss del; ”Det vi kan göra är att backa upp det, och se 

att idén är jättebra, och då går vi in med tid /…/”. Med tanke på att man medvetet inte väljer 

att engagera sig i arbetet för att driva aktörerna, blir det således svårt att övervaka arbetet. 

Problematiken kring övervakningen styrks även av tjänsteman 7, som menar att det är svårt att 

mäta vad Leader egentligen genererar för Skåne Nordväst. Respondenten belyser att det är 

svårt att se exempelvis hur många arbeten som programmet skapat, hur många män respektive 

kvinnor som medverkar i programmet och hur nätverken fungerar mellan de olika involverade 

aktörerna. Respondenten menar att mycket inte är mätbart och slutsatsen kan åter igen dras att 

programmet är svårövervakat. Som nämnts ovan ser man mer till själva arbetsprocessen, det 

vill säga de mjukare värdena som tjänsteman 7 väljer att benämna det.  

 

En annan del av problematiken som kan relateras till övervakningsprocessen är relationen 

mellan projektledare, högre instanser och de involverade aktörerna inom samarbetet. Enligt 

Larsson (2002: 127) skall projektledaren vara kompetent och agera som en sorts länk mellan 

de lokala aktörerna och det lokala Leaderkontoret, där denne genererar information såväl 

uppåt som nedåt i ledet. Därmed ska projektledaren ha en viss övervakning av aktörerna för 

att kunna rapportera relevant information uppåt i ledet. Eftersom fokus vid ett Leaderprojekt 

är att engagemanget kommer underifrån de lokala aktörerna, är det viktigt att inte 

projektledaren går in och tar över alltför mycket så att aktörerna inte känner sig delaktiga 

längre. Detta problemområde belyses av Esparica et al. (se Westholm et al. 1999: 191) som 

menar att det finns risk att en konflikt uppstår mellan medlemmarna i projektgruppen om 

ledaren går in och bestämmer för mycket. Utifrån empiriskt hämtat material medgav en 

projektledare att: 

 

/…/ mitt största problem är att jag kan köra över och gå in för hårt. Att jag tar över, jag kan 

ju lätt köra på så jag får ju bromsa mig väldigt i vissa av dom här. Jag har ju gjort det i 10 år 

och kan vara rätt så pragmatisk. Det är viktigt att folk känner sig delaktiga och är med så att 

det inte blir mitt soloprojekt (tjänsteman 5).  
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Därmed återfinns problematiken som diskuterats inom citatet ovan även inom Skåne 

Nordväst, då det finns tendenser att projektledaren går in och tar över för mycket. Tjänsteman 

5 menar att samtidigt som ledaren inte skall vara anonym utan aktivt delta i möten, ska 

han/hon heller inte ta över för mycket. Därmed är det viktigt att det förekommer en balans 

mellan dessa förhållanden.  

 

Vidare belyser Larsson (2002: 125) vikten av att ha en driven person som ledare i ett 

Leaderprojekt. Författaren menar att det oftast är denna person som utvecklar en idé och ser 

till att den sedan resulterar i ett projekt. Det måste dock finnas en balans i hur mycket ledaren 

skall engagera sig så att de övriga medlemmarna inte känner sig utanför. Samtidigt som det är 

viktigt att projektledaren inte dominerar för mycket inom gruppen är det också viktigt att 

denne inte försvinner. Som en respondent belyser det har det i början varit något trögstartat i 

projekttiderna på grund av att en ledare drabbades av sjukdom; ”/…/ det var någon 

verksamhetsledare som blev långtidssjukskriven och då fick vi byta /…/” (tjänsteman 4). Det 

är därför viktigt att övriga gruppmedlemmar är införstådda att de delar dennes ansvar. Butler 

(1999: 76) är inne på samma spår då han menar att många ledares engagemang och 

prioriteringar under projektets gång tenderar att förändras och vekna. Att detta är något man 

uppmärksammat i Skåne Nordväst redogjordes i intervjun med tjänsteman 7; 

 

Om projektledaren försvinner då är det ju den här föreningen som blir 

återbetalningsskyldig. Och det försöker vi vara tydliga med att det måste ni förankra om det 

skulle hända. De måste veta vad som kan hända så att det inte händer. Det blev inge mer för 

att hon flyttade. Där har vi en viktig del som vi måste informera om (tjänsteman 7).  

 

I citatet ovan klargörs det att man, inom regionen, är medveten om att projektgruppen 

fortfarande har skyldigheter att uppfylla, även om ledaren försvinner från gruppen.  

 

Sammanfattningsvis omfattas Leaders genomförandefas av olika sorters problem gällande 

övervakningsprocessen. Undersökningen har visat att projekt startas upp utan att regelbundet 

övervakas. Därmed blir det svårt att veta vad som gått fel under projektets gång. Vidare ges 

mer fokus på själva arbetsprocessen än på resultatet, vilket gör det svårt att veta vad projektet 

konkret har genererat. En annan problematik som varit tydlig under denna fas är vikten av att 

finna en balans mellan en driven projektledare samtidigt som ledaren inte går in och tar över 

för mycket så att övriga medlemmar känner sig åsidosatta och att projektet blir för beroende 
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av denne. Avslutningsvis, har projektet nu blivit genomfört och det är dags för den sista fasen 

där projektgruppen skickar in sin ansökan om ett finansiellt stöd. 

 

5.3 Avslutningsfasen  

 

I den tredje, och sista, fasen har projektet blivit genomfört och det är nu dags att ansöka om 

stödet från Leader. Länsstyrelsen genomför kontroller om vad projektet har resulterat i och 

granskar olika typer av material rörande projektets verksamhet. Uppfyller man de kriterier 

som krävs beslutat Länsstyrelsen om att man skall få det finansiella stödet utbetalt. Detta 

betalas i sin tur ut av Jordbruksverket (Jordbruksverket 2009). Eftersom man strävar efter att 

utveckla Leader, för att i sin tur förbättra metoden inför kommande perioder, är det viktigt att 

uppföljningen sker korrekt (Larsson 2002). 

 

5.3.1 Avsaknad av uppföljning 

 

Vid projekt som har sin bas på nationell nivå är det mycket viktigt att man följer upp hur det 

gått vid projektperiodens slut. Inte minst för att olika medlemsländer inom EU skall kunna ta 

del av varandras erfarenheter och diskutera den eventuella problematik som har uppstått under 

projektets gång. Eftersom målen för Leader är övergripande och fokus främst ligger på 

arbetsprocessen snarare än själva slutprodukten, har det resulterat i svårigheter att redovisa 

konkreta och mätbara resultat. Inom Leader är det tänkt att man via huvudkontoret skall 

förmedla dessa erfarenheter emellan medlemsländerna. Men enligt Larsson (2002) saknas 

tydliga uppföljningsrutiner och han menar att informationen inte når ända fram till 

utvärderarna. Processen är fortfarande en svårtolkad del inom Leader och eftersom den brister 

redan på nationell nivå, resulterar det även i brister på regional nivå.  

 

Problematiken synliggjordes av en våra intervjuade inom region Skåne Nordväst, där 

tjänsteman 7 menar att projekten är svåra att konkret mäta och utvärdera. Respondenten 

menar att ”varje år måste vi lämna in papper. Och det är ju svårt att mäta /…/ Men hur mäter 

man det? Det är så långsiktigt och så långt fram i tiden”. Svårigheten att mäta turism är, 

enligt Hall (2000), att det idag saknas en tillförlitlig och praktisk metod. Vidare är det även 

svårt att veta vilken del av utvecklingsprojekt som är ett direkt resultat av turismen. Detta gör 
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det alltså svårt för projekt som Leader att följas upp. Ytterligare svårigheter med Leader är att 

utvärderingarna av en programperiod inte genomförs och färdigställs innan en ny period 

startas, vilket också Larsson (2002) noterat. Detta kan, enligt tjänsteman 7, innebära att 

utvärderingar för den aktuella programperioden kanske inte tillhandahålls förrän år 2020. 

Därmed ses det som en långsam och tidskrävande process och det tar tid innan aktörerna 

själva får se ett konkret resultat för hur projektet egentligen har gått. Murphy och Murphy 

(2004) påpekar att det är ytterst viktigt att man berättar för dem som arbetar med 

turismprojekt om hur utvecklingen har gått eftersom turism för många anses vara ett ganska 

luddigt begrepp. Följaktligen menar författarna att det är av vikt att man berättar om projekt 

som de själva känner till eftersom de då kan känna en större förankring och delaktighet. Detta 

resonemang delas av bland annat tjänsteman 6 som menar följande: 

 

/…/ man måste få pilotprojekt som funkar. Så är det ju nästan med allting, så länge det 

känns lite luddigt kanske det är svårt att få fler att ställa upp med tid och resurser till det 

hela /…/ När dom visat på resultat och det skrivs om det i pressen då vet man att det händer 

/…/ (tjänsteman 6). 

 

Citatet ovan styrker vikten av att kontinuerligt följa upp turismprojekt och samtidigt förmedla 

dess utveckling till de involverade aktörerna samt invånarna i regionen. Detta bedöms därför 

som ytterst viktigt, annars kan resultatet bli att personerna vänder sig emot turismindustrin 

och aktörerna väljer att inte arbeta för att gynna den. Att ha en bra och oavbruten uppföljning, 

med en effektiv metod som verktyg, bedöms därför vara avgörande för framtiden (Murphy & 

Murphy 2004). 

 

Sammanfattningsvis kännetecknas avslutningsfasen av en avsaknad av uppföljning rörande 

Leaderprojekt. Det finns idag ingen uppföljning som ligger i takt med genomförandet, vilket 

gör att man inte får tillgång till informationen när en ny period startas. Faktum att denna typ 

av uppföljning saknas samt att det följaktligen blir svårt att förutspå resultatet av ett projekt, 

leder även till att entreprenörer drar sig ifrån att ställa upp med tid och resurser. Utöver 

svårigheterna som återfinns i de olika faserna finns även en mer övergripande problematik 

rörande hur projekt organiseras och styrs. 
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5.4 Organisations- & styrningsproblematik  

 

Efter vår undersökning framkom det att organisations- samt styrningsproblematiken var något 

som genomsyrades av samtliga faser inom Leaderprocessen. Då Leader bygger på ett 

trepartnerskap mellan offentliga, ideella och privata aktörer (Larsson 2002), är det därför av 

hög relevans att se över hur dessa aktörsgrupper skall koordineras för att undvika problemen. 

Sharpley (1997: 127) hävdar att man vid styrningen av en hållbar turismutveckling, bör arbeta 

med en kombination av topp- respektive bottenstyrning. Som tidigare nämnts när det gäller 

Leader, skall initiativen komma underifrån där de olika lokala aktörerna skall starta projekten 

(Larsson 2002). Återkommande under intervjuerna har varit att respondenterna har uppfattat 

Leader som en aning byråkratiskt, där ett flertal respondenter ansåg att Leader dels är 

komplext, kräver mycket administrativt arbete och dels att själva ansökningsprocessen är 

väldigt tidskrävande på grund av alla instanser ansökan ska passera (entreprenören, 

tjänsteman 7 & 8).  

 

Vad som är problematiskt med en bottenstyrning är att konfliktrisken ökar, eftersom flera 

viljor skall koordinera och överensstämma med varandra (Macleod & Todnem 2007). Denna 

problematik är något som redan reflekterats över under avsnittet samarbetsproblem.  

 

Barke och Newton (1997: 76-77) diskuterar att Leader skall vara en bottenstyrd process där 

engagemangen kommer nerifrån, dock menar författarna att programmet har vissa inslag 

toppstyrning. Som tidigare nämnt måste man uppfylla vissa kriterier för att få starta ett 

Leaderprojekt och få sin ansökan godkänd (Larsson 2000: 24). Detta kan sägas vara antydan 

till att vissa inslag av toppstyrning, med ramverk av regler att följa, ändå förekommer 

(Sharpley 1997: 127).  Vidare menar Hall (2000: 186-187) att en toppstyrning kan te sig en 

aning byråkratisk, vilket kan resultera i att de högre instansernas regler och ramverk hamnar i 

konflikt med de viljor som återfinns på lägre nivåer. Denna problematik speglas även av 

Millar och Aitken (se Hall 2000: 187) och kan urskiljas i följande citat: 

 

Operating within the community setting, the ethics of a bureaucracy can lead to mistrust 

and conflict. In a community, heterogeneity and autonomous decision-making, not 

conformity, are the hallmarks; custom and tradition, not just law and rational arguments, 

are the guiding principles (Millar & Aitken se Hall 2000: 187). 
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Likväl Hall (2000) betonar författarna i citatet ovan att en alltför toppstyrd process kan leda 

till ett byråkratiskt tänk. Byråkratins formella struktur passar inte in med den kultur och som 

återfinns på landet.  

 

Därmed kan man urskilja att respondenternas uppfattning kring Leader är att programmet är 

bottenstyrt, men även har inslag av toppstyrning (Barke & Newton 1997: 76-77). Ett av 

problemen som synliggjordes var att aktörerna i Skåne Nordväst fann att sättet att arbeta med 

Leader kunde vara komplext och svårt att förstå. Tjänsteman 5 menar att; ”Leader är ganska 

snåriga, de har ju med sig sina kriterier och procentsatser som skall uppfyllas /…/”. I citatet 

speglas den byråkratiska problematik som en toppstyrning kan få när de formella reglerna 

möter de informella aktörernas viljor (Hall 2000). Knutet till detta resonemang, menar 

entreprenören, att det finns otroligt mycket administrativt arbete kopplat till Leader;  

 

Och sen är det ju lite, lite knöligare. Alltså det är långa, långa administrationsvägar 

eftersom vi har ju väldigt bra kommunikation, men sen skall det kommuniceras till 

Länsstyrelsen. Och sen med Jordbruksverket, men så är det ju med alla stöd liksom mot 

kommunikationsvägarna (Entreprenören).  

 

Detta har varit anledningen till att entreprenören tidigare valt bort liknande stödformer. 

Respondenten menar att administrationsprocessen är besvärlig, samt att det är långa 

beslutsvägar genom projekten. Återigen är denna problematik något som känns igen från den 

byråkratiska karaktären som Hall (2000) diskuterar.  

 

Denna problematik har även noterats av tjänsteman 7, som medger att den byråkratiska 

karaktären inom Sverige är mycket tidskrävande. Denne menar att det är ”/…/ ett stort 

problem ni kommer att höra är att man får vänta länge på pengarna. Och det är ju den 

svenska Leaderformen, att man får vänta länge”. Att det tar väldigt lång tid innan man får 

sina pengar utbetalda, resulterar i att aktörerna får ligga ute med sina egna pengar, vilket har 

uppfattats som ett problem. Ytterligare ett problem som detta medför är att det blir svårt att 

förutse hur projektet kommer att fortlöpa i framtiden.  

 

Att Leader är utformad kring en bottenstyrning, men samtidigt har vissa inslag av 

toppstyrning, kan härledas till Butlers (1999) resonemang om maktkamp. Han menar att 

oavsett om idéer och tankar uppmanas att komma underifrån, de lokala aktörerna, kommer det 
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slutgiltiga ordet alltid innehas av de högre instanserna. Eftersom de högre instanserna sätter 

ramarna för vilka projekt som skall godkännas, upplevde tjänsteman 7, att en form av 

småskolementalitet ibland kunde råda bland de olika projektsökande. Respondenten menar att 

tankegångar som ”/…/ varför fick han sitt projekt godkänt och inte jag /…/” är vanligt 

förekommande resonemang. Man menar att vissa aktörer upplevde en viss avundsjuka. 

Eftersom alla projektidéer inte alltid passar in i den avgränsning som sätts av Leader, kan inte 

alla få sina projekt godkända. Vidare belyser tjänsteman 5 en annan aspekt av 

maktfördelningen inom Leader. Åsikten är att förtroendet för tjänstemännen högre upp blir 

svagare och svagare, eftersom aktörerna känner att man inte tar hänsyn till dem fullt ut; 

”Många av Leaderprojekten är det tjänstemännen på kommunen som sätter ihop den. Dom 

ska kalla till något möte och sätter ihop den”. Enligt honom är det alltså många aktörer som 

anser att det är tjänstemännen på kommunen som i slutändan tar de slutgiltiga besluten. 

 

Avslutningsvis har undersökningen visat att Leader omfattas av organisations- och 

styrningsproblem som genomsyrar samtliga faser. Huvudaspekten med programmet är att det 

skall vara bottenstyrt, där entreprenörerna skall ta de egentliga initiativen. Dock 

överensstämmer detta inte helt med verkligheten, eftersom undersökningen har visat att även 

vissa inslag av toppstyrning förekommer. Detta utspelar sig i form av de regler och ramverk 

som sätts upp av Leader, vilket resulterat i att programmet är något byråkratiskt och kräver 

mycket administrativt arbete.  
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6 Avslutande del 
 

I detta kapitel förs en diskussion kring vår uppsats där vi reflekterar över vårt insamlade 

material och presenterar de slutsatser vi kan dra för att slutligen knyta ihop våra 

resonemang. Avslutningsvis ger vi förslag till framtida forskning gällande Leader.  

 

 

 

6.1 Sammanfattande diskussion  

 

Sedan början av 1960-talet har diskussioner förts kring hur landsbygdens utveckling kan 

stärkas. Landsbygden har sedan länge brottats med problem som exempelvis en 

underutvecklad servicesektor, och ekonomiska svårigheter. Leader blev verktyget som skulle 

lösa denna svårighet och programmet infördes i Sverige under mitten av 1990-talet. Idag 

återfinns programmet inom ett flertal regioner i Sverige bland annat i Skåne Nordväst som har 

varit undersökningsområdet för vår studie. Syftet med vår kandidatuppsats har vart att 

undersöka hur de olika involverade parterna inom Skåne Nordväst arbetar med Leader ur en 

turismsynvinkel, samt vilka svårigheter detta kan medföra ur ett processperspektiv. Utifrån 

vårt syfte arbetade vi fram en forskningsfråga där vi valde att undersöka hur de involverade 

parterna i Skåne Nordväst arbetar med Leader, samt vilka svårigheter det går att finna i denna 

process. Utgångspunkten inom Leader är att idéerna och besluten skall komma ifrån en lokal 

nivå. Detta skall, i sin tur, skall bidra till att engagemang och delaktighet skapas. De 

involverade parterna skall respresenteras av ett trepartnerskap där offentlig, privat och ideell 

sektor samarbetar och bildar en LAG-grupp. När en idé har växt till liv hos de lokala 

entreprenörerna skall en ansökan skrivas tillsammans med det lokala Leaderkontoret inom 

Skåne Nordväst. Denna skickas sedan vidare till Länsstyrelsen, där ett formellt beslut tas om 

projektet skall godkännas eller inte. Om projektet går igenom får man, i ett senare skede, ett 

finansiellt Leaderbidrag utbetalt från Jordbruksverket.  

 

Huvudfokus för arbetet med Leader inom Skåne Nordväst är att det skall ske utifrån ett 

nätverksperspektiv. En förutsättning för att nätverk skall skapa mervärde är dock att hänsyn 

skall tas till utmaningar så som konflikt- och maktproblem samt uppföljning och övervakning 
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(Dredge & Pforr se Scott et al. 2008). Vår studie visar att en viss problematik uppstått kring 

Leader och dess process inom Skåne Nordväst. 

 

Genomgående under processen har sex olika påståenden identifierats, vilket redovisas nedan. 

Resultatet för hur man arbetar med Leader inom Skåne Nordväst och dess problematik har 

visat att… 

 

… man har många olika viljor som skall sammanfogas och att det därför är svårt att 

samarbeta.  

Inom Skåne Nordväst finns det ett flertal aspekter som resulterat i svårigheter att skapa en 

gemensam samsyn gällande medverkandet i Leader. En av dessa aspekter är att många av dem 

som bor och verkar på landsbygden har olika avsikter med sina verksamheter. En del 

eftersträvar andra mål än en ekonomisk vinning och ser inte vilka fördelar som samverkandet 

i Leader kan generera. Istället för en ekonomisk vinst vill man kanske istället förverkliga en 

viss livsstil, eller fortsätta med sin verksamhet på samma sätt som man gjort tidigare och är 

därför nöjd med sin situation så som den är. Detta har resulterat i att många inte ser till de 

möjligheter som ett medverkande i Leader kan innebära och därför inte väljer att engagera sig 

i programmet. Undersökningens resultat visar också att många av dem som bor på landet inte 

har tid att delta. Som entreprenör är det inte alltid lätt att bedriva sin egen verksamhet och 

samtidigt engagera sig i Leader. På landsbygden återfinns även historiska motsättningar som 

hindrar samarbete. Människor som har bott i samma bygd under generationer kan ha svårt att 

se bortom sina motsättningar, vilket missgynnar möjligheten till samarbete. Resultatet visar 

också att när gamla traditioner möter utvecklingsprojekt, som Leader, kan detta resultera i 

samarbetssvårigheter eftersom det finns en viss osäkerhet kring att lämna ett invant mönster.  

 

… alla har inte en full förståelse för vad Leader kan tillföra för turismen i bygden.  

Signifikativt för vår undersökning gällande Leader är att programmet ofta bedöms som 

svårgreppbart och komplext, vilket resulterar i att det tidigare nämnda samarbetet fallerar. 

Detta eftersom aktörerna har svårt att ta ställning till hur Leader kan gynna dem då man inte 

förstår det fullt ut. Även hållbarhetsdiskussionen och dess olika aspekter är något som 

respondenterna fokuserat olika kring. I och med att man saknar kunskap om ämnet blir det 

därmed svårt att agera på ett hållbart vis. Detta kan, i sin tur, resultera i att man kanske inte 

agerar efter de visioner som sätts upp inom Leader. Genom resultatet kan slutsatsen dras att 

det saknas kunskap och förståelse kring Leader och hållbarhetsaspekterna. Dock visar 
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resultatet att detta problem är något respondenterna är medvetna om och de konstaterar att 

mer kunskap och utbildning kan öka viljan att engagera sig inom Leader och dessa frågor.  

 

… de grundläggande förutsättningarna för att få starta ett projekt är inte jämlika för 

samtliga aktörer. 

Resultatet av vår undersökning visar att Leader och dess utformning, i vissa avseenden, är 

ofördelaktigt fördelat. Människor med mindre pengar och kontaktnät kan få svårt att 

medverka och engagera sig i projekt likt Leader. Detta eftersom man kan tvingas ligga ute 

med egna pengar, alternativt kanske inte har de kontakter som krävs för att starta upp ett 

projekt.  

 

… övervakningsprocessen brister och relationen mellan de som är inblandade i projekten 

är ojämn. 

Leader inom Skåne Nordväst syftar till att skapa ett lokalt engagemang där aktörerna ska ha 

friheten att styra själva. De högre instanserna väljer därför att inte gå in och styra eftersom de 

är entreprenörerna själva som skall vara de drivande. Resultatet visar emellertid att denna 

process leder till att projekten inom Leader blir svårövervakade. Detta eftersom programmets 

fokus ligger mer på själva arbetsprocessen för att gynna samarbete, snarare än att prestera 

påtagliga resultat. Vad programmet konkret kan komma att generera för Skåne Nordväst är 

därmed något oklart. Vidare har resultatet visar att det förekom tendenser av att 

projektledaren ibland gick in och tog över för mycket inom gruppen. Detta kunde då medföra 

att alla inte kände sig lika delaktiga. Detta var dock något som man var medveten om och man 

förstod vikten av att ha en engagerad projektledare, men som inte tog över för mycket inom 

Leaderprojekten. Vidare visar resultatet att svårigheter uppstod om den engagerade 

projektledaren, av någon anledning, försvann ifrån gruppen. I och med att projektledaren har 

en viktig roll som den sammanfogande länken i gruppen, utgör det en svårighet om ledaren 

försvinner. 

 

… uppföljningsprocessen inte är tillräckligt effektiv.  

Undersökningen har visat att även uppföljningsprocessen av Leader inom Skåne Nordväst 

präglas av svårigheter. Problematiskt är att utvärderingen av programmet inte genomförs och 

färdigställs innan en ny programperiod startats. Detta kan tänkas skapa svårigheter för Skåne 

Nordväst, eftersom man inte får tillgång till väsentlig information om förbättringar innan en 

ny projektperiod startas upp. Vidare har det även framgått att det är svårt att göra en konkret 
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uppföljning då det saknas en tillförlitlig och praktisk metod för detta ändamål. I samband med 

detta är det även svårt att se vad en ökad turism konkret har genererat. Detta gör det svårt för 

projekt som Leader att följas upp. 

 

… problem gällande organisationens styrning och maktfördelning förekommer. 

Vår studie har uppmärksammat att Leader som är utformat kring en bottenstyrning, även har 

inslag av byråkrati och toppstyrning. Detta har resulterat i en viss problematik eftersom 

ansökningsprocessen blir komplex och utdragen, vilket kan avskräcka folk från att delta. Ett 

annat problem som en botten- jämförd med en toppstyrning innebär, att en maktkamp kan 

urskiljas mellan de som sätter reglerna och själva aktörerna. Eftersom det alltid är de högre 

instanserna som avgör vilka projekt som skall godkännas, medför det oenigheter när vissa 

projekt som söks inte godkänns. Detta får till följd att vissa entreprenörer känner avundsjuka 

och irritation för att deras projekt inte går igenom.  

 

Avslutningsvis kan man konstatera att Leaderarbetet inom Skåne Nordväst tar sin 

utgångspunkt utifrån ett nätverksperspektiv där samverkan skall vara det viktiga. Emellertid 

återfinns dock en hel del problem vilket gör att arbetet med Leader försvåras. 

Förutsättningarna för samarbetet är inte alltid idealt, övervaknings- och uppföljningsprocessen 

är bristfällig, samt problem gällande styrning och maktfördelning återfinns bland annat. Vi 

hävdar att vägen till ett lyckat Leaderarbete för turismverksamheter på landsbygden inte 

enbart går via nätverk och stärkande av informella och formella kontakter. Istället måste 

Leaderarbetets utformning förbättras för att överbrygga de problem som vår analys visat. Vår 

slutsats blir därför för att överbrygga de problem som återfinns inom Leader måste större 

hänsyn till de utmaningar som finns inom programmet. Genom att se Leader ur ett 

turismperspektiv och de svårigheter detta medför är vår förhoppning att vi har tillfört något 

nytt. Denna undersökning kan tyckas vara något negativ mot Leader som koncept. Dock är vi 

medvetna om att programmet har många fördelar, vilka vi i denna uppsats inte valt att belysa. 

Vi anser emellertid att ett synliggöra av problemen kan stärka Leader inför framtida 

turismprojekt på landsbygden och det är mot bakgrund av detta som vi valt detta 

forskningsområde.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Då vi har funnit att det finns svårigheter i hur Skåne Nordväst, som nystartat Leaderområde, 

lyckats applicera Leaderprogrammet i praktiken finner vi därför att det behövs mer forskning 

kring hur dessa problem kan hanteras. En alternativ forskningsfråga skulle kunna vara vilka 

typer av metoder, utöver de rent kvantitativa, man kan använda sig av för att styrka 

uppföljningen av Leader. Denna fråga bedöms av oss vara väldigt avgörande, eftersom 

uppföljningen av dessa program idag är ganska fokuserade på siffror. Genom att göra en 

fördjupad forskning där man även inkludera kvalitativa faktorer, ökas möjligheterna till en 

ökad förståelse kring vad som skapar mervärde inom Leader. 
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8 Bilagor 
 

 

 

 

8.1 Intervjuguide  

 

 Vad innebär hållbar turism för er? 

 Varför anser ni att det är viktigt att bedriva hållbar turism? 

 Får alla turismverksamheter lika mycket fokus rörande hållbarhetsfrågorna? 

 Anser ni att det förekommer ett samarbete mellan offentliga, privata och ideella 

instanser? 

 

 

 Hur förmedlas visionerna om hållbar turism till den enskilda aktören? 

 Kan ni ge något konkret exempel? 

 Anser ni att de lokala aktörerna arbetar efter de regionala visionerna? 

- Om nej, varför tror ni att de inte gör det? 

- Uppföljs detta, och i så fall hur? 

 Ges något finansiellt stöd för att bedriva hållbar turism? 

- Hur fungerar det? 

 Får ni några direktiv från högre instanser angående arbetandet mot hållbar turism i 

regionen? 

 Får ni några bidrag för detta? 

- I så fall, vilket/vilka? 

 

 

 Känner ni till Leader programmet? 

- Om ja, har ni något samarbete? 

- Fokuseras detta ur en turismsynvinkel? 

- Om nej, är det något ni skulle vilja eftersträva? 

 De som medverkar i projektet, anser ni att de är insatta i dess innebörd? 
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- I så fall, till vilken grad? 

 Hur stor fokus får turismen jämfört med samtliga områden inom programmet? 

 Inkluderas de privata och ideella aktörerna vid framställning av Leader visionerna? 

 

 

 Hur går själva ansökningsprocessen till när du söker om ett Leaderprojekt? 

 

 Vilka problem går det att finna med Leader? 

 

 Anser du att du skulle vilja vara med i ett Leaderprojekt? 

      – Om nej, varför inte? 

 

 Leader bygger till stor del på samarbete. Hur tror ni att aktörerna ställer sig till att 

samarbeta med varandra? 

      – Anser ni att detta skulle vara en svårighet? 
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8.2 Karta Skåne Nordväst 
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