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1. Om rapporten
Följande rapport beskriver arbetet som Leader Bohuskust och gränsbygd gjort kopplat till
projektet Lärande och Innovation 2016-2021. Projektet syftar till att utveckla effekttänket
i Leader-organisationerna och samtidigt påverka våra projekt mot bättre och långsiktigare
effekter. Arbetet genomförs gemensamt för fem Leader-områden. Rapporten beskriver
Leader Bohuskusts modell och tankarna bakom, vad vi gjort i projektet och hur. Därefter
reflekterar kontoret om lärdomar och möjliga sätt att förbättra arbetssättet. I kapitel 3
reflekterar vår forskande ciceron Mats Holmquist över vårt arbete kopplat till befintligt
forskningsläge inom arbetsvetenskapen. Slutligen redovisas LAG-styrelsens reflektioner
över arbetet. Rapporten avslutas med sammanfattande råd och förslag om hur man bör
justera organisation och arbetssätt inför nästa Leader-period.
Som en grund för effekttänkandet visar vi två figurer som Mats Holmquist tagit fram.
Den första illustrerar skillnaden mellan temporär projektverksamhet och permanent
utvecklingsarbete.

Projekt
Projektledare
Aktiviteter – Utfall –
Resultat

Temporär
verksamhet

Permanent
verksamhet

Behov
Projektägare

Mottagare
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Figur 1: Temporär projektverksamhet och permanent lokal utveckling
Permanent verksamhet består av de offentliga, privata och
ideella organisationer som
Mats Holmquist
finns i lokalsamhället. De ser ett behov av, möjlighet till, utveckling och har en idé om
detta som de vill testa. Projektägaren finns i en av dessa permanenta organisationer.
Projektägaren är den som söker och får projektmedel. Projektägaren ansvarar strategiskt
för projektet och dess effekter. Projektägaren anställer en projektledare.
Projektet är en temporär verksamhet. Det genomförs med tillfälliga medel, tillfälliga
personer och under en begränsad tid. Här görs aktiviteter som ger ett utfall, vilka leder till
ett resultat när projektet är slut – resultatmålen. Projektledaren är operativt ansvarig för
detta. Det sker mycket lärande i projektarbetet. Inom projektgruppen, mellan projekt och
Leader, mellan projekt och Jordbruksverk. Ett internt lärande som syftar in till projektet,
för att göra projektet bättre.
Mottagare är permanenta organisationer som tar över de värdefulla projektresultaten,
implementerar dom och gör dom till långsiktiga strukturella förändringar, dvs effekter.
Mottagare kan vara en eller flera organisationer. Det kan vara projektägarens organisation
eller andra. Effektmål är strukturella förändringar i lokalsamhället.
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För att förändring ska kunna ske måste det. till ett lärande mellan projekt och mottagare,
mellan temporär och permanent verksamhet (röd pil i figuren). Ett utvecklingsinriktat
lärande som äger rum i lokalsamhällets permanenta verksamheter. Ett externt lärande
som syftar ut från projektet, för att göra lokalsamhället bättre. Det sker inte automatiskt
utan behöver organiseras med egna aktiviteter och resurser.
Den andra figuren illustrerar interventionslogiken, hur Leader är tänkt att leda till effekter
och skillnaden mellan mervärden och strukturella förändringar.
Förutsättnings- • Lokal strategi
• Leadermetoden
skapande
• Horisontella principer
faktorer

• Institutionell kapacitet

Mervärden

• Förbättrat socialt kapital
• Förbättrad lokal styrning
• Förbättrade resultat

Strukturella
förändringar

•
•
•
•
•

Befolkning
Arbetstillfällen
Service och välfärd
Företagande
Besökare

Figur 2: Leadereffekter - Utifrån några förutsättningsskapande faktorer ska Leader
skapa ett antal mervärden som i sin tur ska bidra till mätbara strukturella förändringar i
lokalsamhället. Mervärden är viktiga men inte tillräckliga för effekter. Socialt kapital
utgörs exempelvis av trivsel, tillit, livskvalitet, hälsa, attraktivitet och liknande sociala
mervärden. Lokal styrning handlar om nätverk, mötesplatser, information,
kommunikation och liknande demokratiska mervärden. Till förbättrade resultat hör
anläggningar, byggnationer, bredband, infrastruktur och liknande fysiska mervärden.

2. Vad har vi gjort och hur - Aktiviteter i projektet
1) Gemensamma träffar med de andra Leader-områdena
De fem områdena har haft gemensamma lunch till lunch träffar (en per område) samt
möten på distans för att utveckla sitt effekttänk. Dessa diskussioner har varit mycket
givande och guidade av Mats Holmquist lektor på Högskolan i Halmstad som parallellt
har utvärderat hela det nationella Leader-programmet, vilket har gett en viss bredd och
djup i diskussionerna. Tematiskt har huvudinnehållet varit: projektlogik, roller, resultat vs
effekt, implementering, etc. En del av innehållet refereras till nedan och en del finns i
projektets huvuddokumentation. Flera av de andra områdena har använt en annan metod
som kallas för Utvecklings guider (UGIs) eller coacher, där LAG-medlemmar, ibland
tillsammans med köpta coachtjänster, har tilldelats en effektdrivande roll i vissa utvalda
projekt.
2) Utvecklande av en egen modell
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Leader Bohuskust har genom Carl Dahlberg utvecklat en egen modell enligt en klassisk
”Gör-Utvärdera-Besluta-Ändra-Gör” logik. (se figur 3). Modellen inkluderar flera av
punkterna nedan.
3) Etablering av en egen digital plattform för diskussion
Genom synergier med vårt projekt ”En funktionell digital region” har vi kunnat dra nytta
av en diskussionsplattform med en social grupp för just denna fråga. Grundtanken var att
skapa ett interaktivt forum för LAG-styrelsen men även för projektägare att diskutera
specifika effekt och utvecklingsfrågor. Dessa forum skulle fungera som bollplank eller
utvecklingsytor. Efter diverse barnsjukdomar fungerar forumen men de har inte fått den
interaktivitet vi önskat och har inte bidragit i arbetet. Idén är dock god och möjligheten
finns fortsatt att använda ytorna till interaktiva distans eller ”på plats” workshopar.
4) Utarbetande av en enkät till LAG, projektägare, projektledare, finansiärer och
kansli
Mycket kraft lades på att skapa enkäter som utvärderade verksamheten. På grund av
många önskemål från projektledning, arbetsutskott och verksamheten skapades fem
digitala enkäter med delvis överlappande frågor. Antalet frågor var stundtals för många
och berörde dessa ämnen: måluppfyllelse, arbetssätt, kommunikation, varumärke,
effekttänk. Det har varit värdefullt med denna årliga temperaturmätning men också
arbetsamt att genomföra. Enkäterna har varit google forms enkäter vilket har gjort det
möjligt att extrahera excel data och kompletterande rapporter. Detta har endast varit
semiautomatiserat.
5) Genomförande av tre årliga loopar enligt egen modell (se figur 3)
a. Enkät*5
b. Sammanställning av enkätsvar
c. Utvärdering av svar och verksamhet med LAG
d. Beslut om ändring/justering
e. Revidering av arbetssätt

Figur 3: Lärande cykel – modell Carl Dahlberg
6) Projektträffar där delar av innehållet har handlat om effekttänket.
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Minst 3-5 projektträffar har behandlat projektets område och olika insatser har gjorts för
att förankra detta i projekten.
7) LAG möten med föreläsningar/workshops med Mats Holmquist
LAG-styrelsen har vid tre tillfällen fått ta del av tankarna och göra dem till sina. Det har
varit en del i de revideringar och utvärderingar de har gjort.
8) Leaderguider – LAG
LAG-ledamöter har besökt 1-3 projekt vardera för att få in deras tänk runt effekter och
även kolla hur det går för dem. Ledamöterna har kunna bidra med sitt nätverk och även
föra signaler tillbaka till kansliet. Anteckningar fördes i en gemensam digital databas.
9) Effekt-workshopar utifrån Mats modell (2019 4 st med 13 projekt; 2020 1 st
genomförda och 3 planerade med totalt 10 projekt till)
Dessa workshops började med en med fem parallella projekt där Mats genomförde
workshopen med ett och vi andra skuggade och lärde oss metodiken genom att göra i våra
respektive grupper. Därefter har vi utfört workshop själva. Se bifogat material (Mats
Holmqvist om effektworkshops)
10) Mottagarworkshops planerade men ej genomförda
Vi har i skrivande stund planerat för ett antal mottagarworkshops där projekt möter
mottagare av sina resultat för att lämna över och få till ett avslut där resultaten tas om
hand och skapar bestående nytta i andra händer.
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11) Värdering av genomförda projekt utifrån koncepten mervärden och
strukturella förändringar
Vid uppföljning det tredje året med LAG, 2019, gjordes en uppföljning av de avslutade
projekten. Det gjordes med tabell 1 med en skala från 0 till fyra. Det som bedömdes var
utifrån det upplägg Mats tagit fram med vad som är mervärden respektive strukturella
förändringar.
Det var ett uppskattat sätt att med siffror och motiverande kommentarer per projekt att
tydliggöra effekt-nivåer. Vid det här tillfället sattes siffrorna av kontoret. Det kan
utvecklas mer för att säkerställas en ännu noggrannare bedömning.

Tabell 1:

12) Ny ansökningsblankett för Leaderprojekt till jordbruksverket
Produkt som tas fram i LIN projektet.
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3. Kanslireflektioner - Carl Dahlberg och Krister Olsson
I vårt utvecklingsarbete har vi fått ökad kunskap och erfarenheter om lärandet i en
organisation med fokus på effekter. Med hjälp av Halmstads Högskola har vi lärt oss mer
om effekter i lokala utvecklingsprocesser med offentliga medel. Att öka lärandet i en
organisation är också ett utvecklingsarbete vilket vi lärt oss längs vägen.
Arbete med effektfokus
LAG-styrelse - Redovisning av ”Lärande och Innovations”-arbetet har skett vid LAGstyrelsemöten. Det finns som en stående punkt vid varje möte. Efterhand har vi också
infört att LAG-ledamöterna ska vara Leaderguider i ett system som innebär att alla
pågående projekt har en Leaderguide som gör besök/håller kontakt med projektet (bilaga
kontorets instruktion till LAG-ledamot). Avsikten är att öka kunskapen hos LAGledamöterna och ännu viktigare att sätta fokus på projektets effekter. Vi har hittat ord för
att poängtera att projektens nytta är vad som händer efter projekttiden.
LAG-styrelsen har också efterhand fått tills sig vikten av effekter och hur detta kan
mätas, värderas. LAG-styrelsen har efter det treåriga arbetet med lärandecykler tydligt
accepterat tänket och tagit till sig detta på ett positivt sätt.
Projektträffar - Just effekttänkandet finns med vid alla träffar med projekten. Det gäller
vid ansökningar, uppföljningar och träffar med många projekt. Kontoret har gått från att
ha generella projektträffar till mer riktade tematräffar. Vid varje träff med en grupp
projekt eller vid möten med enskilda projekt har effekttänkandet blivit mycket starkare.
Varje träff har ett inslag med vad vi menar med effekter med hjälp av bland annat en
animerad version av figur 4.

Figur 4: Sammanfattande bild om effekttänk efter Mats Holmquist
Utvecklingsprocessen börjar med ett behov, problem eller möjlighet i den befintliga
verksamheten. Ur det föds en idé om lokal landsbygdsutveckling som får Leadermedel
och blir ett tillfälligt projekt. I projektet genomförs aktiviteter som ger ett resultat. I bästa
fall stämmer resultatet med projektmålen. Problemet är att resultaten ofta är kortsiktiga,
tillfälliga och bara existerar så länge projektet finns. För att de värdefulla
projektresultaten ska leda till långsiktigt hållbara effekter, måste de överföras, absorberas
och implementeras i det befintliga lokalsamhället. Då krävs ett externt organisatoriskt
lärande där de verksamheter som från början efterfrågade nya lösningar också tar emot
och nyttiggör dem.

7

Effektworkshops. En ny aktivitet har genomförts och det är effektworkshops. Det är ett
exempel på hur vi har utvecklat lärandet i både arbetssätt och praktik för projekten och
oss själva. Vi är nöjda med upplägget på våra workshops och tycker att vi har blivit bättre
på att hantera grupperna och metodiken.
Grupper. Det finns också klara synergier med att ta projekten i grupp dels av
organisatoriska och effektivitetsmässiga skäl men även för att de lär av varandra och får
förståelse för effektworkshop-processen.
Extern kommunikation. Vårt arbete med lärande och effekter har vi också berättat om vid
flera externa tillfällen. När vi redovisar mot kommunerna på kommunstyrelsemöten
nämner vi vårt reviderade arbetssätt. Vi har också fått tid vid våra regionala Leaderträffar och föredragit om våra erfarenheter och arbetssätt.
Process. För att genomföra Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden i ett område
är det många delar som ska samspela för att genomföra utvecklingsstrategin som
verksamheten utgår från. Exempelvis mobilisering så att många får kännedom, de
sökande ska förstå metoden samt få handledning till att söka rätt partnerskap och
organisering. Det finns många regler att förhålla sig till. Sedan ska personerna i LAG
svetsas samman och göra bedömningarna.
Jordbruksverket har satt mycket fokus på indikatorer, många indikatorer. Tyvärr alltför
lite fokus på effekter. Samtidigt har vi goda erfarenheter av att det blir bestående
verksamheter, aktiviteter som går vidare efter respektive Leader-projekt.
Effekttänk. Att metodiskt arbeta mot effektmål och effektpotentialer har vi dock inte
tidigare haft utrymme för eller prioriterat! Det tog en tid för oss innan kontoret, därefter
LAG, projektägarna inklusive projektledarna, att sätta fokus på effekttänkandet.
Lärande. Utvecklingskontorets lärande har påverkats positivt genom att vi samverkat
med fyra andra Leader-områden samt med stöd från Högskolan i Halmstad. Lärandet har
spridits vidare till kansli, LAG-styrelse och till projekten.
Roller. Vi har kontinuerligt tryckt på att man behöver olika roller och ansvar i
projektverksamhet. När vi gick igenom våra projekt har det visat sig att ungefär hälften är
projekt där projektägare och projektledare kan separeras. Detta innebär klara
begränsningar för perspektivet att fokusera mer på projektägarna för att nå långsiktiga
effekter. Vår lösning har varit att jobba olika med respektive grupp och anpassa efter
projektens förutsättningar. Företag har oftast inte gjort skillnad på rollerna. Kommuner
har ofta svaga projektägarroller.
Adaptivt lärande. Det är väsentligt att det ständigt sker ett reflekterande över hur
förbättringar kan ske. Vi har t ex noterat att våra projekt är olika och behovet av stöttning
och aktiviteter skiljer sig åt. Ett exempel på detta när det är företag som är projektägare är
behovet generellt betydligt mindre med insatser från Leader för att främja
effekttänkandet. Generellt är det framgångsrikt att göra insatser i rätt tid som gynnar
effekttänkandet i respektive projekt.
Anpassat lärande/Risk för mättnad. Hittills har vi landat effekttänket bra i vår
organisation. Vi har dock fortsatt en utmaning med att få in det ännu tydligare i många av
våra Leaderprojekt. Det är ganska många koncept och metoder som nya
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projektägare/ledare behöver ta till sig och effekttänket är ett av flera bredvid leadermetod,
projektorganisation, ekonomi, kommunikation, redovisning, horisontella kriterier etc.
Lärandecykel och utvärderingar
Reflektioner på analys och utformning av enkäter är som följer.
Omfattning: vi har haft fem varianter av mottagare. Projektägare, projektledare, finansiär,
LAG samt kontoret. Det har varit allt för mycket då de alla har fått olika enkäter. Det gör
det svårare att hantera och jobbigare att analysera. Många har också haft flera roller vilket
gjort att de fått flera enkäter och därför bara svarat på någon av dem och blandat ihop sina
roller.
För två grupper, LAG-styrelse och kontor har enkäten varit svår då många frågor har varit
på måluppfyllelse. Enkäten återkom i nästan samma form år två och tre vilket gjorde det
lite extra jobbigt.
Syfte. Vi har fått en god överblick över vad de svarande anser om måluppfyllelsen.
Samtidigt har framförallt LAG-styrelsen kunnat reflektera över arbetssätt och nyttan med
Leader etc. Varje års enkät är sammanställd och presenterad för LAG-styrelsen. Även
varumärke, kommunikation samt relation med kontoret har mätts.
Processen. Enkät, sammanställning, presentation, frågor, reflektion i grupp följt av
justeringsbeslut har varit bra. Vi har hela tiden kunnat reflektera över om vi övertolkar
eller om det finns felaktigheter. Det har fått LAG-styrlsen att reflektera över vad vi och
de gör.
Samtidigt har vi succesivt sprängt in fler frågor om effekter och fått med både reflektion
och skattning av detta område. Grunden med en enkät och reflektion tycker vi är bra. I
framtiden bör man dock ha ett enklare upplägg som får LAG att reflektera över strategi,
mål, effekter och verksamhet. Vissa av frågorna kan variera medan andra kan vara
specifika. En årlig enkät bör ställas.
Lingon. Vår digitala plattform har inte använts. Delvis för att den hade för många
barnsjukdomar och delvis för att vi inte har tryckt ut den till LAG och visat på fördelarna.
Vi hade goda förhoppningar med denna typ av diskussionsforum men har också haft
betänkligheter med avseende på webbvana, viljan att socialisera online samt att prioritera
en ny digital plattform även om den är enklare och renare än andra befintliga digitala
diskussionsforum.
Anpassning. Vi har tagit till oss av utvärderingar och utvärderingsmöten. Vi har anpassat
vårt arbetssätt och vad vi har lagt tid på även om arbetsuppgifterna naturligtvis följer
Leader-processen. Vi har jobbat vidare med projekten för att få dem att tänka framåt och
på effekter. Detta har även lett till kontakter och bättre lokala nätverk.
Projektintervjuer. En av de saker vi gjorde som resultat av inriktningsjusteringar var att
låta LAG-styrelsen komma ut som besökare/Leaderguide till projekten. Något som
fungerat olika beroende på projekt. Rollen blir lite oklar och det är lätt för medlemmen att
uppfattas som en revisor.

3. Reflektion över lärande och innovation i Leader Bohuskust och
gränsbygd (LBG). Mats Holmquist, Högskolan Halmstad
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Jag kommer här att reflektera över LBGs tillämpning med fokus på det lärande som har
bäring på att stärka effekttänkande och effektdrivande. Mina reflektioner blir av naturliga
skäl distanserade och teoribaserade då jag har en begränsad kunskap om praktiken i LBG
men desto större om forskningen inom lärande och innovation. Jag har gjort reflektionen
genom att jämföra vad forskningen om lärande visar i teorin med vad Leader Bohuskust
gjort i praktiken och utifrån det ge några råd och förbättringsförslag.

En lärande organisation
En lärande organisation innehåller enligt forskningen (Argyris & Schön, 1978, Senge
1995) både en kunskaps- och en handlingskomponent. Lärande sker när organisationen
- Erfar något
- Analyserar varför detta har skett
- Inser vad som behöver göras för att nå ett bättre resultat
- Förändrar beteendet och handlingarna i verksamheten
Lärandet börjar med att individerna reflekterar över vad de upplever. Ofta kan det vara
svårt att sätta ord på och därför kallas erfarenhetsbaserat lärande för tyst kunskap. För att
den tysta kunskapen hos individerna ska kunna användas för organisatoriskt lärande,
måste den aktiveras till kunskapsöverföring genom intern kommunikation.

Figur 5: En lärloop (Kolb i Granberg & Ohlsson, 2014, sid 40)
Det erfarenhetsbaserade lärandet börjar i modellen med konkreta erfarenheter genom
egna upplevelser av våra handlingar. Det följs av reflektioner och analys över
erfarenheterna som leder till bildandet av generella tolkningar och slutsatser. Dessa
lärdomar används sedan till att aktivt pröva och experimentera, till förbättrade handlingar.
Så ser en lärloop ut. Den övergår i en ny lärloop som fortsätter med ännu en i en
lärprocess av ständiga loopar.
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Figur 6: En lärprocess i loopar (Granberg & Ohlsson, 2014, sid 40)
Leader Bohuskust och gränsbygd (LBG) har i sitt Lärande och Innovationsprojekt (LIN)
arbetat efter en egen loop-modell och genomfört tre loopar; 2017, 2018 och 2019.

Figur 7: Leader Bohuskusts lärmodell

Steg 1 – Samla erfarenheter
För att en verksamhet ska bli lärande behöver den organisera looparna. Det första steget
är att samla in de konkreta erfarenheterna (se fig 7). Viktiga delar här handlar om VAD
och HUR. LBG har valt att i varje loop göra:
• en enkät med delvis olika frågor till projektledare, projektägare, LAG, finansiärer och
kansli. Frågorna handlar om upplevelser av verksamheten idag, uppnådd
måluppfyllelse och tankar om framtida förbättringar kring, arbetssätt, effekter,
kommunikation och horisontella mål samt nyttan med Leader.
• projektträffar med projektledarna
• ett digitalt diskussionsforum på nätet
• projektintervjuer av LAG-medlemmar
Mina reflektioner om första steget i LBGs lärmodell är att enkäter kan vara en bra
insamlingsmetod om frågorna är relevanta, svarsfrekvensen god och svarspersonerna
relevanta. Frågorna i LBGs enkäter har förbättrats mellan looparna och handlar allt mer
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om effektaspekter. De kan troligen prioriteras och preciseras ytterligare efter hur LBG ser
att svaren är användbara i uppföljning och utveckling.
Frågorna om den interna verksamheten (kommunikation, arbetssätt, stämning, ekonomi)
kanske kan minska till förmån för fler frågor om de externa konsekvenserna (mervärden,
strukturella förändringar, lokal utveckling). På liknande sätt kanske måluppfyllelse kan
vinklas mindre mot interna budgetmål och mer mot externa utvecklingsmål i strategin.
Svarsfrekvensen för projektägare och finansiärer kanske kan höjas med
telefonpåminnelser, eller genom telefonintervjuer? Finansiärernas svar vet jag inte hur
mycket det ger, kanske kan det räcka med projektägarna. De har huvudrollen. Bra vore att
även att få input från externa partners och intressenter som inte är projektägare men
lokala och regionala aktörer som också har ett ansvar för och arbetar med lokal
utveckling (ideella, offentliga och privata). Antingen via enkäter eller telefonintervjuer.
Ur effektperspektiv behöver enkäten inte ges till projektledare och kansli. För att få input
från projektägare, finansiärer och lokala/regionala utvecklare, kan telefonintervjuer vara
en bättre metod.
LBG har haft 3-4 projektträffar per år. I början generella, sedan mer specifika och
grupperingsinriktade. På dessa har de inkluderat roller, effekttänk och slutligen har de
kört effektworkshops. De har tagit upp en blandning av projektinterna och
utvecklingsexterna frågor. Här finns anledning att reflektera över syfte och målgrupp. För
projektledare är det interna operativa projektarbetet viktigare, men projektägare behöver
kunskap och kompetens för att förstå och ta ansvar för det strategiska arbetet med att
skapa permanenta effekter av de temporära insatserna. Projektägarna är de personer i
permanenta organisationer och föreningar som kan ta emot och föra vidare de värdefulla
resultaten från Leaderinsatserna. Så LBG bör överväga att skilja på projektledarträffar
och projektägarträffar samt organisera dem med olika innehåll. I de fall projektägaren
också är projektledare får hen gå på bägge träffarna.
I LBGs lärmodell finns även en digital plattform med ett diskussionsforum som är tänkt
att aktivera lärprocessen mellan de gemensamma aktiviteterna. Den har jag förstått inte
fungerat som tänkt. Få använder den, vilket inte är ett ovanligt problem med interna
digitala forum utanför de breda sociala medierna. Digital kommunikation är inte mitt
område så jag kan bara spekulera. Kan en FB-sida för LBG fungera bättre?
Uppföljningen av LAGs projektintervjuer visade att de var trevliga och gav LAGmedlemmarna inblick i projekten, men inte att de gav så mycket gällande
effekttänkandet, så frågan är vilken nytta de ger? Ett sätt att öka värdet är att ge
projektbesöken en mer effektcoachande inriktning med fokus på effektworkshopens delar
som stöd, särskilt effektfinansieringen. Idén om kick-out träffar som en LAG-medlem
kom med, är värd att testa. Kontoret skulle då organisera träffar i slutet av projekttiden
om långsiktighet och få värdefulla resultat att leva vidare.

Steg 2 – Reflektera systematiskt
Det andra steget i en lärloop innebär att organisera reflektioner över erfarenheterna.
Viktigt här är VEM som deltar och HUR reflektionerna görs. I LBGs fall har det skett på
LAG-möten med underlag från steg 1. Regelbundna och systematiska reflektioner i LAG
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över verksamhetens effekter är ett bra sätt. En svårighet för alla styrelser är att kunna
förhålla sig kritiska till sin egen verksamhet. Det är vanligt och lättare att försvara sina
egna beslut än att ifrågasätta dem. Av det skälet kan en utomstående kritisk vän vara bra
att bjuda in till LAGs reflektionsmöten, och/eller utse personer i LAG som på
reflektionsträffarna får till uppgift att se med kritiska glasögon på verksamheten. Här
spelar kulturen i LAG in. Domineras den av ett okritiskt ”vi är bäst” synsätt eller en
nyfiken ”vad har vi för svagheter som vi kan förbättra”?
I alla verksamheter finns kulturer som har stor betydelse för dess lärande och
innovationsförmåga. Forskningen visar att två väldigt olika logiker råder parallellt. Den
som dominerar är fokuserad på utförandets effektivitet medan den som behövs för
innovation är helt annorlunda. En organisationskultur för lärande och innovation behöver
präglas av utvecklingens logik enligt forskningen (se tabell 2). Det är en utmaning för alla
verksamheter att balansera bägge logikerna och kunna röra sig mellan ytterligheterna.
Tabell 2: Olika organisationslogik (Ellström, 1996)

Till stöd att förstå skillnaden mellan olika typer av lärande kan vi använda Ellströms
(1996) forskning som visar hur det anpassningsinriktade lärandet utgår från givna och
säkra förutsättningar medan det utvecklingsinriktade lärandet uppstår och verkar under
mer öppna och osäkra förutsättningar (se tabell 3).
Tabell 3: Olika lärande (Ellström, 1996)
Anpassningsinriktat Utvecklingsinriktat
lärande
lärande
Uppgift
Given
Inte given
Metod

Given

Inte given

Mål

Givet

Inte givet

Genomförandet av reflektionerna i LAG har sett lite olika ut när jag varit med och jag
rekommenderar LBG att utveckla en kontinuerlig, systematisk form för uppföljande
reflektion och utveckling av verksamheten. Den kan exempelvis se ut så här:
1. Insamlat underlag i steg 1 skickas ut i förväg till LAG.
2. På ett LAG-möte delas LAG in i smågrupper som får tolka och analysera materialet
utifrån några givna effektfrågor. I varje grupp finns en som leder reflektionen och en
som dokumenterar.
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3. Gruppresultaten redovisas muntligt för hela LAG av dokumenterarna.
4. LAG diskuterar gemensamt fram en analys, drar lärdomar och beslutar om
förbättringar. Här deltar med fördel en kritisk vän som kan göra inspel utifrån ett
kritiskt perspektiv. Olikheter noteras. Det samlade resultatet dokumenteras.

Steg 3 – Besluta om förändringar
I tredje steget ska lärdomar och slutsatser leda till förändringsbeslut. I LBG-modellen står
”Revidera plan” vilket indikerar förändringar av den typ som i figur 5 kallas bildande av
abstrakta begrepp och teorier. Här ska det organisatoriska lärandet verkligen göra skillnad
och märkas i förändrad inställning och förändrat agerande. Min bild är att det skett i LBG
men i vilken grad det genomsyrar LAGs arbete, har jag svårt att värdera. En klar
förändring syns i de årliga uppföljningarna och i de nya läraktiviteterna.
Om grundarbetet i steg 1 och 2 är välgjort, bör steg 3 följa i samma spår. Risken här är att
en styrelse trots goda lärprocesser, inte förmår ta konsekvenserna utan fortsätter handla
ungefär som tidigare. Om en styrelse ska fungera lärande och innovativt måste den vilja
lämna den inslagna och säkra utförandets logik som kanske fungerat väl under lång tid.
De måste kunna tillämpa den mer osäkra utvecklingslogiken och våga pröva nya vägar.
Vilken innovativ förmåga LBGs LAG har och vilken logik och uppföljningsstrategi som
dominerar, kan LAG själva med fördel reflektera över. Till stöd för reflektionen kan
tabell 4 användas som tagits fram av mig och professor Jonas Gabrielsson vid Högskolan
i Halmstad. Den visar på kopplingen till och skillnaden mellan olika styrstrategier och
uppföljningssystem.
Tabell 4: Olika uppföljningar för olika strategier
Planeringsstrategi
• Kontroll
• Måluppfyllelse
• Stabiliserande
• Bakåtblickande

Processtrategi
• Lärande
• Måljustering
• Utvecklande
• Framåtsyftande

Huvudfråga: Gör vi saker rätt? Huvudfråga: Gör vi rätt saker?
Genom att förena utvecklingens logik (tabell 1) med ett utvecklingsinriktat lärande (tabell
2) och en processtrategi (tabell 3), läggs grunden för ett uppföljningssystem som kan ge
beslutsunderlag inriktat på lärande och innovation. LBG har börjat lägga den grunden och
rekommenderas att fortsätta utveckla den.

Steg 4 – Genomför verksamhetsutveckling
Fjärde steget i lärloopen innebär att omsätta besluten till handlingar som förbättrar
verksamheten. I figur 5 kallat aktivt prövande och experimenterande. Här handlar det om
att införa faktiska förändringar av verksamheten. Det kan innebära många skillnader.
Från nya formuleringar i den lokala strategin till nya arbetssätt och rutiner vid
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ansökningar, beslut, uppföljning och rapportering av projektinsatser. Huruvida LBG
genomfört en mer effektdrivande plan i praktiken, kan jag inte uttala mig mycket om.
Min bild är dock att effekttänkandet har ökat markant på kansliet och i LAG. Det jag
noterat är att ett flertal effektdrivande aktiviteter har börjat genomföras. Så uttrycken för
att ett organisatoriskt lärande skett i LBG, finns.
Summerar jag mina reflektioner så har LBG ett bra stöd i sin modell för att arbeta med
lärande och innovation och den kan utvecklas än mer. De har även kommit en bra bit på
väg i sitt effekttänkande som drivkraft för att verksamheten ska leda till mer lokala
utvecklings-effekter i form av långsiktigt hållbara strukturella förändringar inom sitt
geografiska område.
Avslutningsvis vill jag ge några generella råd. Den projektifiering som forskningen pekar
på (Fred, 2018), finns även i Leader. Projektarbete och projektresultat dominerar
tänkande och verksamhet. Utbildningar, rapportering och avslutningar har ett internt
fokus. Lärandet riktar sig ofta mot den interna verksamheten och hur den kan förbättras.
Effekttänkande och effektarbete är svagt. Få aktiviteter syftar till ett externt lärande för
att driva effekter. Externt i meningen involvera långsiktiga mottagarorganisationer och
förändra permanenta strukturer. Detta kan liknas vid en organisationskultur i Leader.

Referenser
Argyris, Chris & Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action
perspective. Reading MA: Addison-Wesley.
Ellström, Per-Erik (1996). Arbete och lärande. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Fred, Mats (2018). Projectification: The Trojan horse of local government. Doctoral
thesis. Malmö Universitet.
Granberg, Otto & Ohlsson, Jon (2014). Från lärandets loopar till lärande
organisationer. Lund: Studentlitteratur.
Holmquist, Mats & Johansson, Jörgen (2020). Hållbara Leadereffekter i teori och
praktik. Delrapport 2 i Leffe. Jönköping: Jordbruksverket.
Senge, Peter (1995). The fifth dimension: The art and practice of the learning
organization. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.
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4. Så här kan vi effektförbättra verksamheten i nästa programperiod LAGs analys och slutsatser/beslut
Förslag framåt för LAG från kontoret
Uppföljning Vi har beslutat att som egen uppföljning av vårt område 2022 göra det
utifrån vilka effekter det har blivit i form av mervärden och strukturella förändringar.
Ansökningar Inför framtida ansökningar till kommande Leader-program har vårt arbete
skapat en acceptans för att i ansökan beskriva hur lärandet i allmänhet ska ha en plats i
det dagliga arbetet. I kommande blankett för projektansökning och slutrapportering ska
det vara tydligt med effekttänket. Om det blir urvalskriterier i kommande program bör
dessa också tydligt styra mot effekter.
Indikatorer ska vara få och tydliga för att visa riktning och vad projekteten levererar
direkt.
Budget I varje budget för de enskilda projekten ska tid avsättas för effektworkhops
inklusive resurser för deltagandet.
Prioriteringar
•
•
•
•
•
•

Klimatneutrala projekt
Innovationsgrad i projekt (marknadsför leaderprojekt som innovationsarbete)
Bredd i samverkan och spridning
Effektmål och effektfinansiering i ansökan
Satsa på större projekt med oväntade samarbeten.
Insatser som bidrar till att skapa förändringar i närmiljön

Förslag framåt för LAG från forskaren
I det forskande utvärderings- och utvecklingsprojekt vi gör i Leader (Holmquist &
Johansson, 2020) är vårt generella budskap (som även gäller LBG) att:
-

Leaderarbetet i högre grad än tidigare bör präglas av att infogas i en långsiktig
lokal utvecklingsstrategi med engagerade mottagare, att det har ett starkt stöd
bland politiker och befolkning, att det bygger på en realistisk ekonomisk
hållbarhet samt en entreprenöriell utvecklingskompetens.

-

Leaderarbetet bör utveckla och klargöra interventionslogiken (effekttänkandet,
hur insatserna ska leda till hållbar lokal utveckling) med ett fokus på strukturella
förändringar och mätbara effektmål

-

Leaderarbetet bör utforma mallar, rapporter, strategier, aktiviteter, utbildningar,
uppföljningar och utvärderingar som stödjer, efterfrågar och utvecklar effekter.

-

Inom Leader bör satsningar göras på att utveckla en lärande och innovativ
organisationskultur.

Vi vill dock lyfta våra slutsatser och rekommendationer ytterligare ett steg för att ändra
kulturen från resultat till effekttänkande genom att använda ”insats” istället för ”projekt” i
Leaders arbetsfilosofi. En insats innefattar så mycket mer än ett projekt och lägger större
fokus på LAGs strategiska användning av EU-medel för innovationer i
utvecklingsområdet, än på administrering av projektarbete. Innovationer innebär att ta det
nya till allmänt bruk, Leader innovationer innebär att ta nya idéer och lösningar på lokal
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utveckling till hållbar strukturell förändring, att ta temporära projektresultat till
permanenta effekter.
Ett strategiskt LAG-arbete bör därför:
1. Utgå från den lokala utvecklingsstrategin som bör ha tydliga effektmål kopplade till
EU-programmen, RUS/RUP och politiken
2. Stimulera och prioritera lokala utvecklingsidéer
3. Utveckla och bereda projektansökningar
4. Bedöma, prioritera och besluta om ansökningar utifrån strategin och effektmålen
5. Administrera projektens genomförande
6. Följa upp och effektstödja projekt under gång
7. Verka för att värdefulla resultat överförs till permanenta mottagare
8. Sprida värdefulla resultat till andra områden och intressenter
9. Följa upp och utvärdera insatsernas uppfyllelse av effektmål
Effekttänkandet bör genomsyra alla ovanstående steg.
En ytterligare rekommendation för att stärka effekttänkandet är att LAG och
Leaderkansliert ändrar perspektiv, flyttar fokus och förändrar sin kultur enligt Tabell 5
nedan.
Tabell 5: Perspektivförflyttning
Från

Till

Projekt

à

Insats

Projektledare

à

Projektägare

Projektresultat

à

Utvecklingseffekter

Mervärden

à

Strukturella förändringar

Internt lärande à

Extern lärande

Administration à

Innovation

Det begränsade projekttänkandet bör flytts till ett större insatstänkande där flera projekt
tillsammans kan bidra till lokal utveckling. Fokusering på de tillfälliga projektledarna bör
flyttas till permanenta projektägarna som fanns innan projekten kom till och finns kvar
efter projekten avslutas. De har intresset och ansvaret för effekttänkandet.
Istället för kortsiktiga projektresultat bör fokus flytta till långsiktiga lokala
utvecklingseffekter. Det innebär även en tankeförflyttning från mervärden, som är bra
men inte tillräckliga utvecklingsmål, till strukturella förändringar. Då krävs också ett
organiserande av externa läraktiviteter med projektägare, mottagarorganisationer och
lokala utvecklingsansvariga istället för alla interna läraktiviteter som
projektledarutbildning, ekonomistöd, slutkonferenser och Leaderdagar.
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Sammantaget krävs en förändrad genomsyrande organisationskultur som ändrar fokus
från administration och central rapportering till innovation och lokal utveckling. Allt
detta är lätt att säga men svårt att göra. Det kräver vilja, tid och en ständig reflektion över
om vi gör rätt saker. Men det går.

5. Handbok – Gör så här i nästa programperiod
1. Effektutbildning för LAG och projektägare, med filmen och barometern. Kan
göras i samband med ansökningsprocessen
2. Lärande och utveckling/innovation, stående punkt på LAG möte, en kvart med
olika innehåll
3. Effektworkshop erbjuds alla beviljade projekt på (halv)årliga nätverksträffar
4. Effektbarometern kopplas till utvärderingskriterier/indikatorer …
5. Alla projektansökningar ska ha ett effektmål som siktar på minst en av de fem
effektvariablerna för strukturell förändring
LÄRCYKEL
6. Årliga externa avstämnings/infoträffar med finansiärer, tjänstepersoner …
7. En årlig enkät, förenklad, lämplig. Till finansiärer, tjänstepersoner, projektägare,
LAG … Om måluppfyllelse, mm …
8. Ett internt uppföljnings/utvärderingsmöte varje år, med analys av hur ligger vi
till, med LAG
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6. Bilagor (underlag och verktyg)
B1) Enkätexempel År 2017
Ditt Namn
Ditt efternamn
Ditt e-post
Av 34 LAG-prioriterade projekt är 11 inom insatsområde 1 , 2 inom insatsområde 2, 16 inom
insatsområde 3 och 5 inom insatsområde 4. Hur väl instämmer du i påståendet: "Jag är nöjd
med fördelningen av projekt mellan insatsområdena."
Inom Insatsområde 1 har vi 6 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet: "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Utvecklad lokal marknad"
Inom Insatsområde 1 har vi 6 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet: "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Diversifiering genom utveckling av nya tjänster och produkter"
Inom Insatsområde 1 har vi 6 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet: "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Hållbar förvaltning av fiske och naturresurser"
Inom Insatsområde 1 har vi 6 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet: "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Diversifiering inom fisket (turistisk utveckling)"
Inom Insatsområde 1 har vi 6 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet: "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Fler konkurrenskraftiga företag"
Inom Insatsområde 1 har vi 6 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet: "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Ökad kompetens i fråga om hållbart fiske"
Inom Insatsområde 2 har vi 3 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål Utvecklad lokal marknad"
Inom Insatsområde 2 har vi 3 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Diversifiering genom utveckling av nya produkter och försäljningsvägar"
Inom Insatsområde 2 har vi 3 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Nya affärsmodeller och innovativa samarbeten"
Inom Insatsområde 3 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Fler säljbara produkter och besöksmål inom natur- och kulturturism"
Inom Insatsområde 3 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Fler affärsidéer och arbetstillfällen med bas i miljöteknik, cirkulär ekonomi och
miljötjänster"
Inom Insatsområde 3 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Utveckla användnigen av digital teknik"
Inom Insatsområde 3 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Fler konkurrenskraftiga företag"
Inom Insatsområde 4 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Nya logistik och servicelösningar för lokala behov"
Inom Insatsområde 4 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Ökad inflyttning och metodutveckling för attraktivitet"
Inom Insatsområde 4 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål -Livskraftiga föreningar och företag genom nya grepp för samverkan samt
kapitalanskaffning"
Inom Insatsområde 4 har vi 4 delmål. Hur väl instämmer du i påståendet "Vi är på väg att
uppfylla delmål - Ökad social inkludering /integration"
Nu använder vi medlen till administration och projektfinansiering. Hur förhåller du dig till
påståendet "LAG bör driva egna projekt/aktiviteter för att få bättre måluppfyllelse"
Hur leder vår strategi oss till en bättre måluppfyllelse? Vad behöver justeras?
Hur väl instämmer du i påståendet: "Organiseringen och upplägget av LAG mötena är
ändamålsenligt"
Hur väl instämmer du i påståendet: "Jag får en tillräcklig bra bild och inblick i ansökningarna
för att fatta mina beslut"
Hur väl instämmer du i påståendet: "Utöver LAG-mötena får jag det stöd jag behöver ifrån
kansliet "
Hur väl instämmer du i påståendet: "Jag upplever att LAG har en god stämning med ett öppet
tillåtande klimat där jag blir hörd"
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Hur skulle du vilja utveckla arbetssättet? Har du förslag på förbättringar? Ska vi ta bort vissa
rutiner?
Hur väl instämmer du i påståendet: "Jag anser att vi når ut till de målgrupper vi önskar"
Hur väl instämmer du i påståendet: "Varumärket Leader Bohuskust och gränsbygd är
tillräckligt känt"
Hur skulle du vilja att vi utvecklar vår kommunikation? Har du förslag på förbättringar? Ska vi ta
bort vissa kanaler? Hur stärker vi varumärket?
Hur väl instämmer du i påståendet: "Leader spelar en viktig roll i att stärka kommunens och
regionens företagsklimat"
Hur väl instämmer du i påståendet: "Leader gör god nytta för samhällsmedborgarna utöver att
påverka näringslivsklimatet"
Hur kan vi vidareutveckla vårt arbete med våra 3 horisontella mål? Jämställdhet? Miljö?
Integration och mångfald?
Hur fick du reda på möjligheterna med Leader?
Hur ser din tidsfördelning ut? Lägger vi tid på rätt saker på kansliet?
Hur är trivseln? Utveckla…
Hur är arbetsmiljön? Arbetsbelastning? Stress? Utveckla…
Hur väl instämmer du i påståendet: "Leader är en metod och inte bara ett bidrag"
Vad borde göras för att göra leadermetoden ännu bättre?
I vilken grad blir det långsiktiga utvecklingseffekter av Leader insatserna efter projekt- och
programtiden är slut?
Hur kan Leader göra mer bestående samhällsnytta som håller utan EU-stöd?

B2) Sammanfattande rapporter *3
2017 Exempel sida

2018
2019
B3) Förslag till frågor till utvärdering
Tänk övergripande frågor. Typ Hur har Leader bidragit till den lokala/regionala
utvecklingen? Vad har Leader bidragit till i den lokala/regionala utvecklingen? I vilken
grad har ni och Leader samspelat/samordnat er strategi och er praktik/era insatser?
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Vad kan ni göra för att bättre ta vara på Leaders resurser i ert utvecklingsarbetet? Vad
kan Leader göra för att bättre ta vara på era resurser i ert utvecklingsarbetet? Blir det
inga svar eller magra svar, så säger det något viktigt att ta in i lärloopen.

B4) Workshop upplägg – 2 st ppt – Effekt-WS och Mottagarmöte
https://lluh.se/driva-projekt/bilagor/
B5) Material kopplat till LAG utbildning
Se även film
https://lluh.se/driva-projekt/bilagor/
B6) Effektenkät till projektägare i avslutade projekt minst x år efter projektslut
https://lluh.se/driva-projekt/bilagor/
Utvärdering av Leader Bohuskust 2016-2020 med denna enkät finns hos kontoret
B7) LAG guiders frågeprotokoll
Lysekil 2019-05-08

LAG´s kontakt med projekten inom Leader Bohuskust och gränsbygd
Här kommer några tips inför dina besök:
o Berätta syftet av ditt projektbesök till dem du besöker.
o Läs gärna genom projektets Projektansökan innan besöket, har ni inte kvar ansökan
hjälper vi på kontoret er att ta fram den.
o Se fördelningen av projekt i separat dokument.
o Ta gärna ett par foton i samband med ditt projektbesök (som illustrerar projektet,
gärna med människor med på bilden) och skriv ett par rader och skicka till
jennie.seimark@leaderbohuskust.se så att hon kan lägga ut dem på sociala medier.
OBS! Viktigt om det är personer med på fotona att fråga om det är ok att vi
använder dem.
o Efter besöket går du in på bifogad länk och svarar på frågorna för att vi på kontoret
sedan ska kunna göra en uppföljning av projekten.
https://goo.gl/forms/NsGlwjiEtTmtUoUS2
Enkäten innehåller följande frågor:
- Arbetar ni i projektet aktivt med representanter från ideell sektor, företag och
offentliga organisationer?
- Hur arbetar ni för att projektet ska övergå till ordinarie verksamhet efter
projekttiden?
- Känner ni att ni har uppdelade roller att någon tar ansvar för att vara projektägare,
projektledare eller administratör?
- Övriga noteringar.
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Varför gör vi detta:
En av flera aktiviteter för att utveckla Leader verksamheten i enlighet med vårt eget
projekt ”Lärande och innovation”.

LAG lär känna det praktiska genomförandet i projekten,
projekten känner sig sedda och får ett breddat nätverk,
Leader Bohuskust och gränsbygd får en bättre och samlad bild av resultat och effekter i
projekten
Målen är
Att alla pågående projekt får en kontakt från LAG-ledamot
Att LAG-ledamöter ställer vissa generella frågor till alla projekt som kan följas upp
Att LAG ledamöterna redovisar sina intryck digitalt såväl på LAG-möten
Hur genomförs detta
Kontoret gör en lista på vilka ledamöter som föreslås besöka vilka projekt.
Helst en fysisk träff med projektet.
Vid LAG-möten görs avrapporteringar om samlade intryck.
B8) Slutrapport Lärande och Innovation
På länk nedan finns slutrapporten för projektet som de 5 områdena gjort gemensamt.
https://lluh.se/leaderprojekt-ger-effekter/
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