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It has become popular for political scientists to discuss the transformation from government to 
governance and the networks’ greater influence on public policymaking. However, this debate 
lacks methodological, empirical and theoretical research about the relationship between 
governance networks and representative democracy. The main objective of this essay is to 
understand the relationship between governance networks and representative democracy 
through a case study of the governance network Leader Linné.  The theoretical framework 
includes four analysis models about the relationship between governance networks and 
representative democracy that are analysed by five factors connected to representative 
democracy. Each model has a specific approach to the public policymaking in networks e. g. 
were the power lies, how the general interest is understood and the role of politicians. The 
essay is designed as a case study combined with interviews of participants from the network’s 
national, regional and local level. The result of the essay is that the relationship between the 
governance network and representative democracy is complemental meaning that 
representative democracy makes the central decisions in society where secondary decisions 
are made through a combination of representative- and participate democracy introduced by 
Leader. In Leader Linné the general interest is formed at EU level and politicians have a 
managerial role. 
 
Keywords: Governance networks, representative democracy, decision-making, public 
policymaking.   
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1. Inledning 
 
Det har blivit populärt för statsvetare att tala om övergången från goverment till governance 

och det komplexa beslutsfattandet. Detta har öppnat upp för en debatt om en ny form av 

offentligt policyfattande i nätverk som bygger på samarbete mellan offentliga, semi-offentliga 

och privata aktörer (Sullivan & Skelcher, 2002). Leader är ett sådant EU-understött 

nätverkssamarbete mellan europeiska, nationella, regionala och lokala aktörer för 

landsbygdsutveckling. Leaders policymål beslutas centralt av EU men genomförs med mycket 

samarbete och inflytande av privata aktörer.   

 
1.1. Problemformulering  

 
Trots nätverkens allt större inflytande på offentligt policyskapande saknas metodologisk, 

empirisk och teoretisk forskning om relationen mellan å ena sidan nätverk med formella och 

informella aktörer, strukturer och mekanismer: governance networks och å andra sidan 

representativ demokrati (Sørensen & Torfing, 2005: 199). ”The relationship between 

governance networks and representative democracy is not problemized at all” (Klijn & 

Skelcher, 2007: 558).  

 

De metodologiska grunderna för att studera relationen är bristfällig och mycket begränsad 

(Mathur & Skelcher, 2007). Det finns etablerade metoder för att mäta demokratiskt hardware 

av formella nätverk, men dessa metoder är inte applicerbara för att samla in demokratiskt 

software; alltså dagliga informella beslut. För att samla in demokratiska software krävs 

metoder som söker tolka och förstå, t.ex. samtalsintervjuer med de inblandade i nätverket, 

kombinerat med kriteriebaserade instrument, som t.ex. ett analysschema med ”grader”. Några 

sådana metoder är ännu inte fullt utvecklande.  

 

Den empiriska forskningen om relationen mellan governance networks och representativ 

demokrati är begränsad till governance networks flexibilitet och effektivitet, området för dess 

demokratiska implikationer är näst intill outforskad (Papadopoulos, 2007). I en undersökning 

av 1600 projekt inskrivna i en EU governance databas visar att endast 17% av projekten har 

adresserat frågor om demokrati eller legitimitet (Kohler-Koch, 2006). Undersökningen kan 
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vara ett tecken på vad man brukar beteckna som ”demokratiskt underskott”. De få empiriska 

undersökningar som forskare faktiskt har gjort om relationen mellan governance networks och 

representativ demokrati har inte tagit hänsyn till governance networks nationella kontext: 

därför är det svårt att dra generellt gällande slutsatser om relationen. En undersökning av 

relationen i ett land med hög decentralisering resulterar i slutsats X, men X behöver 

nödvändigtvis inte vara gällandes för länder där nätverk existerar under starkt centralt styre: 

där kan resultatet bli Y. Med andra ord, kunskaper och slutsatser om relationen mellan 

governance networks och representativ demokrati är kontextberoende, där slutsatser endast 

gäller för andra länder med liknande nationell karaktär (Klijn & Skelcher, 2007). Det råder 

alltså en brist på empirisk forskning som tar hänsyn till kontext. 

 

Den teoretiska forskningen om relationen mellan governance networks och representativ 

demokrati har begränsad tillgänglig data, främst pga. att den demokratiska aspekten tidigare 

inte har varit prioriterad i nätverks och offentliga sektorsforskningen. Avsaknaden av data har 

därför polariserat debatten där governance networks antingen bidrar till eller begränsar 

representativ demokrati (Klijn & Skelcher, 2007). Denna ”antingen – eller” logik är bristfällig 

där dessa endast är två potentiella modeller om relationen. Forskarna Erik-Hans Klijn och 

Chris Skelcher introducerar ytterligare två möjliga utfall: den övergående modellen som 

påstår att en policyövergång sker från representativ demokrati till governance networks; samt 

den instrumentella modellen som visar hur regeringsaktörer använder nätverken för att skapa 

offentlig policys som gynnar deras eget intresse. Modellerna ger olika förklaringar till 

relationen mellan governance networks och representativ demokrati.  Modellerna ger också en 

referenspunkt för att identifiera ett governance network och dess design som i sin tur 

genererar en utveckling i forskningsområdet. Identifieringen av nätverkets karaktär och design 

kan kopplas till problem som berör den offentliga sektorn. Varje logik har olika svar till vem 

det är som har makten, hur det allmänna intresset är förstått samt vilken roll politiker spelar i 

nätverket.  

 

De fyra teoretiska modellerna är inte fullständiga i den bemärkelsen att den empiriska 

forskningen inte stödjer dessa fullt ut, vilket återigen är kopplat till bristande empirisk 

forskning om relationen. Utifrån denna uppfattning, blir den empiriska forskningen utifrån 

teoriansatsen aktuell, intressant och nytänkande. Uppsatsens mål är därför att undersöka 

relationen mellan governance networks och representativ demokrati utifrån nätverket Leader 

Linné, som är ett fall av governance networks. 
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1.2. Syftesformulering 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan governance networks och 

representativ demokrati utifrån fallet Leader Linné.  

 
1.3.   Frågeställningar 
 

• Vad är Leader? 

• Hur ser den politiska processen ut vid bildandet av Leader Linné? 

• Hur ser relationen ut mellan Leader Linné och representativ demokrati? 

• Vad säger relationen mellan Leader Linné och representativ demokrati om offentligt 

policyfattande i Leader Linné? 

- Vem har makten? 

- Hur uppfattas det allmänna intresset? 

- Vilken roll har politiker? 

• Vilka demokratiska problem eller demokratiska potential har Leader Linné? 

 

1.4. Avgränsning 

 
Uppsatsen gör endast anspråk på nuvarande Leader bildandet i länen Kronoberg och 

Jönköping. Uppsatsen handlar inte om EU:s interregionala program eller andra delar av det 

nationella landsbygdsprogrammet än axel 4, Leader. Tidigare Leaderbildanden som Leader 1, 

Leader + och Leader 2 kommer inte att behandlas i uppsatsen. Uppsatsens 

undersökningsperiod är under sju veckor under april 2008 till maj 2008 och visar hur 

nätverket fungerade under just denna period. En avgränsning av intervjupersoner görs också 

på grund av tidsbrist, annars skulle det vara intressant att intervjua någon från europeisk nivå 

så att alla styrningsnivåer i nätverket blir ”täckta”.  Representativ demokrati kan betyda 

mycket, därför avgränsar jag mig till följande undersökningsfaktorer: 1) valda politikers roll: 

2) synen på deltagande: 3) synen på ansvarsutkrävande och insyn: 4) synen på beslutsfattande 

och 5) relationen mellan representativ demokrati och governance networks.  
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1.5 Disposition 

 
Kapitel 2 beskriver den tidigare forskningen om governance networks och förklarar termens 

betydelse. Kapitel 3 handlar om uppsatsens teoretiska ramverk där de fyra analysmodellerna 

med analysschema presenteras som fyra modeller om relationen mellan representativ 

demokrati och governance networks. Modellerna har fem undersökningsfaktorer som kopplas 

till representativ demokrati. Varje modell i sin tur säger något om offentligt policyskapande i 

nätverk: var makten ligger, hur det allmänna intresset är uppfattat samt de valda politikernas 

roll. Kapitel 4 introducerar den metodologiska ansatsen där fallstudiedesign och 

samtalsintervjuer är i fokus. Kapitel 5 presenterar en bakgrund till Leader och ger en kort 

överblick av Sveriges nationella kontext. I kapitel 6 presenteras både empirin från 

samtalsintervjuerna och en analys av denna empiri utifrån analysschemat om relationen 

mellan representativ demokrati och governance networks. I kapitel 7 beskrivs vilka slutsatser 

som tas utifrån analysen i kapitel 6. Det sjunde kapitlet redogör för vilken analysmodell som 

bäst stämmer överens med Leader Linné och drar slutsatsen om vilken offentlig policymiljö 

det råder i Leader Linné utifrån analysschemat om modellernas relation till det offentliga 

policyfattandet i Leader. Kapitel 8 för en avslutande diskussion om uppsatsens resultat och 

vidare forskning. Kapitel 9 sammanfattar uppsatsen som helhet.    
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2. Tidigare forskning 
 
Detta kapitel redogör för den tidigare forskningen i området governance networks och 

representativ demokrati.  

 

2.1.   Att förstå governance networks 

 
Det har blivit populärt att diskutera övergången från goverment till governance styre i den 

statsvetenskapliga diskursen (Rhodes, 1994). Detta innebär dock inte att man överger 

government styret helt för att sedan ersätta denna med en ny decentraliserad form av styre. 

Det handlar inte heller om ett fundamentalt skifte i hur västerländska samhällen styrs. Termen 

syftar istället på en gradvis problematisering av det traditionella fokus av suveräna politiska 

institutioner som påstås styra top-down genom lagar och byråkrati (Sørensen & Torfing, 

2005).  

 

Termen governance har olika betydelser i olika diskurser och kontexter (Rhodes, 1996). Inom 

statsvetenskapen refereras termen till en differentierad och fragmenterad politik som delas 

upp mellan offentlig, semi-offentlig och privata aktörer. ”Public policy is formulated and 

implemented through a plethora of formal and informal institutions, mechanisms and 

processes that are commonly referred as governance” (Sørensen & Torfing, 2005: 199).  

Ibland syns termen governance ihop med begreppet network, eller nätverk, som bildar 

governance networks. Begreppet network används frekvent och brett inom statsvetenskapen 

och tar många olika skepnader som sociala nätverk, ekonomiska nätverk och terrornätverk 

(Raab & Milward, 2003). Ordningsföljden av termerna governance och network är kritisk för 

definitionen av min teoretiska utgångspunkt; generellt brukas det skiljas på network 

governance och governance networks. Network governance är det vanligast använda och är 

speciellt associerad till en högre grad av samhällig organisation som betonar marknad och 

hierarki. Governance network däremot, som denna uppsats utgår ifrån, används när ett 

nätverks relation är speciellt inriktad på governance (Klijn & Skelcher, 2007). Appliceringen 

av governance networks i uppsatsen är associerad till en ny form av offentligt policy 

övervägande, beslut och implementering. Dessa bygger på beroendeförhållanden mellan 

offentliga, samhälliga och privata aktörer, men dock inte på jämlika villkor . Governance 



 11

networks liknar former hos nya hybridorganisationer som spelar en viktig roll i formandet av 

offentlig policy. Institutioner som ingår i nätverk kan erhålla ökad effektivitet när 

formuleringen och implementeringen av offentlig policy sker bortom institutionella gränser. 

Nätverksamspelet kan dock skapa ogynnsamma förhållanden för beslutsfattandets 

demokratiska förankring (Sullivan and Skelcher, 2002).  

 

2.2. Från ”government till governance” teorier 

 
Begreppet network är inget nytt fenomen inom statsvetenskapen. Pluralister anser att 

individuella intressen bildar påtryckningsmedel mot regeringen utan att bli en del av den 

(Dahl, 1961). Korporativister kritiserar pluralismen för att blunda för att vissa organisationer 

får representationsmonopol i regeringen och blir därigenom integrerade i staten. Neo-

korporativister utvecklar korporativismteorin genom att betona det ömsesidiga 

beroendebandet mellan stat och intressegrupper gällandes policyns skapande och 

implementering. Teorin är dock svår att tillämpa på olika sorters lösa nätverk med tillfälliga 

aktörer eftersom den bygger på ett institutionaliserat tredelat samråd, ”the iron triangle” 

(Sørensen & Torfing, 2005).  Teorin om policynätverk analyserar lösa nätverk mellan stat och 

samhälle där nätverk skapas på grund av resursberoenden mellan olika sociala och politiska 

aktörer.     

 

2.3.    I riktning mot den andra generationen av governance networks 

forskning 

 
Under 1980 och 90-talet blev begreppet governance networks mycket diskuterat inom den 

offentliga sektorn. Rapporter skrevs om hur regeringar misslyckades att fånga in den 

komplexa och differentierade politiken. Nya former av interaktion behövdes för att lyckas 

fånga in det komplexa samhällets beslutsfattande. En reaktion till detta blev skapandet av nya 

förbindelser och förhandlingar mellan offentliga, samhälliga och privata aktörer (Rose, 1986). 

Det ökade fokus på överväganden och förhandlingar i policybeslut öppnade och breddade 

vägen för policyanalytiker att undersöka och utveckla forskningen om governance networks. 

Den första generationen av governance networks teorier utvecklade disciplinen som en kritik 

mot det traditionella regerings- och top-downstyret och sökte därigenom övertyga om att 

någon nytt var på gång. Denna generation var fokuserad på att förklara governance networks 
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geografiska och sektoriella spridning; olika skalor samt olika former och innehåll. Med andra 

ord, den första generationens mål var att kartlägga fenomenet inom ramen för de traditionella 

formerna av styre genom stat och marknad, och deras fokus låg på effektivitet och flexibilitet. 

(Sørensen & Torfing, 2005: 206). Den andra generationen av governance networks forskning 

såg governance networks som något redan etablerat i samhället och sökte istället skilja på 

marknad och stat för att utveckla governance networks forskningen. Olösta frågor och frågor 

som hamnat i skuggan av den första generationen sattes i nytt ljus; governance networks 

mötte för första gången frågor om sin demokratiska förankring.   

 

2.4.   Polariseringen kring nätverk och demokrati 
 

Relationen mellan governance networks och representativ demokrati har börjat få mer 

uppmärksamhet den senaste tiden, men fortfarande är tillgängliga data mycket begränsad. I 

avsaknaden av data har debatten om relationen blivit polariserad (Klijn & Skelcher, 2007: 

558). Den ena sidan anser att nätverk stödjer demokrati genom att involvera fler medborgare i 

politiken genom att skapa nya kopplingar till policyskapande i den offentliga sektorn (Hajer 

och Wagenaar, 2003). Nätverkens nya kopplingar till samhället minskar den representativa 

demokratins och partipolitikens begränsningar. Nya aktörer styr utvecklingen av policys 

genom horisontell interdependens och nätverken anses vara flexibla och anpassningsbara till 

nya former av representativ demokrati med inriktning på deltagande. Den andra sidan ser 

nätverk som en begränsning för den representativa demokratin eftersom nätverk uppfattas 

som ett kluster av makt och privilegier som fördelas ojämnt över privata aktörer (Lownders, 

2001). De strukturella fördelarna tillfaller den starkare aktören som kan styra de offentliga 

besluten. Den nu uppkommande utvecklingen av den demokratiska dimensionen av 

governance networks har misslyckats med att spåra olika teoretiska länkar mellan governance 

networks och representativ demokrati (se Sørensen och Torfing, 2003;  Edelendos och Klijn, 

2006). Dualismen som identifierades – att nätverk antingen stödjer eller begränsar demokrati 

– är bara två potentiellt möjliga relationer.   
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3.  Teoretiskt ramverk  
  

Detta kapitel redogör för uppsatsens teoretiska ramverk där fyra analysmodeller med 

analysschema presenterar relationen mellan representativ demokrati och governance networks 

i samhället. Modellerna har fem undersökningsfaktorer som kopplas till representativ 

demokrati. Varje modell säger i sin tur något om offentligt policyskapande i nätverk: var 

makten ligger, hur det allmänna intresset är uppfattat samt de valda politikernas roll. 

 

Den oförenliga modellen menar att representativ demokrati bör vara det primära målet för 

samhälligt beslutsfattande, inte governance networks. Den kompletterande modellen anser att 

representativ demokrati har ledningen för primära beslut: sekundära beslut tas genom 

deltagardemokrati introducerad genom governance networks. Den övergående modellen 

innebär att representativ demokrati är utbytt mot andra modeller av samhälligt beslutsfattande 

som avspeglar flera olika värden i en multidimensionell värld. Den instrumentella modellen 

menar att maktfulla regeringsaktörer ökar deras förmåga att forma offentligt policy i 

samhället genom en instrumentell användning av nätverk. 

 

Modellerna och modellschemat som kommer användas som teoretisk utgångspunkt har sitt 

ursprung i forskarna Erik-Hans Klijn och Chris Skelchers conjectures, alltså informativa 

spekulationer som ska generera nytt tänkande och bidra till provisoriska lösningar (Klijn & 

Skelcher, 2007). Jag har modifierat modellschemat efter uppsatsens syfte och lagt till synen 

på deltagande och insyn som en variabel måste analyseras. Modellerna är heuristiska 

instrument för att strukturera följande diskussion och kan betona teman eller spänningar 

emellan modellerna. Eftersom modellerna fungerar som heuristiska verktyg är det viktigt att 

kunna jämföra dessa med varandra utifrån vissa utgångspunkter. Utgångspunkten som har 

valts definierar vad jag avser med representativ demokrati.  

 

Faktorer som undersöks är:  

1) valda politikers roll  

2) synen på deltagande 

3) synen på ansvarsutkrävande och insyn 

4) synen på beslutsfattande 

5) relationen mellan governance networks och representativa demokratiska institutioner 
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De valda politikernas roll berättar om relationen mellan governance networks och 

representativ demokrati. Synen på deltagande är viktig eftersom detta är grundvalen för ett 

folkstyre. Synen på ansvarsutkrävande och insyn analyseras samtidigt eftersom 

ansvarsutkrävande inte är möjlig utan tillräcklig insyn. Analysfaktorn pekar också på aktuell 

debatt om ansvar i ett nätverk. Synen på beslutsfattande berättar om hur de fyra modellerna 

ser på offentligt policyskapande och politikers roll i nätverk. Modellerna binds tillsammans 

genom den empiriska forskningen om komplexiteten i beslutsprocess med multiaktörer som 

försöker påverka det offentliga policyskapandet (Rhodes, 1988). Det som skiljer dem är de 

olika tolkningar och teoretiska inriktningar som modellerna bygger på, men även de 

normativa kriterierna för bedömning av empiriska fall. Märk dock att modellerna är abstrakta 

konstruktioner och antaganden som inte kommer ifrån en enhetlig teori, utan är antaganden 

sammansatta från olika forskningar och delar av forskningar. Utifrån det resonemanget, 

överensstämmer varje modell inte exakt till refererad litteratur.   

 

Varje modell har en egen speciell syn på var makten ligger i nätverket, hur det allmänna 

intresset är definierat samt vilken roll politiker spelar. På grund av förändringar i den 

offentliga sektorn är detta intressant att veta mer om. Maktanalys har längre intresserat 

statsvetare, men den har inte applicerats på governance networks eftersom makten anses ligga 

på samarbete och konsensus mellan aktörer i nätverk: därför är det intressant att fylla ett hål i 

forskningen om offentlig policyfattande. Definitionen av ”det allmänna intresset” har varit en 

debattfråga för demokratiteorier och nu också för governance networks. ”Det allmänna 

intresset” har varit utsatt för kritisk analys både från teoretiskt och empiriskt håll 

(Schumpeter, 1943), men spelar fortfarande en signifikant roll i teorier om offentlig sektor. 

Varje modell berättar också något om de valda politikernas roll i samhället vilket är kopplat 

till relationen mellan representativ demokrati och governance networks.  

     

3.1.   Den oförenliga modellen 

 
Den oförenliga modellens övergripande tes är att representativ demokrati bör vara det 

primära målet för samhälligt beslutsfattande, inte governance networks.  
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Den oförenliga modellen menar att representativ demokrati och governance networks är i 

konflikt med varandra eftersom de bygger på olika institutionella regler. Nätverk hotar det 

allmänna intresset och det primära i politiken eftersom nätverk interagerar på horisontell nivå 

med komplexa processer och multiaktörer (Freeman och Parrish-Stevens, 1987). Flernivåstyre 

hotar statens hegemoni och utmanar den traditionella separationen mellan stat, marknad och 

samhälle (Sørensen, 2002; Klijn & Skelcher, 2007: 590). Deltagandets främsta form är 

politisk representativitet, men uppfattningen om politisk representativitet blir förändrad av 

governance networks från att förstås som ett uttryck för folkets vilja till en intressekamp 

mellan aktörer. Nätverk är slutna, sektoriserade och har stora brister i ansvarsutkrävande i 

jämförelse med representativa demokratiska institutioner där politiker är ansvariga. 

Rutinbeslut i nätverkens policyprocess tas av subregeringar och beslutsfattandet är 

sektoruppdelat där specialister och experter inom särskilda intresseorganisationer övertar 

processen på icke – specialisters och valda politikers bekostnad.1 (Ripley & Franklin, 1987).  

 

Den oförenliga modellen anser att den centrala makten i nätverk bör ligga hos de valda 

politiker och deras auktoritet att fatta strategiska beslut. Modellen vilar på den klassiska 

representativa demokratin i liberala länder där politiker beslutar och medlar mellan olika 

värden. ”Det allmänna intresset” är fortfarande ett viktigt koncept för den oförenliga 

modellen. Politiker bör vara de primära aktörerna som väger värden: därför är ”det allmänna 

intresset” något som är konstruerat av det vinnande partiets valprogram. Den oförenliga 

modellen anser att valda politiker bör ha den primära auktoriteten och därför är skapandet av 

governance networks – som drar politiker i en ”grå zon” av policyfattande tillsammans med 

medborgare och andra intresse grupper – oönskat. Anledningen är också att governance 

networks utmanar den teoretiska och empiriska gränsen mellan policybeslut och policy 

verkställande (Klijn & Skelcher, 2007). Den oförenliga modellen har fått mycket 

uppmärksamhet inom den akademiska världen (Klijn & Skelcher, 2007: 595). Även om det 

finns en diskussion om t.ex. EU:s demokratiska underskott, kritiseras detta perspektiv för att 

ha en alltför idealiserad bild av representativ demokrati när realiteten visar en atmosfär av 

komplext beslutsfattande (Papadopoulos, 2003). 

 

 

 

                                                 
1 Med subregeringar menas kluster av individer 
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3.2.   Den kompletterande modellen 

 
Den kompletterande modellens övergripande tes är att representativ demokrati har ledningen 

för primära beslut: sekundära beslut tas genom deltagardemokrati introducerad genom 

governance networks.  

 

Den kompletterande modellen menar att governance networks hjälper politiker att hitta 

aktörer för att nå ett gemensamt syfte och underlättar för representativa demokratiska 

institutioner att fungera i en komplex värld med gränsöverskridande aktiviteter i globala 

frågor (Rhodes, 1988). Politiker övervakar nätverken och governance network kan t.ex. 

designa institutioner som kan förbättra den representativa demokratis relation till partier och 

medborgare samt öppna upp existerande beslutsområden för nya aktörer för en bredare 

deltagarbas. Nya aktörer i beslutsprocesser betyder ett ökat socialt kapital som kan bidra till 

att förstärka den demokratiska förankringen och legitimiteten hos både politiker och 

nätverken (Papadopoulos, 2000). Governance networks ses som ett komplement till 

traditionellt beslutsfattade och ansvarutkrävande. Deltagandet sker främst genom politisk 

representativitet och delvis genom deltagande i nätverk. Ansvarsutkrävandet i nätverk delas 

mellan politiker och andra nätverksaktörer. Nätverken ökar effektiviteten hos beslut och 

öppnar upp för medborgarröster i politiken: nätverk kan dessutom anpassas efter 

samhällsförändringar och policyfattandets komplexitet (Klijn & Skelcher, 2008). 

 

Den kompletterande modellen bygger på pluralismens teori om politisk makt. Valda politiker 

har den ultimata beslutsrätten, men governance networks kan sprida makten mellan olika 

nätverksaktörer som i sin tur kan ge politikern stöd och implementeringskunskap.  Teoretiskt 

sett, kan denna process höja det samhälliga engagemanget i offentlig policy och stärka 

pluralismen i systemet (ibid.). Den kompletterande modellen problematiserar termen ”allmänt 

intresse” och menar att termen definieras olika av olika politiker eftersom det ligger en 

svårighet att veta vilken offentlig policy som är den ”rätta” i en fragmenterad värld där partier 

har mycket få medlemmar och beslutsfattarprocesser är komplexa. ”Det allmänna intresset” 

uppkommer från en process av förhandling mellan valda politiker, samhället och medlemmar 

i nätverket. Förhandlingen föreslår en slags ”kommunikativ rationalitet” där ”the general 

interest is not an input to the policy process in governance networks, but an outcome” (Klijn 

& Skelcher, 2007: 603). Intresset är utvecklat genom en process där aktörer är engagerade i en 
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komplex interaktionsprocess för att utveckla lösningar som tillfredställer många värden. Den 

kompletterande modellen menar att governance networks öppnar upp för nya frågor som 

tidigare varit i skuggan av valda politiker. Frågorna har blivit utlokaliserade till en plats där 

politiker är en minoritet och där politiker spelar en direktörsroll (Skelcher et al., 2005). 

Direktörsrollen i nätverk ses dock inte som ett problem eftersom rollen kan samexistera med 

den auktoritära rollen hos politiker i representativa institutioner. Samexistensen kräver dock 

en mycket god balans mellan politikers direktörsroll i nätverk och rollen som central 

beslutsfattare i representativa demokratiska institutioner.  

 

3.3.   Den övergående modellen 

 
Den övergående modellens övergripande tes är att representativ demokrati är utbytt mot 

andra modeller av samhälligt beslutsfattande som reflekterar en plural vägning av värden i 

en multidimensionell värld.  

 

Den övergående modellen ser en övergång från statscentrerat styre till nätverksstyre med 

många olika auktoriteter. Övergången sker på grund av globaliseringen och avtagandet av det 

sociala kapitalet, som kan exemplifieras genom det avtagande medlemskapet i partier (Sociaal 

Cultureel Planbureau 2002). Globaliseringen och nätverkssamhället karaktäriseras av 

individualism och pluralitet av värden, där det centrala värdet måste förhandlas i ett nätverk. 

Detta gör att resultat i nätverk inte kan skiljas från processen i sig: vilket i sin tur gör villkoren 

för deltagande i processen mycket viktig (Forrester, 1989). Politiker får därför rollen som 

medlare som ska väga värdena och garantera öppen tillgång till processen genom sin 

legitimitet. Globaliseringen är en bestående förändring i samhället enligt modellen och detta 

resulterar i att den representativa demokratin tar ett steg tillbaka från att vara den primära 

modellen för beslutsfattande (Klijn & Skelcher, 2007). Deltagandet är inriktat åt 

deltagardemokrati och ansvarsutkrävandet tar många olika skepnader och är relaterad till 

output (Klijn & Skelcher, 2007).  

  

Den övergående modellen har den mest avvikande synen på makten i nätverk. Makten 

upplöses i nätverket och återkommer som veto för några aktörer, Politiker kan vara en av 

dessa aktörer, men inte nödvändigtvis den mest mäktiga och absolut inte den enda mäktiga 

aktören. Maktskillnader finns i nätverken eftersom aktörerna har olika resurser, men för det 
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mesta är dessa maktskillnader inte i vägen för att uppnå policymål. Makten är alltså omflyttad 

från de politiska institutionerna av representativ demokrati till governance networks – detta 

innebär en övergång (Castells, 1997). Den övergående modellen menar att ”det allmänna 

intresset” utmanas av uppkomsten av politiska grupper baserade på partikulära intressen som 

grannskap och etnicitet. De partikulära intressena utmanar idén om endast ett allmänt intresse 

definierat genom en representativ demokratiprocess och öppnar upp för en mer komplex 

interaktionsprocess för att diskutera vilket intresse som är primärt. Den övergående modellen 

anser att politiker styr genom meta – governance i nätverk: de bestämmer den övergripande 

riktningen av en förändringsprocess medan nätverksaktörer tar sig an en mer detaljerad design 

och implementeringsprocess (Klijn & Skelcher, 2008). 

 

3.4.   Den instrumentella modellen 

 
Den instrumentella modellens övergripande tes är att maktfulla regeringsaktörer ökar deras 

förmåga att forma offentlig policy genom en instrumentell användning av nätverk. 

 

Den instrumentella modellens tänkande återfinns hos lokala elitteorier där regeringsaktörer 

och politiker använder nätverk för att strukturera processen och resultatet av offentliga 

policybeslut genom att använda sin legitimitet (Klijn & Skelcher, 2007). Nätverken blir ett 

instrument för att driva igenom redan på förhand bestämda intressen oavsett andra aktörers 

intressen. Denna syn skiljer sig från den kompletterande och den övergående modellen 

eftersom dessa anser att intressen skapas genom komplexa interaktioner och förhandlingar 

med multipla aktörer. Deltagandet är öppet för alla och i tar olika former, men sker utifrån 

politiker förbestämda agenda. Politiker dominerar i nätverken och är ytterst ansvariga. 

Modellens applicerbarhet är dock beroende av den nationella kontexten vari nätverket 

existerar: t.ex. huruvida nätverken existerar i länder med stark centraliserad makt eller lokal 

makt spelar stor roll för modellens tillämpning.  

      

Makten ligger hos politiker och deras kapacitet att skapa och förändra intressen i governance 

networks strukturen genom att använda sin legitimitet. Förändringen av politiska ideologier 

genererar i sin tur en förändring av intressena i governance networks. ”Det allmänna 

intresset” är kopplad till resultat i nätverken där de bästa resultaten är de som föds i linje med 
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den involverade politikerns ideologi. Nätverksaktörer arbetar för politikers mål och 

ideologiskt drivna program.  

 

3.5.   Analysschema för modellernas relation till offentligt policyfattande i 

nätverk 

 

 
 
Offentligt 
policyfattande i 
nätverk 
 

 
Den oförenliga 
modellen 
 

 
Den 
kompletterande 
modellen 
 

 
Den övergående 
modellen 

 
Den instrumentella 
modellen 

 
Vem har makten? 
 

 
Politiker 

 
Politiker, men delar 
makten med andra 
nätverksaktörer 
 

 
Veto för vissa 
aktörer 

 
Politiker 

 
Hur är det 
allmänna intresset 
förstått? 
 

 
Vinnande 
partiprogram 

 
Förhandling 

 
Finns ej ett intresse 

 
Resultat 

 
Vilken roll spelar 
politiker? 
 

 
Central 

 
Direktörsroll 

 
Styr genom meta 
governance 

 
Dominerande 

 

 
 

Figur 1.   Analysschema för modellernas relation till offentligt policyfattande i nätverk 
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3.6   Analysschema om modellernas relation till representativ demokrati 

och governance networks i samhället 

 
Modell Oförenlig Kompletterande Övergående Instrumentell 
 
De valda politikernas 
roll 

 
Politiker är centrala 
beslutsfattare och 
deras legitimitet bör 
inte undermineras av 
governance networks  

 
Politiker använder nätverk 
för att stärka input 
legitimiteten och öka 
deras inflytande över 
policy skapande. 
Legitimiteten bör ge den 
avgörande rösten vid 
konkurrerande åsikter 
 

 
Politiker inom ett 
representativt 
demokratiskt system är 
oförmögna att anpassa 
sig till komplexiteten i 
den moderna världen; de 
borde handla som 
domare eller medlare. 

 
Politiker handskas med 
komplexiteten genom att 
använda governance 
networks som medel att 
kontrollera aktörer och 
realisera policys genom att 
betona output legitimitet. 

 
Synen på deltagande 

 
Medborgare deltar 
genom att välja 
politisk representant 

 
Medborgare deltar genom 
välja politisk representant 
och delvis genom aktivt 
deltagande i nätverk  
 

 
Deltagardemokrati 
framför representativ 
demokrati  

 
Deltagandet är öppet men 
styrs av politikers agenda.  

 
Syn på 
ansvarsutkrävning 
och insyn 

 
 Politiker är ansvariga  

 
 Politiker och andra 
nätverksaktörer är 
ansvariga  

 
Ansvar är relaterad till 
output och insyn av 
beslut. Detta sker genom 
multipla former av 
ansvarsutkrävande  
 

 
 Ansvarsutkrävandet är 
försäkrad genom den 
dominanta rollen av valda 
politiker  

 
Syn på 
beslutsfattande 

 
Besluts som tar plats i 
slutna nätverk som 
saknar tillräcklig 
styrning eller 
ansvarsutkrävande 
jämfört med 
representativa 
institutioner. 

 
Komplexiteten av 
beslutsfattande kräver 
governance networks för 
att hitta aktörer in i 
processen. Politiker bör 
fokusera på huvudsakliga 
beslut och governance 
networks fattar beslut på 
lägre nivå. 
 

 
Det moderna samhället 
karaktäriseras av 
nätverks beslutsfattade. 
Institutioner som skapas i 
demokratins tidsålder är 
inte längre tillräckliga 
längre. 

 
Beslutsfattande är komplext, 
och tar plats under ”skuggan 
av hierarki”. 

 
Relationen mellan 
governance networks 
och representativa 
demokratiska 
institutioner 

 
Governance networks 
utmanar legitimiteten 
och beslutsfattandet i 
de representativa 
institutionerna 

 
Governance networks 
bidrar till de 
representativa 
institutionerna med 
ytterligare länkar till 
samhället 

 
Governance networks är 
mer flexibel än 
representativa 
institutioner därför ökar 
denna som den primära 
modellen för 
beslutsfattande på 
representativa 
institutioners bekostnad 
 

 
Governance networks bidrar 
med medel till representativa 
institutioner för att öka de 
representativa 
institutionernas auktoritet i 
samhället.  

 

 

 

Figur 2. Modifierat analysschema. Four conjectures on the relationship of governance networks to 

democratic institutions (Klijn & Skelcher, 2007) 
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4.  Metodologisk ansats 
 

 

Detta kapitel introducerar den metodologiska ansatsen där fallstudiedesign och 

samtalsintervjuer är i fokus.  
 

4.1   Fallstudiedesign 
 

Uppsatsen designas som en enfallsstudie vilket innebär att jag endast studerar ett fall. 

Designen passar denna studie eftersom syftet inriktas på Leader Linné som ett fall av 

governance networks. Uppsatsens frågeställningar börjar med ett hur och fallstudier svara på 

frågan hur och varför (Yin, 2002: 5).  

 

Forskningsdesign är ”a logical plan for getting from here to there, where here may be defined 

as the initial set of question to be answered and there is some set of conclusions (answers) 

about the question” (Yin, 2002: 20)  Ett vanligt missförstånd är att olika forskningsdesign bör 

ordnas hierarkiskt. ”The hierarchical view reinforces the idea that case studies are only a 

preliminary research strategy and cannot be used to describe or test propositions” (Yin, 2002: 

3). Fallstudier kan både vara förklarande och deskriptiva (se Alisson and Zelikow, 1999). En 

känd deskriptiv fallstudie är Street Corner Society av William Whyte som beskriver en 

subkultur som få skrivit eller forskat om (Whyte, 1955). Trots att Whytes studie var en 

enfallsstudie har den hyllas på grund av generaliserbarheten till frågor om individuellt 

handlande och gruppstrukturer och detta har varit en referenspunkt även för andra forskare 

som studerat andra subkulturer i en annan miljö och tid än Whyte (Yin, 2002: 4).  

 

Alla design har sina svagare och starkare sidor; detta gäller även fallstudier. Avsaknaden av 

en sträng regel om hur fallstudier ska göras leder ibland till slarv och hafsighet hos forskaren. 

Med slarv menas att forskaren låter undersökningens resultat påverkas av tvetydigt bevis eller 

att avvika från en systematiserad procedur. Problemet ligger i avsaknad av ”skicklighetskrav” 

som forskare måste leva upp till för att genomföra välgrundande fallstudier. ”The problem is 

that we have little way of screening or testing for an investigator´s ability to do good case 

studies. People know when they cannot play music; they also know when they cannot do 

mathematics beyond a certain level…” (Ibid:11). Diskussionen kring svagheter hos fallstudien 
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fortsätter genom ifrågasättande av generaliserbarhet. Hur kan man generalisera utifrån bara 

ett fall? Fallstudier kan generalisera teoretiska problem och inte populationer eller statistik. 

Liknande ska undersökningen om Leader inte representera ett ”smakprov” av något 

allmängiltigt, utan målet är istället att analytiskt generalisera.  

 

Logik är ett centralt begrepp gällandes fallstudier eftersom denna design måste innehålla 

logiska påståenden som kan utsättas för teser som prövar kvaliteten i designen. Yin beskriver 

två kvalitetstester som kan vara centrala för samhällsvetenskaplig forskningsdesign (Yin, 

2002: 34-39).  

 

Extern validitet 
 

Problemet som adresseras här är kopplat till huruvida en studies resultat kan generaliseras 

utöver den omedelbara fallstudien. ”If a study of neighborhood change focused on one 

neighborhood, are the results applicable to another neighborhood?” (ibid. s. 37). Problemet är 

omfattande när det gäller fallstudier, där många kritiker menar att enfallsstudier ger bristfällig 

generaliseringsgrund. Yin menar att kritiken gäller enkätundersökningar implicit där ett 

stickprov generaliserar till alltomfattande: detta gör inte fallstudier. Enkätundersökningar 

baseras på statistiska generaliseringar till skillnad från fallstudier som baseras på analytiska 

generaliseringar och som söker generalisera partikulära resultat till en bredare teori. Jag 

hanterar problemet med extern validitet genom att använda teorier i min enfallsstudie.  

 
Reliabilitet 

 

Reliabilitetstestets mål är att andra forskare ska kunna utföra samma procedur som är 

beskrivna av ursprungliga forskaren samt kunna återskapa samma fallstudie igen med samma 

resultat och slutsatser. ”The goal of reliability is to minimize the errors and basis in a study” 

(Ibid: 37). Intersubjektiviteten skapas genom noggrann dokumentation av de operationella 

stegen därför skriver jag protokoll av samtalsintervjuerna.  
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4.2.   Samtalsintervju 

 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för och förstå relationen mellan ett fall av governance 

networks, Leader Linné, och representativ demokrati, därför utförs samtalsintervjuer med de 

nationellt, regionalt och lokalt inblandade aktörerna i nätverket. Metoden är lämplig att 

använda eftersom jag vill veta hur människor uppfattar sin värld och jag strävar efter att se 

och tolka världen som intervjupersonen upplever den. Metoden väljs också eftersom denna 

kan registrera lägre, mer utvecklande och otippade svar som inte alltid finns som 

svarsalternativ, i t.ex. i en enkätundersökning (Esaiasson et al, 2004: 279).  Samtalsintervjuer 

ger också möjlighet till uppföljningar, sampel och interaktion mellan forskare och 

intervjuperson. Jag kommer att göra respondentintervjuer där människornas egenskaper och 

tankegångar är av intresse. Mina intervjuer är en blandning av semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer; frågorna utgår från ett tema samtidigt som jag är ute efter öppna 

och oväntade resonemang.    

 

Intervjuguide  

 
En intervjuguide behövs innan intervjuerna börjar eftersom frågorna som ställs behöver vara 

strukturerande efter uppsatsens syfte och det teoretiska ramverket (Ibid: 289). Jag har tänkt 

tematiskt genom att knyta an mina frågor till problemet om relationen mellan Leader och 

representativ demokrati; samtidigt har jag tänkt dynamiskt: alltså försökt frambinga en 

motivationsskapande miljö där samtalet blir obehindrat. Intervjuguiden består av lättförstådda, 

korta frågor som är befriande från akademisk jargong. Analyserna av materialet började efter 

jag kände en teoretisk mättnad, alltså när jag kände att jag hade fått ut all information jag 

kunnat av intervjuerna (Esaiasson et al, 2004: 294-300). Analysen för att strukturera och 

utvärdera materialet har skett genom att sammanfatta och systematisera materialet genom en 

koncentrering där jag har omvandlat långa och utvecklande svar till ett kortare svar men där 

jag ändå lyckats behålla ”kärnan” i svaret. 
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Val av intervjupersoner 

 
Jag har valt intervjupersonerna efter deras involvering i Leader Linné. Jag har även försökt att 

täcka så många styrningsnivåer som möjligt: nationell, regional och lokal nivå. Jag har pga av 

tidsbrist inte intervjuat någon från EU.  

 

Jordbruksverket 
Johan Fors, Leader koordinator 

 

Länsstyrelsen 
Anders Meijer, handläggare jordbruk och näringsliv 

 

Tjänstemannagruppen 
Anette Fransson, landsbygdsutvecklingsansvarig Alvesta kommun 

Hans Olsson, delansvarig för Leader i Växjö 

Anna Strömblad, delansvarig för Leader i Växjö 

  

Projektsamordnare 
Marie Sandberg, projektsamordnare 

 

Interrimstyrelsen 

 

Offentlig sektor 
Anette Olsson, tjänsteman, Ljungby 

Sven Sunesson, politiker, Alvesta 

 

Ideell sektor 
Ylva Sandström, sekreterare i bybygdelserådet,  Älmhult 

 

Privat sektor 
Roger Andersson, egenföretagare 

 

Leader ansvarig kommunpolitiker  
Carina Bengtsson, politiker, Ljungby 
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Jag har kontaktat mina intervjupersoner genom e-mail där jag informerade om mitt syfte. Det 

finns intensitet i urvalet och den gemensamma faktorn är att alla är i kontakt med Leader. Jag 

har förberett mig på intervjusituationen genom en intervjuguide och inköp av diktafon. Under 

intervjuerna har jag lyckats att intervjua i en trygg och avskild miljö vilket är viktigt eftersom 

miljön kan påverka vad intervjupersonerna känner sig trygga att berätta. Jag har spelat in 

intervjuerna på band och sedan renskrivit dessa. 

 

Forskningsetiska principer 

 

Intervjuerna har tagit hänsyn till fyra etiska regler: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag har med andra ord informerat 

intervjupersonerna om villkoren för deras deltagande, jag har fått deras aktiva samtycke, de 

har erbjudits konfidentiell behandling (alla avböjde sådan) och insamlade uppgifter kommer 

inte att användas för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet) 

 

Källkritiska reflektioner och metodologiska problem  

 
Leader Linné är inte färdig i sitt bildande, utan processen har kommit så långt att den lokala 

utvecklingsstrategin precis är färdigskriven. Detta faktum kommer att vägas in i uppsatsens 

slutsats. Ett metodologiskt problem med samtalsintervjuer är intervjuareffekter (Esaiasson, 

2005: 293). Problemet innebär att intervjupersoner svarar olika på en fråga beroende på vem 

det är som intervjuar. Svaren kan alltså variera om t.ex. en student ställer frågorna i 

jämförelse med en person med hög status och auktoritet ställer samma frågor. Jag hanterar 

detta problem genom att inte överdriva denna svårighet. Det kan ibland uppstå ett problem att 

vinna tillträde och godkännande från den grupp som man vill undersöka (Alvesson och Deetz 

ss 213-221). Det kan t.ex. handla om att högre chefer och elitgrupper är mycket upptagna och 

sällan har tid för intervjuer. Jag har dock inte upplevt detta problem i mina intervjuer.  

 

Jag har själv ”skapat” mitt material genom intervjuer och eftersom mitt syfte har varit att 

erhålla ett ”djup” genom att undersöka verkligheten som intervjupersonerna faktiskt uppfattar 

den är det viktigt att jag undersöker intervjuernas analysplan och är källkritisk (Lundquist: 

1993: 107). Det finns tre analysplan: utsagoplanet där verkligheten är som aktörer beskriver 

den, informationsplanet där verkligheten är som aktörerna uppfattar den samt 
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verklighetsplanet där verkligheten är som den faktiskt är. Mellan de tre planen finns två 

mekanismer: perceptionsmekanismen avgör om aktören uppfattar sina faktiska motiv och 

verklighet korrekt. Beslutsmekanismen avgör om aktören verkligen förmedlar den 

informationen denne har eller om denna av något skäl söker framställa sitt motiv och sin 

verklighetsuppfattning på ett annat sätt. Jag anser att jag i mina flesta intervjuer har lyckats 

arbeta mig igenom utsagoplanet, genom beslutsmekanismen vidare till informationsplanet.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. De tre analysplanen Lundquist, 1993: 107 

(Egen kursivering) 

 

 

 

 

UTSAGOPLAN 

INFORMATIONS 
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VERKLIGHETS 
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Aktörernas motiveringar 
Verkligheten som aktörer beskriver den 

Aktörernas medvetna motiv 
Verkligheten som aktörer uppfattar den 

Aktörernas faktiska motiv 
Verkligheten som den faktiskt är 

Beslutsmekanism 

Perceptionsmekanism 
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5.   Bakgrund till Leader Linné 
 

 

Detta kapitel presenterar en bakgrund till Leader Linné och ger en kort överblick av Sveriges 

nationella kontext. 

 

Leader i det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 
 

Sveriges landsbygdsprogram 2007- 2013 omfattar fem miljarder kronor per år och trettiofem 

miljarder kronor under de kommande sju åren (Regeringen, 2007). Det övergripande målet för 

nationella landsbygdsprogrammet är ekonomisk, ekologiskt och social utveckling på 

landsbygden. Programmet är uppdelat i fyra axlar, eller områden, som har gemensamma mål 

med andra EU länders jordbrukspolitik.  

 

Axel 1, som har målet att förbättra konkurrenskraften och utvecklingen hos företag inom jord- 

och skogsbrukssektorn, stödjer kompetensutveckling och investeringar. Axeln omfattar 

ungefär 700 miljoner kronor per år. Axel 2: s syfte är att förbättra miljön samt öka 

landsbygdens attraktionskraft för bland annat turism och företagande. Totalt omfattar 

åtgärderna för axel 2 ca 3,5 miljoner kronor per år. Den tredje axeln söker skapa ett 

konkurrenskraftigt näringsliv och förbättra levnadsstandarden på landsbygden genom att 

stödja företag och entreprenörskap som kan bidra till nya arbetstillfällen. Åtgärderna omfattar 

ca 600 miljoner kronor per år. Leader, som står för franskas samverkande åtgärder för att 

stärka landsbygdens ekonomi ingår i Axel 4. Leader är en metod som funnits i Sverige sedan 

1991 och ska uppnå de tre axlarnas mål. Detta innebär att projekt som löper i linje med de 

nämnda målen kommer att erbjudas finansiellt stöd (ibid.). 

      

Varför en Leader Axel i landsbygdutvecklingsprogrammet? 

 
Leaders övergripande mål:  

 
… främja lokal förankring, inflytande och samarbete i genomförandet av landsbygdsprogrammet.  Den så 

kallade Leader är en metod för lokalt utvecklingsarbete och genomförande av olika åtgärder i 

landsbygdsprogrammet. Metoden bygger på lokala partnerskap mellan näringsliv, ideella organisationer och 
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den offentliga sektorn och ska kunna tillämpas i hela landet. Leader-metoden ska medverka till att uppfylla 

målen för de övriga axlarna i programmet. Totalt omfattar Leader och axel 4 cirka 340 miljoner kronor per år, 

vilket är en ökning med över 200 miljoner kronor per år jämfört med tidigare Leaderprogram” 

 

Regeringen, 2007 

 

Mellan åren 1991 och 2006 har det funnits tre omgångar av Leader i Sverige: Leader I, Leader 

II och Leader +. Dessa skapades som ett ”experiment” för att testa och uppmuntra 

uppkomsten av nya vägar att stimulera hållbar utveckling på landsbygden samt för att 

utveckla landsbygdspolicys i samhället (Leader Guide: 3). Leadermetoden har fungerat väl 

och har ”mognat”, därför anses den även nu kunna appliceras generellt i EU medlemsstaternas 

landsbygdsprogram.  Europeiska Kommissionen har därför bestämt att the European 

Agricultural Rural Development Fund (EARDF) ska innehålla en Leader axel mellan åren 

2007 och 2013. Leadermetoden har funnits i många länder i Europa, bland andra Spanien, 

Finland, Danmark och Holland. Leader skiljer sig inte mycket från de tidigare axlarna, den 

stora skillnaden är dock sättet dessa handlingar implementeras och kopplas ihop mellan och 

av samhället på landsbygden (Leader Guide: 3).  

 

Vilka ingår i Leader Linné? 
 

I Leader Linné ingår de sex kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Växjö, Älmhult och 

Värnamo. Men städerna Ljungby, Värnamo och Växjö exkluderas i Leader Linné på grund av 

att ett Leaderområde inte får ha ett befolkningsantal som överstiger 100 000 invånare. (Leader 

Linné, 2008: 12).  

 

Leaders finansiering 

 
EU bidrar med 40 % av finansieringen och de nationella regeringarna också med 30 %, dessa 

pengar fördelas via Jordbruksverket till Länsstyrelsens godkända projekt. 30 % finansieras av 

LAG (Local action group) eller genom kommuner. Dessa 30 % kan även omvandlas till en 

ideell arbetsinsats (Jordbruksverket, 2006).  
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Sveriges nationella kontext: relativt decentraliserat 
 

För att förstå ett governance network måste man också förstå den nationella kontexten vari 

nätverket existerar: detta behövs för att veta i vilka fall nätverket går att tillämpa och 

generalisera i andra sammanhang. Sverige är relativt decentraliserad genom det kommunala 

självstyret, vilket innebär att kommuner till stor del är autonoma i förhållande till staten. Trots 

detta kan staten till en viss del lägga sig i kommuners angelägenheter. I det stor hela är 

Sveriges nationella kontext mer decentraliserad än centraliserad.  
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6.  Analys av empirin 
 

I detta kapitel presenteras både empirin från samtalsintervjuerna och en analys av denna 

empiri utifrån analysschemat om relationen mellan representativ demokrati och governance 

networks 
 

6.1   Leader – en metod för landsbygdsutveckling 
 

Trepartnerskapsmetod med ett underifrånperspektiv 

 

Leader är en metod för utveckling och tillväxt på landsbygden. Metoden bildar i sin 

tillämpning ett nätverk av aktörer från olika sektorer och samhällsnivåer som tillvaratar lokala 

kunskaper och resurser genom att bidra med ekonomiska medel till landsbygdsprojekt. 

Nätverken finns mellan tjänstemän från olika kommuner genom bildandet av 

tjänstemanagruppen, mellan sektorerna genom interrimstyrelsen och LAG, men kan också 

uppstå när att olika intressenter träffas och väljer att ingå i ett projekt tillsammans.  

 

Arbetsmetoden kallas för trepartnerskap vilket innebär att intressen som tidigare varit 

verksamma inom strikta sektoriella gränser suddas ut till ett samarbete mellan offentlig, ideell 

och privat sektor. Dessa tre komponenter måste samarbeta med varandra i Leaderfrågor för att 

kunna bilda ett Leaderområde och erhålla finansiellt stöd från EU. Utifrån detta synsätt måste 

det finnas en LAG (local action group) styrelse som arbetar efter ett trepartnerskap; likaså 

måste projektansökningar bilda ett nätverk eller samarbete mellan dessa sektorer för att få 

ekonomiskt stöd. De inblandade ser trepartnerskapet som en lokal process där aktörer på EU- 

nationell- och regionalnivå ska ha mycket begränsat inflytande på Leader Linné. 

Kommunikationen och samspelat ska istället ske mellan LAG, projektägare och 

landsbygdssamhället. Leader utgår alltså ifrån ett underifrånperspektiv där Leader bildas av 

de aktörer som finns på lokal nivå jämfört med andra statliga projekt: initiativet och idéerna 

kommer från den regionala och den lokala nivån. 
 

”Ekonomiskt stöd gör att nätverk bildas och man märker att det kan bli så mycket mer – man blir självgående i 

Leader” 

 

Sven Sunesson, ordförande i interrimstyrelsen  
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Varför bilda ett nytt Leaderområde? 

 

Syftet med Leader Linné är att tillvarata det lokala potential, medel och kunskap som finns på 

landsbygden. Medborgare som lever på landsbygden ska få möjlighet att utveckla sin 

landsbygd genom trepartnerskapsmetoden. Genom att söka ekonomiskt stöd kan lokala 

aktörer ingå i projekt som kan öka landsbygdens attraktionskraft, konkurrens med andra 

geografiska områden i fråga om t.ex. turism samt utveckla en hållbar miljö och social tillväxt. 

Med social tillväxt menas att ge förutsättningar för att leva utanför staden utan att vara socialt 

isolerad. Service ska finnas på landsbygden likaså nyttjande infrastruktur och kommunikation. 

Utvecklad infrastruktur, t.ex. företagande och entreprenörskap, kan i sin tur generera fler 

arbetstillfällen. Syftet med Leader är även att sudda ut administrativa gränser mellan kommun 

och län så att samarbetet inte baseras på områden utan på passande aktörer för projekt.  

 

Leader och det lokala samhället 

 

Leader kan påverka de samhälliga värdena genom att agera som en ytterligare länk till den 

lokala befolkningen utöver klassiska representativa demokratiska institutioner. 

Underifrånperspektivet genererar landsbygdsbefolkningens engagemang och aktivitet då de 

vet att det finns pengar tillgängliga för projekt. Därigenom blir fler aktörer involverade i 

samhällsfrågor och de kan då påverka och besluta om vad som skall förändras i deras 

närsamhälle. När olika aktörer träffas skapas nya tankar och idéer och nätverk bildas. Möten 

mellan människor kan även förbättra förhållanden mellan olika samhällsnivåer: misstroenden 

kan överbryggas genom att få möjligheten att arbeta för gemensamma 

landsbydsutvecklingsmål – på så sätt ökar förtroenden mellan medborgare och myndigheter. 

Leader utgår ifrån lokala idéer om lokal utveckling därför är medborgare på landsbygden ett 

syfte i sig.  

 

 Leader – en unik metod? 

 

Arbetsmetoden trepartnerskap används inom hela EU och är en generell och öppen metod 

som ger möjlighet till ett visst mått av regionalt självbestämmande. På så sätt är 

trepartnerskapet inte unikt för landsbygdsutveckling i EU, men är speciellt i jämförelse med 

andra metoder och nätverk som inte kräver alla tre sektorers medverkande för att kunna 

existera. Leaders långa period från 2007 – 2013 gör att involverade i Leader har mycket 
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pengar att röra sig med vilket leder till att möjligheter för förändring ökar. På ett annat sätt 

kan Leader ses som en form av fördelningsinstrument som ersätter ett redan existerade och 

funktionellt finansiellt fördelningsinstrument. Pengar till landsbygdsutveckling är nödvändig 

men Leaderformen för att fördela ekonomiska medel kräver att nya områden och 

organisationer behöver bildas som i sin tur kräver pengar. Redan befintliga organisationer och 

myndigheter kan redan idag sköta samma fördelningsuppgift som Leader behöver skapa nya 

organisationer med nya stadgor för.  

 

6.2.   Analys:  ”Leader – en metod för landsbygdsutveckling” 

 
Leader är en metod för landsbygdsutveckling och syftet är främst ekonomisk och social 

utveckling på landsbygden. Intervjupersonerna är eniga om att landsbygdsutveckling är 

nödvändig och viktig för att utnyttja den kunskap, idéer och resurser som finns på 

landsbygden, däremot är alla inte eniga om att Leader som metod är mest effektiv för 

landsbygdsutveckling. Hur befintliga organ inte lyckas att utveckla landsbygden samt hur 

Leader faktiskt gör det är intressant i denna debatt, anser en intervjuad. Lokalt engagemang 

verkar dock öka med introduceringen av Leader, vilket många intervjuade uppfattar som lokal 

demokrati. 

 

6.3.   Flernivåstyre eller lokalt styre? 

 
EU:s strategi om Leader uppfattas som tänjbar för lokalt bruk och ses främst som grova 

riktlinjer som är nödvändiga för att kunna mäta resultat, projekt och samarbeten. EU hämmar 

till den större delen inte lokala idéer och viljor, även om EU strategin inte är förhandlingsbar 

och en anpassning av den lokala strategin är nödvändig så att denna inte krockar med EU: s 

riktlinjer för Leader. Samverkan på olika nivåer, EU, nationell, regional, lokal och individ 

nivå, ses främst som en lokal process och mindre som en flernivåstyrd process. Länen och 

kommunerna anses ha mycket begränsad bestämmanderätt efter att den ideella föreningen 

LAG har bildats. I stället hamnar regionen i fokus som suddar ut de kommunala gränserna. 

Även om regionalt tänkande ska vara i centrum i Leader noteras dock att det pågående arbetet 

i interrimstyrelsen till en viss del är influerad av kommunal tankegång. Detta anses bero på att 

t.ex. politiker traditionellt sätt endast har varit en del av kommunen. Det regionala tänkandet 
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tros emellertid att förstärkas i takt med processens framåtskridande. Tecken på regionalisering 

tillsammans med principen att den offentliga sektor inte får vara i majoritet i LAG styrelsen 

gör att Leaderbildandet uppfattas som en relativt decentraliserad process med låg 

myndighetsstyrning. Direktiv från EU, Jordbruksveket och Länsstyrelsen uppfattas endast ha 

en begränsad styrning om vad som egentligen beslutas om på lokal nivå. I praktiken, 

gällandes den lokala utvecklingsstrategins innehåll, anser många att den europeiska, 

nationella och den regionala styrningen är näst intill obefintlig. EU bestämmer vilka mål som 

skall uppnås och den lokala samhället bestämmer hur dessa mål kan tillämpas anpassat till 

karaktären på deras landsbygd. Involverade i Leader Linné som känner av EU: s styrning 

anser att det är just på grund av initiativet från EU som metoden har spridits mycket och fått 

slagskraft i Europa. Ett lokalt initiativ om Leadermetoden skulle inte ha samma 

spridningskraft. Om medborgare får mer vetskap om Leaders relation till EU kan medborgare 

få ökad sympati och känna ”närhet” till EU. Andra röster menar att även om EU ger 

möjligheter till landsbygdsutveckling för den med sig komplicerade byråkratiska regler för 

bl.a. redovisning av projektstöd för medborgare som kan vara ovana vid sådan noggrann 

redogörelse. 

 

6.4.   Analys: ”Flernivåstyre eller lokalt styre?” 

 
Intervjupersonerna ser Leaderbildadet i Kronobergs och Jönköpings län som en lokal process 

med EU finansiering utan relativt mycket EU styrning. EU: s regelverk uppfattas av de flesta 

som flexibel för lokala önskemål och syften, men menar att regelverken och det finansiella 

stödet även för med sig en byråkrati och höga redovisningskrav på landsbygdsinvånare som 

ingår i projekt. En viss skepsis riktas även mot ett reellt flernivåsamarbete mellan aktörer på 

europeisk, nationell, regional och lokal nivå: verksamheten stannar inom ett avgränsat område 

där samarbete betyder samverkan mellan aktörer inom en geografisk avgränsning.  
 

6.5   Leader och den politiska processen 

 
Under denna kategori kommer jag att beskriva hur de intervjuade har uppfattat den politiska 

processen vid bildandet av Leader Linné. I processen ingår aktörer som har en uppgift eller en 

roll för skapandet och bildandet av Leader Linné. Följande aktörers uppgifter kommer att 

beröras: EU, Övervakningskommittén, Jordbruksverket, Leadernätverket Sverige och 
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Landsbygdsnätverket, Länsstyrelsen, Tjänstemannagruppen, projektsamordnare, 

Interrimstyrelsen, LAG, projektägare och medborgare utanför Leader Linné2.  

 

EU – instans för ekonomiskt medel 

 

EU:s uppgift i Leaderbildadet uppfattas som en instans som tagit initiativ till Leadermetoden 

och som distribuerar ekonomiskt medel till olika europeiska stater. EU influerar, sätter 

riktlinjer och godkänner även det nationella landsbygdsprogrammet och landsbygdsstrategin. 

EU: s syfte med Leader är generera utveckling för människor som lever och verkar på 

landsbygden och uppmanar dem att nätverka och samarbeta mellan sektorer för att stärka 

företagsamhet och entreprenörskap.  

 

Övervakningskommittén – med centralt ansvar för Leader? 

 

Övervakningskommittén är en nationell kommitté med olika myndigheter, t.ex. 

Jordbruksdepartementet och Lantbrukarnas riksförbund som har i uppgift att bevaka alla 

processer i Leader och det övriga landsbygdsprogrammet följer europeisk och nationell 

lagstiftning. Övervakningskommittén liknar Landsbygdsnätverket som beskrivs senare, men 

skillnaden är att den förstnämnda har beslutanderätt i landsbygdsfrågor. Beslutanderätt 

innebär att aktören har rätt att ändra på landsbygdsprogrammet. Få intervjupersoner menar att 

Övervakningskommittén har det centrala ansvaret i Leader. 

 

Jordbruksverket – den nationella landsbygdsstrategin 

 

På nationell nivå förstås Jordbruksverket som en förvaltningsenhet som fördelar pengar till 

olika nationella Leaderområden. Jordbruksverkets uppgift är även att förmedla kunskap och 

information om Leader och LAG bestämmelser och kriterier till länsstyrelserna och har hjälpt 

Jordbruksdepartementet med riktlinjer till den nationella landsbygdsstrategin. Jordbruksverket 

erbjuder även en grundutbildning om Leader för nybildade LAG styrelser.  

 

 

                                                 
2 Leader Linné är inte färdig i sitt bildande, utan processen har kommit så lågt att den lokala utvecklingsstrategin precis är 
färdigskriven.  
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Leadernätverket Sverige och Landsbygdsnätverket – två stödfunktioner 

 

Leadernätverket Sverige och Landsbygdsnätverket är två stödfunktioner för Leader som 

innehåller representanter från olika landsbygdsorganisationer och myndigheter som arbetar 

med landsbygdsfrågor. Det förstnämnda nätverket var mest verksamt under Leader + mellan 

åren 2000 – 2006, fast detta nätverk har ännu inte avvecklas helt. Det sistnämnda nätverket 

bildades i samband med Leaders introducering 2007 med uppgift att vara ett nätverk som 

nybildande Leaderområden kan vända sig för råd.  

 

Länsstyrelsen – en förmedlande länk 

 

Länsstyrelsens uppgift i Leader uppfattas som en mycket snartlik till Jordbruksverket i 

bemärkelsen att fördela ekonomiskt medel. Länsstyrelsen tar emot projekt ansökningar som 

LAG styrelsen har rekommenderat och har i uppgift att handlägga ansökningarna och formellt 

besluta om projekten. Länsstyrelsen uppfattas som en aktör som ser till att LAG följer 

nationella regler.   

 

Tjänstemannagruppen – landsbygdsutvecklare i nätverk 

 

Tjänstemannagruppen kallas det tillfälliga samarbete som initierades i början av Leader 

Linnés uppkomst. Tjänstemän som arbetade med landsbygdsfrågor från de sex olika 

kommunerna slogs ihop till ett nätverk för att komma igång med Leader. Deras uppgift var att 

skriva på en avsiktsförklaring med Leaderområdet samt sköta det praktiska inför processens 

start. Detta innebar att utse två samordnade för Leader. Tillsammans med samordnarna 

ordandes informationsmöten med allmänheten och man utsåg även kandidater till 

interrimstyrelsen.   

 

Projektsamordnare – koordinatorer i Leader 

 

Projektsamordnarnas uppgift var att inom sex månader formulera de övergripande dragen i 

utvecklingsstrategin med tjänstemannagruppen och samordna informationsmöten i 

kommunerna.   
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Interrimstyrelsen – en förberedande styrelse 

 

Interrimstyrelsen är en tillfällig förberedande instans och styrelse som är valda av 

tjänstemannagruppen och projektsamordnarna. Styrelsen innehåller aktörer från de tre 

sektorerna offentlig, ideell och privat. Det finns fyra representanter för offentlig sektor, tre för 

ideell och tre för privat sektor. Interrimstyrelsen förbereder och skapar struktur för ett nytt 

Leaderområde och utformar den lokala strategin som fungerar som en ansökan om att bilda ett 

Leaderområde till Länsstyrelsen. Interrimstyrelsen förbereder för bildandet av den ideella 

föreningen LAG.  

 

LAG – en ideell förening för lokal landsbygdsutveckling 

 

LAG är en ideell förening som har en LAG styrelse med fyra representanter från varje sektor 

med principen att den offentliga sektorn inte får vara i majoritet i styrelsen. LAG styrelsen tar 

emot och går igenom projektansökningar från intressenter och rekommenderar sedan 

projektförslag till Länsstyrelsen. När LAG har bildats kommer det även att finnas ett 

arbetsutskott som kommer leda Leaderkansliet.  

 

Projektägare  

 

Det är medborgarna i den lokala landsbygden som är utförare av projekten och utvecklingen. 

Genom att bilda nätverk utifrån trepartnerskapsmetoden kan medborgare söka ekonomiskt 

bidrag för att skapa ett projekt.   

 

Medborgare utanför Leader Linné 

 

Medborgare som väljer att inte söka projekt i Leader kan ändå påverkas indirekt av Leader 

genom att någon annan i bygden har skapat en extern verksamhet, t.ex. cafeteria. Medborgare 

som lever i städerna berörs inte även om kommunen är med i Leader.  
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6.6.   Analys:  ”Leader och den politiska processen” 

 
Precis som i analysen av ” Flernivåstyre eller lokal process” kan jag återigen konstatera att 

den politiska processen uppfattas som lokal av intervjupersonerna. Denna uppfattning kan 

förklaras och kan vara influerad av avsaknaden av tydliga arbetsuppgifter tillhörande nivån 

ovanför Länsstyrelsen. Intervjupersonerna var alltså eniga om vilken roll interrimstyrelsen, 

LAG och medborgarna har, men arbetsuppgifter ovanför den lokala nivån var diffus. 

Övervakningskommittén nämndes av ytterst få likaså stödfunktionsnätverken, där EU, 

Jordbruksverkets och Länsstyrelsens roll eller arbetsuppgift sammansmälte till ”fördelare av 

finansiellt stöd” och ”skapare av Leaderstrategi”. Oklarhet råder om var pengar kommer ifrån 

och var strategier har skrivits samt vad dessa innehåller. Detta kan tyda på en oklar 

arbetsfördelning mellan nivåerna ovanför den lokala eller att de inblandade till en viss 

utsträckning saknar en helhetsbild av nätverkets olika beståndsdelar. Eftersom ett 

Leaderområde inte får överstiga ett befolkningsantal på 100 000 invånare utesluts städerna 

Ljungby, Värnamo och Växjö från Leadersamarbetet.  

 

6.7.   ”Politiker måste gå in i samarbetet med Leader i syftet, inte den 

enskilda partisympatin” 

 
Roger Andersson, representant från privat sektor  

Interrimstyrelsen 

 
Citatet ovan sammanfattar det övergripande inställningen till de valda politikernas roll i 

Leader. Politiker ska anamma Leaders syfte och tänka på vad som är bäst för regionen, inte på 

enskilda kommunala mål. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i 

kommunen och regleras av kommunallagen, men i Leader är det kommunerna själva som 

avgör om Leaderstrategins kommunala finansiering ska godkännas av kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsen. I de flesta kommuner är kommunfullmäktige informerande om Leader 

och i andra har informationen i stället gått till kommunstyrelsen. En anledning till att hoppa 

över att informera kommunfullmäktige är att Leaderaktörer antar att kommunstyrelsen 

informerar vidare till kommunfullmäktige. En annan möjlig orsak kan vara att 

kommunstyrelsen redan har tagit ett finansiellt beslut om Landsbygdutvecklingspengar och 

eftersom Leader tillhör detta program krävs inget godkännande av fullmäktige. Även politiker 
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som sitter med i Interrimstyrelsen och det snart bildade LAG styrelsen ska inte sitta på ett 

högre mandat än de andra ledarmötena. Representanterna från de olika sektorerna är jämlika i 

Leader även om politiker är valda folkrepresentanter och de andra är nominerade av de 

närvarande på informationsmötena, tjänstemannagruppen och projektsamordnarna. Generellt 

sett har den ideella och den privata sektorn varit mer uttrycksfullt positiva till denna jämlikhet 

än den offentliga sektorn. Trots detta, accepterar politiker i Leader denna jämlikhet som 

nödvändig för samarbetet och anser att den politiska legitimiteten de besitter kan bidra till att 

legitimera processen.   

 

6.8.   Analys: ”Politiker måste gå in i samarbetet med Leader i syftet, inte 

den enskilda partisympatin” 
 

De intervjuade är överens om att politiker inte ska få en avgörande och den mest centrala 

rösten i Leader. Kommunfullmäktige verkar släppa makten till kommunstyrelsen. Politikers 

legitimitet från valen skapar inte en tyngre roll i Leaders beslutsfattande även om den kan 

hjälpa till att legitimera Leader som process: aktörer i Leader Linné uppfattas som jämlika.  

 

Jämlikheten gör att de valda politikernas roll inte passar in i den oförenliga analysmodellen 

som anser att politikers legitimitet inte bör undermineras av governance networks. Samma 

jämlikhetstänkande gör att de valda politikernas roll inte heller helt överensstämmer med den 

kompletterande analysmodellens syn där politiker bör ha den avgörande rösten vid 

konkurrerande åsikter. Det framgår att politiker i Leader generellt sätt är mindre uttryckligen 

nöjda med att de inte har sådant inflytande, men anser att Leader fungerar på ett sätt där 

majoritetsbeslut måste respekteras. Den komletterande modellen anser också att de valda 

politikernas roll i governance network har gått från politisk till direktörsinriktad roll för att 

vara kostnads- och tidseffektiv.  Detta påstående kan till viss mån stämma överens med de 

valda politikernas roll i Leader eftersom politiker ska ha ett ”Leadertänk” när de utarbetar 

t.ex. en lokal utvecklingsstrategi. Den övergående modellen som menar att politiker är 

oförmögna att anpassas till komplexiteten i samhället och agerar istället som medlare stämmer 

inte överens med intervjupersonernas åsikt. Intervjupersonerna anser inte politikerna i Leader 

Linné använder nätverket för att påverka policys och aktörer genom att betona 

resultatslegitimitet som den instrumentella analysmodellen menar.  
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6.9.   Lokalt deltagande med multipla påverkanskanaler 

 
En lokal process med underifrånperspektiv kräver ett lokalt deltagande – så kan synen på 

deltagande sammanfattas från intervjuerna. Medborgerlig påverkan i Leader sker i många 

olika former med främst genom samtal på de sex anordnade informationsmötena som var 

öppna för alla. Under dessa möten har medborgare haft chansen att ge synpunkter och 

önskemål om vad de vill utveckla eller skapa i den lokala bygden. Synpunkter från dessa 

möten har sedan används som underlag för arbetet i interrimstyrelsen gällandes t.ex. 

utvecklingsstrategin. Det har dock uppkommit viss skepsis om hur många synpunkter som de 

facto har uppkommit från mötena som mer har varit att informera om vad Leader är.  

Medborgare kan även delta och söka påverka genom att t.ex. ingå i LAG och välja 

representanter för LAG styrelsen, kontakta ansvariga aktörer och delta i en enkätundersökning 

om landsbygdens önskemål. En aktör i Leader menar att det har varit svårt att få 

organisationer och föreningar att delta i Leader och en annan berättar om hur kommuner söker 

lösa detta problem. I en kommun har man uppmärksammat att ungdomar på landsbygden inte 

närvarar på informationsmötena för allmänheten. För att få de ungas röst hörd har denna 

kommun undersökt vad ungdomar anser bör utvecklas med landsbygden. Kommunen har 

även sökt informera kommuninvånare om Leader genom att införa en egen bilaga i den lokala 

tidningen. Andra kommuner söker på liknande sätt informera allmänheten om Leader.   

 

Frågan om när under den politiska processen medborgare kan delta och påverka mest har 

olika tolkningar. Några anser att den största påverkanstiden är under initieringsfasen där idéer 

skapas och då medborgare har möjlighet att avgöra vad som är viktigt för just dem. Efter den 

lokala utvecklingsstrategin är färdigställd kan inte mycket göras för att förändra denna. Andra 

menar att det är under själva genomförandet som medborgare kan påverka mest. Anledningen 

till detta är att medborgare faktiskt inte är helt uppdaterade om vad Leader är innan LAG har 

bildas. Dessutom kan det vara svårt att få sin röst hörd i initieringssfasen om man inte är 

mobiliserad eller redan har ett existerade nätverk. Under genomförandet och bildandet av 

nätverk för att söka projektpengar, finns många chanser att genomföra sina idéer och visioner.  
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6.10. Analys: ”Lokalt deltagande och multipla påverkanskanaler” 
 

Medborgare kan delta genom olika påverkanskanaler och deltagandet är delvis inriktad på 

direkt demokrati där medborgare deltar aktivt i samtal och genom kontakt med ansvariga men 

också genom att välja representanter till interrimstyrelsen och LAG styrelsen. Vad som kan 

konstateras är att ”representativitet” i Leader inte implicit syftar på valda politiker .  

 

Intervjusvaren stämmer inte överens med den oförenliga analysmodellen eftersom denna 

anser att medborgare deltar genom att välja politisk representant. Likaså passa inte den 

instrumentella analysmodellen överens med svaren eftersom deltagandet styrs av politikers 

agenda. Kvar återstår den kompletterande och den övergående modellen. Den sistnämnda 

anser att deltagardemokratin överväger den representativa. Påståendets relation till Leader är 

oklar för mig eftersom jag inte är säker på huruvida den representativa eller 

deltagardemokratin har den övervägande rösten i Leader. Även om medborgare har multipla 

chanser att delta aktivt och direkt, sker mycket av besluten genom att välja representanter till 

interrimstyrelsen och LAG styrelsen. Den kompletterande modellen menar att medborgare 

deltar genom politisk representativitet och delvis aktivt genom nätverket. Frågan är om val till 

interrimstyrelsen och LAG styrelsen faller inom ramen för politisk representativitet.  

 

6.11.   Insyn och ansvarsutkrävande i Leader Linné 
 

Myndigheter som EU, Jordbruksverket och Länsstyrelsen har ofta samarbetat med andra 

myndigheter och landsbygdsorganisationer för att utveckla sina strategier och måldokument. 

Insynen är därför stor i och med att andra parter alltid kan kontrollera och följa upp 

myndigheternas arbetsprocess.  Interrimstyrelsen på lokal nivå är mindre formell än aktörerna 

på regional, nationell och europeisk nivå då interrimstyrelsen inte har något kontrollorgan 

mellan sig själva och den färdiga lokala utvecklingsstrategin. Som tidigare nämnts har 

interrimstyrelsen tillsammans med projektsamordnarna och tjänstemannagruppen arbetat fram 

en utvecklingsstrategi där interrimstyrelsen fick uppdraget att slutföra strategin. 

Interrimstyrelsens arbete med strategin resulterar i en Leaderansökan till Länsstyrelsen som 

godkänner området: på så sätt är interrimstyrelsens arbete avgörande för Leader Linnés 

framtid. Trots detta har inga protokoll förts under interrimstyrelsens möte, men det finns 

anteckningar som är offentliga handlingar och som kan fås på begäran. En intervjuperson 
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menar att avsaknaden av formella protokoll handlar om att styrelsen ofta diskuterade samma 

tema under fler möten, vilket gjorde att det inte fanns mycket nytt att skriva. Denne tillägger 

också att interrimarbetet kunde har ökat insynen genom bl.a. föra mer noggranna anteckningar 

och skicka ut informationsbrev till landsbygden.  

 

Ansvarsutkrävande i Leader ger en diffus och splittrad bild om vem som faktisk har det 

centrala ansvaret för Leader. Någon menar att det är LAG styrelsen som har ett informellt 

ekonomiskt ansvar, en annan menar att det är Länsstyrelsen eftersom de fattar de formella 

besluten, en tredje menar att ansvaret är delat mellan alla de olika styrningsnivåerna och en 

fjärde menar att det centrala ansvaret skiftar i tid och kontext.  En ytterligare uppfattning är att 

Övervakningskommittén har det yttersta ansvaret. Några intervjupersoner menar att insynen 

och ansvarsutkrävandet är tydigt i Leader, andra menar motsatsen. Insynen i Leader hamnar i 

fokus under den interna utvärderingen 2011 och den externa utvärderingen 2013. 

Utvärderingarna har stor betydelse för att förstå vilka problem som har uppstått samt hur 

dessa kan lösas. Under Leader + perioden noterades t.ex. att projekt har svårt att överleva 

efter projektperiodens slut. Denna kritik välkomnades och ansvariga söker aktivt att förändra 

detta till nästa programperiod.  

 

6.12.   Analys: ”Insyn och ansvarsutkrävande i Leader Linné” 
 

Jordbruksverket och Länsstyrelsen verkar ha garanterat sin insyn genom partnerskap med 

andra myndigheter men interrimstyrelsens arbete kan inte granskas på samma sätt som 

Leaderarbetet på europeisk, nationell och regional nivå, beroende av avsaknaden av en 

kontrollerande insats och graden av informell struktur. Avsaknaden av mötesprotokoll under 

interrimmötena gör att allmänheten går miste om hur strategin valdes fram, vilka olika 

strategier som konkurrerande med varandra, hur tankarna gick hos de olika sektorerna samt 

vilka idéer som kom från mobiliseringsmötena. Märk dock att allmänheten hade rätt att ge 

synpunkter på en preliminär utvecklingsstrategi innan den blev fastställd. När LAG är bildad, 

alltså när den ideella föreningen är skapad, kommer mötesprotokoll att föras vilket säkrar 

insynen. Synen på ansvarsutkrävande är starkt splittrad mellan intervjupersonerna, vilket kan 

vara kopplat till att en helt ny organisation och process håller på att bildas. Återigen (som 

identifierat under analysen av ” Leader och den politiska processen”) konstateras det att 

ansvarsutkrävningen i Leader är oklar.  
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Den splittrade synen på ansvarutkrävande gör det svårt att placera intervjusvaren i en 

analysmodell. Vad som kan konstateras är dock att Leaders ansvarssyn inte är jämförbar med 

oförenliga modellen som anser att politiker har det yttersta ansvaret; och inte heller den 

instrumentella som menar att ansvarsutkrävandet är försäkrat genom politikers dominanta roll. 

Även om intervjusvaren till en viss del stämmer överens med den övergående modellens syn 

om att ansvar är relaterad till resultat och kontext, är den oförenlig med modellen syn om att 

insynen säkras genom olika former av ansvarsutkrävande. Utifrån denna tankegång kan 

Leaders syn på ansvarsutkrävande placeras i den kompletterande modellen med delat 

ansvarsutkrävande mellan politiker och andra ansvariga i nätverket.  

 

6.13. Leader Linné – ett nytt sätt att fatta beslut? 
 

Intervjupersonerna är eniga om att Leader är ett nytt sätt att fatta beslut – men detta betyder 

inte nödvändigtvis en övergång från representativ demokrati till en annan styrelseform. Det 

moderna samhällets komplexitet i beslutsfattande och nätverkets ökade betydelse pekar 

snarare på en kombination av representativ demokrati och deltagar – och / eller direkt 

demokrati som i Leader. Detta betyder inte implicit att representativ demokrati är föråldrad 

och inaktuell snarare att den behöver kompletteras genom andra former av styre. En 

intervjuperson menar att om nätverken tar över beslutsfattandet helt skulle de aktörer med 

makt lätt ta över beslutsfattande, vilket även kan ske i traditionellt beslutsfattande. Det ligger 

en fara i att bryta sig loss från representativa demokratiska institutioner för denna tar röster 

som annars inte kan bilda eget nätverk. Dessutom finns det inget bättre redovisat beslutssätt 

än representativ demokrati. En annan intervjuperson menar att det i en viss mån sker en 

övergång till ett nytt sätt att fatta beslut idag. De politiska rollerna har omdefinierats – 

politiker som tidigare detaljstyrt har idag släppt ifrån sig makten och beslutar endast om 

övergripande mål och formuleringar. Grundstommen i Leader är fortfarande de politiska 

representanterna, men när ramverken för Leader är skapat lämnas spelrum och 

beslutsfattandet till nätverket. En ytterligare intervjuperson menar att beslutsfattandet i Leader 

inte är formellt och därför mer effektivt för att testa nya idéer jämfört med traditionella 

representativa institutioner. Beslut behöver alltså inte alltid fattas av partierna menar en 

intervjuperson som även ifrågasätter den demokratiska förankringsprocessen i nätverk. I 
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vilken utsträckning kan ett nätverk vara både effektivt och demokratiskt, undrar 

intervjupersonen. 

 

 

Ett exempel på beslutsfattande i Leader Linné – val av representanter till 

interrimstyrelsen  

 

Medborgare kunde nominera personer till interrimstyrelsen genom bl.a. hemsidan och på 

olika möten om Leader. Nomineringarna sammanställdes av tjänstemanna gruppen och 

projektsamordnarna och tio representanter utsågs. Kriterier för val av representant skiljer sig 

mellan intervjupersoner: några menar att arbetet har följt EU: s kriterier om spridning av kön, 

sektor, bakgrund och ålder medan andra menar att valet baserades på den nominerades 

”samarbetskvaliteter”, dess tidigare erfarenhet och kompetens och dess ”lämplighet”. En viss 

övernominering av ideell sektor förekom, men styrelsen kunde endast ha tre representanter 

från den ideella sektorn. Offentlig sektor tilldelades fyra platser jämfört med den ideella och 

den privata sektorns tre platser. En förklaring är att representanterna inte kunde vara för 

många och för att det fanns en viss osäkerhet om hur ”handlingskraftiga” de andra skulle vara: 

fler platser från den offentliga sektorn sågs som en ”säkerhet”.  

 

6.14.   Analys: ” Leader Linné – ett nytt sätt att fatta beslut?” 
 

Leader är ett nytt sätt att fatta beslut som kombinerar klassisk representativ demokrati med ett 

alternativt sätt att fatta beslut. De representativa institutionerna är fortfarande viktiga för de 

svaga i samhället som inte kan göra sin röst hörd i alternativa beslutsformer och skapar 

fortfarande grundstommen för Leadernätverket. Representativa institutioner kan idag 

uppfattas som tröga därför kombineras de med beslutsformer som är mer effektiva och 

flexibla. Trots effektivitetsfördelar riktas viss skepsis till den demokratiska förankringen i 

Leader i och med att Leader ska vara både effektivt och demokratiskt: detta underlättas dock 

genom den nationella och regionala nivån båda gör fokuserade insatser för demokratisk 

kontroll.  Interrimstyrelsens offentliga sektor med fyra representanter ses som en säkerhet för 

att verksamheten ska fortsätta framåt.  
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Intervjupersonernas svar stämmer inte överens med den oförenliga analysmodellen som anser 

att beslut i governance networks saknar tillräcklig styrning och ansvarsutkrävande i 

jämförelse med representativa demokratiska institutioner. Svaren är även oförenliga med den 

övergående modellen eftersom denna anser att beslut i representativa institutioner är 

föråldrade i dagens nätverkssamhälle. Den instrumentella modellen stämmer till en viss 

utsträckning överens med intervjupersonernas syn på beslutsfattande: det är komplext och tar 

plats i skuggan av politikers hierarkiska beslut om riktlinjer. Den kompletterade modellen 

stämmer dock bäst överens med svaren eftersom komplexiteten i beslutsfattandet idag kräver 

Leadernätverk för att hitta relevanta aktörer som arbetar för samma målsättning. I Leader är 

det, som modellen också åsyftar, politiska representanter som fattar övergripande 

målsättningar och riktlinjer om Leader – innehållet och detaljbeslut lämnas till 

Leadernätverket. Återigen behövs det nämnas att dokumenteringen av beslut i Leader på lokal 

nivå behöver förbättras.  

 

 

6.15.  Relationen mellan Leader Linné och representativa demokratiska 

institutioner 

 
Under denna kategori kommer intervjupersonernas syn på Leader Linnés fördelar respektive 

nackdelar i relation till representativa demokratiska institutioner att klargöras.  
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Leader Linnés fördelar i jämförelse med representativa demokratiska institutioner  

 

• lättare för medborgare att påverka sin utveckling i området 

• medborgare får välja en representant från sin sektor 

• horisontell jämlikhet mellan sektorerna  

• sektorerna har gemensamt mål för landsbygden 

• skapar en positiv anda mellan sektorer och medborgare 

• medborgare har medel som förr tillhörde politiker 

• den ideella sektorn har mer att säga till om 

• engagerar medborgare i en fråga 

• nätverket tar tillvara kreativa krafter 

• flexibilitet i beslutsfattande 

• den lokala kännedomen kommer till nytta 

• går in på detaljer som är viktiga för bygden 

• partier har spelat ut sin roll 

 

 

Leader Linnés nackdelar i jämförelse med representativa demokratiska institutioner 

 

• nätverket är endast ett ytterligare byråkratiskt steg för projektstöd 

• det finns redan ett funktionellt system som arbetar med det Leader ska göra 

• kostar pengar att anställa och skapa organisationer och nya stadgar 

• når endast ”de kreativa” i samhället 

• har inte demokratisk ”rättvisesprincip” eftersom olika LAG har olika regionala 

principer om fördelning 

 
6.16.   Analys: ”Relationen mellan Leader Linné och representativa 

demokratiska institutioner” 
 

Intervjupersonerna ser fler fördelar än nackdelar med Leader Linné i relation till 

representativa demokratiska institutioner.  
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Synen på relationen stämmer inte överens med den oförenliga modellens som anser att Leader 

utmanar legitimiteten och beslutsfattandet hos representativa institutioner. Både den 

instrumentella och den övergående modellen stämmer delvis överens med intervjusvaren: den 

förstnämnda gällandes att Leader är ett sätt för representativa institutioner att få fler 

påverkanskanaler till samhället; och gällandes den sistnämnda att Leader erbjuder större 

flexibilitet än representativa institutioner. Det som inte stämmer överens med denna modell är 

åsikten att Leader ökar som den primära modellen för samhälligt beslutande på bekostnad av 

representativa demokratiska institutioner. Fördelarna som ökat socialt kapital och förstärkt 

lokal demokrati visar att den kompletterande modellen är passande eftersom Leader uppfattas 

bidra till de representativa demokratiska institutionerna med ytterligare länkar till samhället. 
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7.  Slutsatser av analysen 
 
 
Kapitel 7 redogör för vad Leader Linné är, hur den politiska processen ser ut samt vilken 

analysmodell som bäst stämmer överens med Leader Linné . Jag drar också slutsatsen om 

vilken offentlig policysyn det råder i Leader Linné utifrån analysschemat om modellernas 

relation till det offentliga policyfattandet i Leader. 

 

 

7.1.   Vad är Leader Linné? 
 

Leader Linné – en metod för landsbygdsutveckling  

 

Leader är en arbetsmetod initierad av EU och Leader Linné kallas det geografiska område där 

metoden skall tillämpas. Kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Växjö, Älmhult och 

Värnamo ingår i nätverket, men städerna i dessa kommuner är inte med eftersom ett 

Leaderområde inte får överstiga 100 000 invånare. Syftet med Leader Linné är att utnyttja 

kunskap, erfarenheter och idéer som finns på landsbygden samt skapa förutsättningar för 

invånare att leva och verka på landsbygden genom att stimulera företagande och 

entreprenörskap. Frågan om det redan existerar funktionella myndigheter som klarar av 

Leaders uppgift och om Leader ökar byråkratin från EU och kostar extra pengar kvarstår att 

undersöka. Intervjupersonerna är relativt överens om att Leadermetoden kommer öka det 

lokala engagemanget i samhälliga frågor och uppfattar därför Leader som en ytterliga 

demokratisk länk till samhället. Trepartnerskapet hoppas öka förståelsen och förtroendet 

mellan sektor, medborgare och andra samhällsmyndigheter. Underifrånperspektivet i Leader 

uppfattas av intervjupersonerna som en betoning på lokal demokrati och lokal 

utvecklingsprocess. Även om Leader Linné är EU finansierat känner intervjupersonerna att 

EU: s regelverk är flexibel och ger utrymme för lokala önskemål och inriktningar. En viss 

skepsis dock riktas även mot om ett reellt flernivåsamarbete mellan aktörer på europeisk, 

nationell, regional och lokal nivå är möjlig: verksamheten kan möjligtvis stanna inom ett 

avgränsat område med enbart lokala aktörer.  
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Slutsatsen är att Leader Linné är en arbetsmetod för landsbygdsutveckling som betonar ett 

underifrånperspektiv och trepartnerskap. 

 

 

7.2. Hur ser den politiska processen ut vid bildandet av Leader Linné? 
 

Leader och den politiska processen 

 

I detta underkapitel ska en redogörelse ske om hur intervjupersonerna uppfattar de inblandade 

Leaderaktörers uppgift.  

 

EU:s uppgift i Leaderbildadet uppfattas som en instans som tagit initiativ till Leadermetoden 

och som distribuerar ekonomiskt medel till olika europeiska stater. Övervakningskommittén 

är en nationell kommitté av olika myndigheter, t.ex. Jordbruksdepartementet och 

Lantbrukarnas riksförbund som har i uppgift att kontrollera processer i Leader så att nätverket 

följer europeisk och nationell lagstiftning. Jordbruksverket uppfattas som en förvaltningsenhet 

som fördelar pengar till olika nationella Leaderområden och som förmedlar kunskap och 

information om Leader- och LAG bestämmelser samt kriterier till länsstyrelserna. 

Leadernätverket Sverige och Landsbygdsnätverket är två stödfunktioner för Leader som 

innehåller representanter från olika landsbygdsorganisationer och myndigheter som arbetar 

med landsbygdsfrågor, men dessa nämns av ytterst få intervjuade.  

 

Länsstyrelsens uppgift i Leader uppfattas som en mycket snarlik till Jordbruksverket i 

bemärkelsen att fördela ekonomiskt medel. Tjänstemannagruppen kallas det tillfälliga 

samarbete som initierades i början av Leaders uppkomst, vars uppgift var att anordna 

informationsmöten med allmänheten om Leader samt utse projektsamordnare. 

Projektsamordnarnas uppgift var att inom sex månader formulera de övergripande dragen i 

utvecklingsstrategin i samarbete med tjänstemannagruppen, samordna informationsmöten i 

kommunerna samt utse nominerade till valet av interrimstyrelsen. Interrimstyrelsen förbereder 

och skapar struktur för ett nytt Leaderområde och utformar den lokala strategin som fungerar 

som en ansökan om att bilda ett Leaderområde till Länsstyrelsen. Interrimstyrelsen förbereder 
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för bildandet av den ideella föreningen LAG3. LAG styrelsen ska ta emot och gå igenom 

projektansökningar från intressenter och sedan rekommendera projektförslag till 

Länsstyrelsen. Det är medborgarna i den lokala landsbygden som genom att bilda nätverk 

utifrån trepartnerskapsmetoden kan söka ekonomiskt bidrag för att skapa ett projekt.  

Medborgare som väljer att inte söka projekt i Leader kan ändå påverkas indirekt av Leader 

genom att någon annan i bygden har skapat en extern verksamhet, t.ex. cafeteria. Medborgare 

som lever i städerna berörs inte även om kommunen är med i Leader.  

 

Den politiska processen vid bildandet av Leader Linné uppfattas som lokal av 

intervjupersonerna. Uppfattningen kan ha olika förklaringar, bl.a. att intervjupersonerna till en 

övervägande del är just lokala aktörer och de har mer kunskap om deras eget arbetsområde än 

vad som försiggår på nationell eller regional nivå. Det kan också bero på Leaders betoning på 

underifrånperspektivet som uppmuntrar lokala initiativ och idéer. Orsaken kan även vara en 

oklar arbetsfördelning och byråkrati i och mellan olika organisationer och myndigheter på 

regional, nationell och europeisk nivå. Denna ”hypotes” får stöd av att de flesta 

intervjupersoner ansåg att EU: s, Jordbrukverkets och Länsstyrelsens roll eller arbetsuppgift i 

Leader är den samma – beslutare av ekonomiskt stöd och juridiska riktlinjer. Den europeiska, 

den nationella och det regionala arbetet uppfattas som diffust i motsats till Leaderarbetet på 

lokal nivå. Eftersom ett Leaderområde inte får överstiga ett befolkningsantal på 100 000 

invånare utesluts städerna Ljungby, Värnamo och Växjö från Leadersamarbetet. Värt att 

fundera över är vad medborgare i städerna känner om att låta kommunala skattepengar gå till 

en utveckling som de inte kommer få ta del av. Slutsatsen för den politiska processen för att 

bilda Leader Linné presenteras på nästa sida.4  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 LAG är ännu inte bildad. Interrimstyrelsen har precis skrivit färdigt den lokala utvecklingsstrategin som 
fungerar som en ansökan om att bilda ett Leader område och som skall skickas till Länsstyrelsen för 
godkännande.  
4 Notera är aktörerna är hämtade från intervjupersonerna och gör inget anspråk på att de är enda som är relevanta 
för Leader.  
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Figur 4. Leader Linnés politiska process 

EU:s 
landsbygdsprogram 

Övervaknings 
kommittén  

Jordbruksverket 

Leadernätverket 
Sverige 

Landsbygds 
nätverket 

Länsstyrelsen 
handlägger 
projektansökningar 

Tjänstemanna 
gruppen 

Projektsamordnare 

Interrimstyrelsen 

Offentlig 
sektor, 4 st Ideell 

sektor, 3 st 

Privat 
sektor, 3 st 

Valberedning 

LAG styrelse 

Offentlig 
sektor, 4 st 

Ideell 
sektor, 4 st 

Privat 
sektor, 4 st 

LAG och projektägare 

Medborgare utanför 
Leader Linné 

Nomineringar från 
allmänheten 

Projekt 
ansökningar 

Projekt 
förslag från 
LAG styrelsen 

europeisk nivå 

nationell nivå 

regional nivå 

lokal nivå 



 51

7.3.   Hur ser relationen ut mellan Leader Linné och representativ 

demokrati? 
 

 

De valda politikernas roll 

 

De valda politikerna har inte en avgörande eller central röst i Leader vid konkurrerande 

åsikter menar de intervjuade. I stället anses politikernas roll vara förändrad i den bemärkelsen 

att deras legitimitet från valen inte är viktigare än andra aktörers bestämmanderätt. Politiker 

och andra aktörer är jämlika eftersom aktörer måste gå in i Leader med just Leader i syftet, 

inte en partisympati eller kommunalt tänkande. 

 

Slutsatsen om de valda politikernas roll är att även om intervjupersonernas svar inte stämmer 

fullständigt överens med någon analysmodell, kommer svaren ändå närmast den 

kompletterande modellen eftersom politiker anses stärka input legitimiteten.     

 

 

Synen på deltagande 

 

Deltagande för medborgare kan ske genom olika och multipla påverkanskanaler, vad som 

fortfarande är oklart är till vilken utsträckning dessa kanaler de facto har används för 

deltagande – men möjligheterna finns. Deltagandet är delvis inriktad på direkt demokrati där 

medborgare deltar aktivt i samtal och kontaktande av ansvariga men också genom att välja 

representanter till interrimstyrelsen och LAG styrelsen. Vad som kan konstateras är att 

”representativitet” inte implicit syftar på valda politiker.  

 

Återigen är det svårt att placera intervjusvaren om synen på deltagande, men eftersom 

Leader kompletterar den representativa demokratin genom deltagardemokrati blir slutsatsen 

den kompletterande modellen.  
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Synen på insyn och ansvarsutkrävande 

 

De traditionella representativa demokratiska institutioner, t.ex. Jordbruksverket och 

Länsstyrelsen, som är verksamma i Leader verkar ha garanterat sin insyn genom partnerskap 

med andra myndigheter och organisationer som kan fungera som kontrollerande organ. 

Detsamma kan inte sägas om interrimstyrelsens arbete eftersom denna saknar en 

kontrollerande insats mellan sig själva och den färdiga strategin. Nätverket har också en mer 

informell struktur än representativa institutioner som inte kan granskas på samma sätt som 

representativa institutioner. Det framkommer att interrimmötena saknar mötesprotokoll: även 

om anteckningar finns tillgängliga för dem som kontaktar någon ansvarig, kan insynen öka 

mer om mötesprotokoll skickas ut t.ex. i informationsbrev eller offentliggörs på webben. 

Detta skulle inte bara öka insynen i Leader utan organisationer och föreningar skulle också 

erhålla mer information om Leader och på så sätt välja att bli engagerade i Leaderprojekt. När 

LAG är bildat kommer mötesprotokoll att föras som i en vanlig förening. Ansvarsutkrävande i 

Leader ger en diffus och splittrad bild om vem som faktisk har det centrala ansvaret. Visa 

menar att LAG har det centrala ansvaret, andra menar att det är Länsstyrelsen, 

Övervakningskommittén eller att det centrala ansvaret skiftar i tid och kontext. Några 

intervjupersoner menar att insynen och ansvarsutkrävandet är tydigt i Leader, andra menar 

motsatsen.  Detta kan vara kopplat till att en helt ny organisation håller på att bildas och att 

processen är ny. En annan orsak kan vara att olika styrningsnivåer med multipla aktörer är 

inblandade i processen. Som noterades i underkapitlet 7.2. om den politiska processen är det 

mycket diffust om vem som gör vad ovanför den lokala nivån.   

 

Slutsatsen om synen på insyn i Leader är att insynen är öppen på de högre, mer formella 

styrningsnivåerna samt att insynen på den lokala nivån, t.ex. i interrimstyrelsens arbete kan 

förbättras. När LAG är bildad, säkras insyn genom regelbundna mötesprotokoll.  

 

Slutsatsen om synen på ansvarsutkrävande är kluven, men kommer närmast den 

kompletterande och den övergående modellen som betonar ett delat ansvarsutkrävande som 

kan vara kontext- och resultatbunden.   
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Synen på beslutsfattande 

 

Intervjupersonerna är eniga om att Leader är ett nytt sätt att fatta beslut – men detta betyder 

inte nödvändigtvis en övergång från representativ demokrati till en annan styrelseform. Det 

moderna samhällets komplexitet i beslutsfattande och nätverkets ökade betydelse pekar 

snarare på en kombination av representativ demokrati och deltagande – och direkt demokrati 

som i Leader. Detta betyder inte implicit att representativ demokrati är föråldrad och inaktuell 

snarare att den behöver kompletteras genom andra, mer flexibla och mer effektiva, former av 

styre. Sedan kan man fråga sig hur de multipla aktörerna och olika styrningsnivåerna påverkar 

beslutfattandet effektivitet samt till vilken utsträckning effektivitetsfördelar kan kombineras 

med en stark demokratisk förankring.  

 

Slutsatsen om synen på beslutsfattande är att både representativa institutioner och Leader 

fattar beslut, skillnaden är att politiker i de representativa institutionerna fattar de 

huvudsakliga och de övergripande besluten och nätverket de lägre mer detaljerade besluten. 

Den kompletterande modellen stämmer bäst överens med intervjusvaren.  

 

 

Relationen mellan Leader Linné och representativa demokratiska institutioner 

 

Intervjupersonerna ser fler fördelar än nackdelar med Leader i jämförelse med representativa 

demokratiska institutioner. Fördelarna kan sammanfattas som bättre möjligheter för socialt 

kapital, effektivitets- och flexibilitetsförsprång och förstärkt lokal demokrati. Nackdelarna är 

EU: s byråkrati, en redan funktionell modell för landsbygdsutveckling samt att Leader endast 

når ”den kreativa människan”.  

 

Slutsatsen om relationen mellan Leader och representativ demokrati är att fördelarna med 

Leader överväger nackdelarna, samtidigt som Leader bidrar med ytterligare demokratiska 

länkar till samhället. Den kompletterande modellen passar bäst av just den anledningen.  
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7.4.   Slutsats: Relationen mellan Leader Linné och representativ 

demokrati 
 

Relationen mellan Leader Linné och representativ demokrati är inte helt uppenbar eftersom 

intervjusvaren i några analysfaktorer har pendlat mellan den kompletterande och den 

övergående modellen. En orsak till att intervjusvaren inte helt har stämt överens med de två 

modellerna kan vara att Leader Linné fortfarande är i sitt begynnelsestadium: LAG är ännu 

inte bildad. Jämlikheten mellan sektorerna i nätverket försvårar också placeringen av 

intervjusvaren i modellerna. Den instrumentella - och den oförenliga modellen stämmer minst 

överens med Leader Linnés relation till representativ demokrati. Resultatet indikerar någon 

slags förändring från ett samhälle där alla offentliga policybeslut tas inom ramen för 

representativ demokrati till ett system där policyfattande även tas i andra kontexter, av andra 

aktörer med olika intressen. Emellertid är det den kompletterande modellen som stämmer bäst 

överens med intervjusvaren. Denna modell för relationen betyder i korta ordalag att 

representativ demokrati fattar de primära och övergripande besluten i samhället där 

sekundära beslut tas genom en kombination av representativitet och deltagardemokrati 

introducerad genom Leader. Den kompletterande modellen svarar också på uppsatsens titel, 

”Spelar representativ demokrati någon roll?”: och ja, representativ demokrati spelar roll! 

 

Eftersom den kompletterande modellen bäst förklarar relationen mellan Leader Linné och 

representativ demokrati är det intressant att veta vilken betydelse den kompletterande 

modellen har för offentligt policyfattande i Leader Linné. Nedan följer en redogörelse av hur 

den kompletterande modellen uppfattar makten, det allmänna intresset och de valda 

politikernas roll i Leader Linné.  

 

7.5.   Var ligger makten i Leader Linné? 
 

Den kompletterande modellen bygger på pluralismens teori om politisk makt och anser därför 

att valda politiker har den ultimata beslutsrätten. Leader kan däremot sprida denna beslutsrätt 

mellan olika aktörer som i sin tur kan generera ytterligare stöd för politikern samt tillföra 

kunskap om implementering till politikerna. Teoretiskt sätt, kan denna process höja det 

samhälliga engagemanget i offentlig policy och stärka pluralismen i systemet.  
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Slutsatsen om var makten ligger i Leader är att den primärt finns hos politiker i och med att 

de godkänner och skapar ramverk för Leader, däremot har nätverket makt att sprida 

politikers beslutsrätt till andra inblandade aktörer. Makten kan på så sätt stärka pluralismen 

och engagemanget i samhället. Den kompletterande modellens slutsats om makt stämmer väl 

överens med Leader Linné.  

 

7.6.  Hur är det allmänna intresset förstått i Leader Linné? 

 
Den kompletterande modellen menar att termen ”allmänt intresse” definieras olika av 

politiker eftersom de flesta har en egen syn på den ”rätta” offentliga policyn. Politikers 

splittrade definition är kopplad till samhällets fragmentering, att partier har mycket få 

medlemmar och beslutsfattarprocessen är extremt komplex. ”Det allmänna intresset” 

uppkommer av en förhandlingsprocess mellan valda politiker, medlemmar i nätverket och 

samhället. Förhandlingen föreslår en slags ”kommunikativ rationalitet” där gemensamma 

värden inte är förutbestämda, utan är resultatet av förhandlingsprocesser.  

 

Slutsatsen om hur ”det allmänna intresset” är förstått i den kompletterande modellen är att 

detta intresse inte är entydigt eller förutbestämt när nätverksamarbetet inleds, utan skapas 

genom förhandlingar mellan politiker, nätverksaktörer och samhället. Det är dock svårt att 

avgöra till vilken utsträckning denna tolkning stämmer överens med Leader då Leader bygger 

på ett underifrånperspektiv samtidigt som de legala ramverken redan är satta på europeisk 

nivå. Man kan fråga sig vilka kriterier och erfarenheter dessa EU kriterier är baserade på. 

På så sätt blir ”det allmänna intresset” - i alla fall på lokal nivå – något redan förutbestämt 

av tjänstemän och politiker på de högre nivåerna. Sedan har den lokala nivån naturligtvis 

möjlighet att definiera ”det snäva intresset”.  

 

7.7.   Vilken roll har de valda politikerna i Leader Linné? 
 

Governance networks, som Leader, öppnar upp för frågor som tidigare tillhört politiker: dessa 

frågor har även flyttas till nätverksarenor där politiker är en minoritet. Politikers roll i nätverk 

har övergått från politiska representanter till policy direktörer. Den kompletterande modellen 

ser inte detta som ett legitimitetsproblem så länge som politikers ”direktörsroll” i nätverket 

kan samexistera med politikers roll som den ultimata auktoriteten i representativa 
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demokratiska institutioner. Legitimitetsproblemet undviks så länge som politiker kan 

balansera dessa skilda roller.  

 

Slutsatsen om de valda politikernas roll är att en omlokalisering har skett av politikerfrågor 

till nätverk där politiker agerar utifrån en mindre politisk roll. Så länge politiker kan skilja 

mellan sina skilda roller undviks också ett legitimitetsproblem. I Leader Linné har politiker 

anpassat sig efter nätverkssamhällets nya roll där politisk representativitet och vallegitimitet 

inte är viktig i nätverkssammanhang.  

 

7.8.   Vilka demokratiska potentialer eller demokratiska problem har 

Leader Linné? 

 
I denna underkategori kommer Leader Linnés demokratiska potentialer och demokratiska 

problem listas. Generella tankegångar och funderingar kommer även att redovisas. Märk att 

ordet ”demokratisk” ges en bred tolkning.  

      
       Teckenförklaring 
 

- demokratiska problem 
+     demokratiska potentialer 
?      demokratiska funderingar 
 

 
 
+ Leader kan stärka förtroendet mellan medborgare och EU, mellan olika sektorer, mellan medborgare och 
politiker samt mellan medmänniskor 
+ Leader erbjuder multipla påverkanskanaler för medborgare att utnyttja 
+ Leader möjliggör horisontell jämlikhet mellan de tre sektorerna 
+ Leader försöker representera mångfalden i samhället genom att söka mångfald i interrimstyrelsen och LAG 
styrelsen 
+ Leader skapar geografisk och nätverksnärhet för beslut 
+ Leader söker involvera ungdomar i nätverket 
 
 
- Leaders interrimstyrelse har otillfredsställande insyn gällandes dokumentering av beslut 
- Leader har en otydlig arbetsfördelning mellan styrningsnivåerna, vilket kan vara relaterat till bristande 
helhetssyn och otillräcklig processförståelse 
- Leader saknar kontrollorgan för interrimstyrelsen 
 
 
? Kommunala skattepengar går till nätverk som invånare i städerna Ljungby, Värnamo och Växjö inte får ta  
del av 
? Till vilken utsträckning kan effektivitet och flexibilitet samexistera med en stark demokratisk förankring 
? Politikers balanser av sin nya roll som direktör i nätverk samtidigt som de agerar politisk auktoritet i 
representativ demokrati 
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8.   Avslutande diskussion 
 

 

Kapitel 8 för en avslutande diskussion om uppsatsens resultat och vidare forskning. 

 

I en fragmenterad och globaliserad värld råder ett komplext beslutsfattande: därför är det 

intressant att veta var, i vilken kontext, besluten faktiskt tas. Fler aktörer än tidigare är med 

och påverkar det offentliga beslutsfattandet bl.a. genom nätverkssammanslutningar. Ett 

problem som uppstår för den offentliga sektorn och för medborgarna är att veta var maken 

egentligen ligger i dessa nätverk, hur det allmänna intresset är uppfattat samt vilken roll 

politiker spelar i nätverken. Problemet kan belysas från ytterligare en vinkel genom att 

ifrågasätta den demokratiska förankringen hos dessa nätverk – vilken koppling har 

governance networks med representativ demokrati? 

 

Fallstudien av Leader Linné, som ett fall av governance networks, visar ett fall av hur den 

representativa demokratin fungerar i en governance networks – kontext. Metoderna för att 

samla in demokratiskt software har förhoppningsvis utvecklats i och med användandet av 

samtalsintervjuer som söker förstå de inblandades syn på Leader Linné kombinerat med ett 

analysschema som visar olika ”grader” av representativ demokrati i det komplexa samhället. 

Uppsatsen har även sökt att bidra till den empiriska forskningen om relationen mellan 

governance networks och representativ demokrati genom fallet Leader Linné samt genom att 

ta hänsyn till den nationella kontext vari Leader Linné existerar. Eftersom Sverige är ett land 

som är relativt decentraliserad med kommunalt självstyre kan uppsatsen resultat lättare 

appliceras på ett annat land med liknande nationella förutsättningar – än på ett land som är 

under starkt centralt styre.  Teoretiskt sett problematiserar uppsatsens slutsats polariseringen 

av relationen mellan governance networks och representativ demokrati genom att utgå ifrån 

två ytterligare möjliga utfall. Problematiseringen sker också genom att fallstudiens resultat 

visar att ”antingen - eller” logiken inte överensstämmer i Leader Linné: resultatet visar inte 

heller någon skarp skiljelinje mellan ”government” eller ”governance”.  Representativ 

demokrati kompletteras idag av deltagardemokrati introducerat genom nätverk som Leader 

Linné.   
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Trots denna slutsats behövs mer forskning om relationen mellan governance networks och 

representativ demokrati. Leader Linné kompletterar visserligen representativ demokrati 

genom deltagardemokrati, men svårigheter med ansvarsutkrävandet och problem med insynen 

i informella strukturer är fortfarande något som ur demokratisk synvinkel bör undersökas mer. 

Vilka metoder finns för att öka insynen och ansvarsutkrävande av informella och temporära 

nätverkssammanslutningar? Vilka problem eller möjligheter betyder den kompletterande 

modellen för offentligt policyfattande? Vilken betydelse får politikers förändrade roll i 

nätverk för offentligt policyfattande?  Dessa är bara några av de frågor som den andra 

generationen av governance forskare behöver söka svar på.   
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9.  Sammanfattning 
 

 

Det pågår en debatt om övergången från government till governance styre, det komplexa 

beslutsfattandet samt nätverkens allt större inflytande över offentligt policyfattande bland 

statsvetare idag: vad som saknas är metodologisk, empirisk och teoretisk forskning om 

relationen mellan governance networks och representativ demokrati. Uppsatsen mål är därför 

att undersöka relationen mellan governance networks och representativ demokrati utifrån det 

nätverket Leader Linné som är ett fall av governance networks. Syftet är därför att undersöka 

hur Leader Linné har bildats, hur dess relation är till representativ demokrati samt vad denna 

relation säger om offentligt policyfattande i nätverket. Delsyftet är också att förstå vilka 

demokratiska problem eller demokratiska potential Leader har. Uppsatsen gör endast anspråk 

på nuvarande Leader bildande i länen Kronoberg och Jönköping.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är fyra analysmodeller om relationen mellan representativ 

demokrati och governance networks: den oförenliga modellen, den kompletterande modellen, 

den övergående modellen samt den instrumentella modellen. Modellerna har fem 

undersökningsfaktorer som kopplas till representativ demokrati: 1) valda politikers roll 2) 

synen på deltagande 3) synen på ansvarsutkrävande och insyn 4) synen på beslutsfattande 5) 

relationen mellan representativ demokrati och governance networks. Varje modell säger i sin 

tur något om offentligt policyskapande i nätverk: var makten ligger, hur det allmänna intresset 

är uppfattat samt de valda politikernas roll. Uppsatsen utgår från en fallstudiedesign och söker 

svar genom samtalsintervjuer med de inblandade aktörerna i Leader Linné på nationell, 

regional och lokal nivå.  

 

Uppsatsen slutsats är att Leader Linné är en arbetsmetod för landsbygdsutveckling som i sin 

tillämpning bildat ett nätverk. Den politiska processen innehåller flertal informella och 

formella aktörer på olika styrningsnivåer där arbetsfördelningen i nätverket uppfattas som 

något komplicerad. Intervjusvaren stämmer inte helt överens med någon av de fyra 

analysmodellerna om relationen mellan governance networks och representativ demokrati 

samt vägde ofta mellan den kompletterande och den övergående modellen.  

Resultatet blir att den kompletterande modellen stämmer bäst överens med intervjusvaren: 

vilket innebär att representativ demokrati fattar de primära och övergripande besluten där 
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sekundära beslut tas genom en kombination av representativitet och deltagardemokrati 

introducerad genom Leader.  

 

Den kompletterande modellen innebär att makten i Leader Linné primärt ligger hos politiker, 

men nätverket i sin tur sprider politikers beslutsrätt till andra inblandade aktörer. Det 

allmänna intresset är förutbestämt innan nätverkarbetet inleds, det snäva intresset definieras 

på lokal nivå. De valda politikerna i Leader Linné har en direktörsroll och inte en roll som 

politisk representant. Fördelarna med Leader Linné uppfattas som lokal demokrati och 

horisontell jämlikhet mellan sektorer och nackdelarna är byråkratin Leadermetod för med sig 

från EU.  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Allmänna uppgifter  

 
- Vad innebär arbetet? (kort) 
- Hur kom du i kontakt med LEADER?  

 
Leader Linné 

- Hur skulle du definiera Leader? (projekt, nätverk, metod, styrinstrument) 
- Vad är det centrala syftet med LEADER anser du? 
- Hur kommer organiseringen av Leader Linné att se ut? /Hur ser Leader ut i förhållande till de 

tre nivåerna av styrning. Nationell, regional och lokal nivå?  
- Anser du att LEADER är ett unikt samarbete? Varför? 

 
Flernivåstyre 
 

- Vad är din åsikt om olika samverkande nivåer av samarbete (europeisk, nationell,, regional, 
lokal nivå)? 

- Vilka för och nackdelar ser du med flernivåstyre? 
  

Politiska processen 
 

- Hur ser den politiska processen ut vid bildandet av Leader Linné? 
- Vilken roll / arbetsuppgift har följande aktörer: EU – Jordbruksverket – Länsstyrelsen – 

interrimstyrelsen (LAG) – Off -  privat – ideell sektor – medborgarna.  
- Andra aktörer? Deras roller? 

 
Insyn och öppenhet 
 

- Hur berör Leader medborgarna i kommunen? 
- Finns dokument/protokoll/info om Leaders utveckling tillgänglig för allmänheten? 
- Vilka möjligheter har medborgare att få en inblick i t.ex. interrimstyrelsens arbete? Hur kan de 

gå tillväga? 
- Kommer det bli någon utvärdering av Leaders resultat? 
-  

 
Deltagande 
 

- Finns kanaler för delaktighet (om medborgare vill påverka)? 
- Hur kan medborgarna påverka? Indirekt, direkt eller deltagande i politiskt samtal  
- När under den politiska processen? (Initiering  beredning  formellt beslutsfattande  

genomförande)  
 
 
Beslutsfattande 
 

- Är det rätt att påstå att den ökade komplexiteten i dagens moderna samhälle kräver ett 
annorlunda sätt att fatta beslut (Om politiker endast fokuserar på huvudsakliga beslut och ta 
lägre beslut till LEADER) 

- Vad är den viktigaste dygden man tänker på när man fattar beslut i Leader anser du?  
- Hur är interrimstyrelsen uppbyggd och hur är aktörerna utsedda?  
- Hur ser du på relationen mellan interrimstyrelsen och kommunfullmäktige? 
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- Vilka beslutsregler gäller i interrimstyrelsen? Vad händer vid oenighet? Kan valda politiker då 
få en avgörande röst? 

 
Ansvarsutkrävning 
 

- Var ligger den primära tyngden för ansvarsutkrävande i LEADER? 
- Kan ansvaret möjligtvis delas upp mellan politiker och andra inblandade aktörer? 
- Anser du att Leaders mångfald av samverkanskonstellationer (olika nivåer) kan minska 

möjligheter för t.ex. insyn och ansvarsutkrävande? Berätta! 
 
 
Relationen mellan flernivåstyre och representativ demokrati 
 

- Har du tidigare funderat på relationen mellan flernivåstyre och representativ demokrati? 
- Kan LEADER påverka de samhälliga värdena? (demokrati, frihet, rättvisa vs ek tillväxt) Hur? 
- Anser du att LEADER bidrar till de demokratiska institutionerna med ytterligare länkar till 

samhället? Hur? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med LEADER i jämförelse med representativa 

demokratiska institutioner?  
 
Avslutande frågor 
 

- Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 
- Har jag glömt att ta upp något som är viktigt? 
- Skulle du vilja läsa uppsatsen när den är färdig? 

 
 
 


