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Inledning 
Detta är en återföring från den följeforskning som kopplats till projektet Grön 
Landsbygdsintegration som genomfördes i samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och aktörer i byn Tolg i Växjö kommun, från hösten 2017 till våren 2019.  

Följeforskningen kopplades på i projektets inledning. I samråd med projektledare 
och styrgrupp gjordes bedömningen att sektorsöverskridande samverkan på flera 
sätt är viktigt i projektet. Följande temaområde och frågeställning har formulerats 
som utgångspunkt för följeforskningen: Hur beskriver och uppfattar de involverade 
aktörerna samverkan och lärande inom ramen för projektet Grön 
Landsbygdsintegration? Vilka möjligheter och hinder finns?  

Följeforskningen har genomförts av lektor Erik Rosell vid ekonomihögskolan, 
Linnéuniversitetet. Följande metoder har använts för att samla information om 
projektet.  

Sammanlagt 9 intervjuer har genomförts med enskilda individer och representanter 
från organisationer som är involverade i Grön Landsbygdsintegration. 
Projektledaren för Grön Landsbygdsintegration var behjälplig i arbetet att välja 
representanter att intervjua samt att organisera plats och tidpunkt för intervjuerna. 
Projektet styrgrupp har löpande haft möten under projekttiden. 7 intervjuer med 

 



 

personer från arbetsgruppen i Tolg genomfördes i april 2018, i anslutning till ett av 
styrgruppsmötena som skedde inom ramen för projektet. Ytterligare 2 intervjuer 
genomfördes i juni respektive augusti 2018 med representanter från 
Arbetsförmedlingen. Följeforskningen har alltså kunnat fånga upp projektets 
utveckling fram till sommaren 2018. Den därpå följande utvecklingen under hösten 
2018 då ytterligare en omgång av insatsmodellen genomfördes, har inte följts upp på 
samma sätt.  

Intervjuerna varade omkring 1 timme. De spelades in och transkriberades. 
Följeforskningen har också samlat in material genom att studera tillgänglig 
projektdokumentation såsom projektansökan, förstudie samt intern 
projektdokumentation. Inom ramen för följeforskningen genomfördes även i april 
månad 2019 ett återföringsseminarium där följeforskningens resultat presenterades 
och diskuterades. Ambitionen var att seminariet skulle vara såväl ett tillfälle för 
återföring av resultat som ett tillfälle till lärande för de medverkande aktörerna. 
Denna återrapportering bygger på information från ovan beskrivna källor.  

Den fortsatta texten är organiserad på följande sätt. I nästa stycke ges en kort 
sammanfattning av projektet Grön landsbygdsintegration i termer av bakgrund och 
syfte. Därefter sammanfattas resultat av sedan tidigare genomförda studier av 
samverkan över sektorsgränser. Ambitionen är att de tidigare studierna kan skapa en 
jämförelsegrund som ökar förståelsen för Grön Landsbygdsintegration som enskilt 
projekt. I det därpå följande stycket presenteras ett antal teman som lyfter fram 
förutsättningarna för projektet Grön Landsbyggdsintegration. Här diskuteras 
aspekter som följeforskningen tolkar som styrkor i projektet. Ett antal svårigheter 
och utmaningar lyfts också fram. Avslutningsvis sammanfattas följeforskningen. 

Grön Landsbygdsintegration. Bakgrund och syfte  
Inledningsvis beskrivs här kortfattat projektet Grön Landsbygdsintegrations 
bakgrund samt övergripande syfte och målsättningar.  

Projektet Grön Landsbygdsintegration arbetades fram i en förstudie med 
finansiering från Leader Linné och Jordbruksverkets landsbygdsfond. I ett senare 
skede genomfördes projektet i samverkan med Arbetsförmedlingen.  

I förstudien beskrivs en modell för hur en målgrupp bestående av nyanlända 
personer genom en kombination av hälsofrämjande insatser, praktik och 
språkträning kan beredas stöd i sin integrering i ett nytt land och på 
arbetsmarknaden. Modellen bygger på att dessa insatser genomförs under en period 
på 10 veckor och sker på landsbygden. Projektet har därmed en huvudsaklig 
inriktning mot gröna näringar och landsbygdsintegration. Platsen för insatserna är 
byn Tolg i Växjö kommun. Målgruppen befinner sig under perioden på plats i Tolg 
fyra dagar i veckan. Under dessa dagar varvas teoretiska pass i form av 
språkträning, samhällsorientering och yrkesorientering med praktiska moment i 

 



 

form av studieresor och praktik. Hälsofrämjande och terapeutiska insatser sker 
återkommande och är knutna till den hälsoträdgård som finns i Tolg.  

Målgruppen är nyanlända och mer specifikt personer som befinner sig inom 
etableringsuppdraget, är inskrivna på arbetsförmedlingen och som har vilja intressen 
kopplade till de gröna näringarna. Ett önskemål är att deltagare har ungefär samma 
kunskaper i det svenska språket, i övrigt får gruppen gärna vara heterogen, dvs. 
bestå av såväl män som kvinnor och representeras av olika nationaliteter och 
kulturella bakgrunder. Projektet eftersträvar en gruppstorlek om 5-8 deltagare. I 
förstudien anges ambitionen att två omgångar deltagare erbjuds insatser inom ramen 
för projektet.  

Ett viktigt syfte/ mål med projektet är att erbjuda en kombination av insatser och på 
så sätt rikta sig till hela människan. I förstudien uttrycks en förberedelse på att 
målgruppen kan bära med sig jobbiga upplevelser från sin tid som migranter/ 
flyktingar. Detta i kombination med upplevd stress i samband med etablering i ett 
nytt land kan leda till psykisk ohälsa. Projektet har en förberedelse på att hantera 
enklare psykisk ohälsa hos målgruppen. De hälsofrämjande aktiviteterna i 
kombinationsmodellen är i detta avseende viktiga beståndsdelar.  

Under de 10 veckorna dokumenterar arbetslaget i projektet de genomförda 
aktiviteterna för respektive deltagare. Det kan handla om vad respektive individ har 
gjort under sin praktik, men också den kunskap som arbetslaget fått om individernas 
intresse, kompetens och förutsättningar för vidare integration i samhälle och på 
arbetsmarknad. Vid insatsens slut överlämnas dokumentationen till 
arbetsförmedlingen.  

Projektets övergripande målsättning är kopplad till kombinationen av insatser och 
platsen för själva insatsen. Projektet kan genom sin inriktning på hela människan 
bidra till integration i samhälle och på arbetsmarknad (i synnerhet med inriktning 
mot landsbygd och gröna näringar), att svåra upplevelser kan bearbetas genom 
hälsofrämjande insatser, att psykisk stress kan motverkas, att målgruppen får upp 
ögonen för möjligheter till försörjning på småländsk landsbygd, och att deltagaren 
får del av ett utökat nätverk genom att under 10 veckor befinna sig på plats i Tolg.  

I förstudien uttrycks även ambitionen att erfarenheter från projektet kan ligga till 
grund för liknande insatser på andra platser, dvs. den modell som testas genom 
projektet kan eventuellt överföras och spridas.  

I nästkommande avsnitt sammanfattas resultaten från tidigare och redan genomförda 
studier av samverkan över sektorsgränser på välfärdsområdet.  

Tidigare studier av samverkan över sektorsgränser 
Inom ramen för forskningsprojektet Sektorsöverskridande samverkan-En studie av 
organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer har tre fallstudier av 
samverkan, kallade Kooperativet, Projektet och Partnerskapet, redan genomförts. 

 



 

Resultatet av studien har rapporterats i en populärvetenskaplig rapport (Tillmar et al. 
2018). I detta avsnitt sammanfattas några av studiens resultat.  

Frustration på grund av olika tankesätt och rutiner hos de samverkande 
organisationerna förekommer i samtliga fall, men i lägre grad än vad som hade 
kunnat förväntas mot bakgrund av tidigare forskning. De samverkande personerna i 
de tre studerade verksamheterna är väl medvetna om de olikheter som finns mellan 
olika samhällssektorer och källorna till dem, och inser att organisationerna behöver 
varandras olikheter för att kunna möta målgruppernas behov.  

Behovet av utbildning och utveckling för den svåra uppgiften att arbeta med 
samverkan över organisations- och sektorsgränser i offentliga organisationer 
identifierades av Williams (2013). Vi ser i våra studier vikten av de särskilda 
kunskaper och förmågor till samverkan över sektorsgränser, som vi vill kalla 
”intersektoriell kompetens”. Denna typ av kompetens kan sägas vara 
erfarenhetsbaserad, förvärvad genom mångsidiga kontakter och personkännedom i 
”branschen”. Den intersektoriella kompetensen, menar vi, är inte bara något som 
krävs av offentliga tjänstemän, den krävs även av personer verksamma i privat 
sektor och i civilsamhället. Samtliga fall illustrerar betydelsen av vad som i 
forskningslitteratur kallas ”gränsgångare”, dvs. personer som i sitt arbete rör sig 
mellan den egna organisationen och olika externa samarbetspartners. Sådana 
personer utför arbetsuppgifter som handlar om att bygga nätverk och knyta 
kontakter. De bygger upp kontaktyter som kan aktiveras för att utveckla och 
genomföra samverkan. Gränsgångare besitter ofta kunskaper om och erfarenheter av 
andra sektorer, de har nätverk som spänner över flera sektorer. Sådan kompetens 
kräver tid och resurser att bygga upp och utveckla.  

Våra genomförda studier lyfter också fram de särskilda utmaningar som finns i att 
samordna aktiviteter i samverkan, särskilt då de samverkande organisationerna 
kommer från olika sektorer där rutiner, regler och normer/värderingar kan skilja sig 
starkt år. Sådan samverkan sker dessutom i regel mellan organisationer som skiljer 
sig betydligt i storlek. Myndigheter med nationell täckning samverkar i de enskilda 
fallen med mindre företag och ideella föreningar. Att hitta en rytm och ett tempo i 
samarbetet som möjliggör att resurser från dessa olika organisationer kan samordnas 
framstår som en utmaning. Samverkan måste, som Mörndahl (2018) skriver, 
”taktas”. Att hitta en fungerande samordning och rytm i samarbetet är en 
”arbetsuppgift” som kräver att enskilda individer aktivt utbyter information med 
varandra, håller en löpande kontakt och dialog och planerar såväl på egen hand som 
tillsammans. I våra studerade fall blev det tydligt att vissa personer och 
organisationer önskade en annan takt och rytm i aktiviteterna än vad som passade in 
i de övriga samverkande organisationernas arbetssätt. 

I våra genomförda studier ser vi också att justeringar i politik och policy kan få stora 
konsekvenser för i övrigt uppbyggda väl fungerande samverkansinitiativ, samt att 
parallella strukturer riskerar att byggas upp. Dessa observationer pekar på 
utmaningarna med att styra och samordna välfärden på ett resurseffektivt sätt då den 
produceras genom nätverks- och marknadslösningar. Fallen visar att det krävs en 

 



 

längre tidsperiod än vad t ex ett enskilt projekt kan möjliggöra, för att få 
sektorsöverskridande samverkan att fungera på ett bra sätt.  

Våra tidigare studier visar emellertid samtidigt att fruktbar sektorsöverskridande 
samverkan är möjlig under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar vill vi 
formulera i termer av fem K: 

• Kompetens – Det krävs drivande nyckelpersoner med förankring i flera 
sektorer, sk gränsgångare. Dessa personer behöver ha det vi vill kalla för 
”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen som 
samlar aktörer kring att göra det bästa för att nå målgruppens behov. 

• Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med 
politiker, (andra) tjänstemän samt med målgruppen och den samhällsfråga 
de är en del av. Att nätverka, synas i olika sammanhang, ha 
personkännedom, och bygga allianser blir en viktig förutsättning. 

• Kapital – Det krävs finansiellt kapital. Vi ser också att privat finansiering 
såsom ersättning för utförda tjänster samt ideellt arbete och gåvor, 
visserligen är av vikt, men inte förslår för att möjliggöra den studerade 
sektorsöverskridande organiseringen för välfärden. Mer långsiktig 
finansiering från det offentliga har krävts i samtliga studerade fall, 
exempelvis i form av föreningsbidrag och/eller som ersättning för utförda 
tjänster.  

• Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa 
förutsättningarna (exempelvis genom att regelverk eller den politiska 
styrningen förändras) blir omfattande tappar samverkan fart eller blir en 
omöjlig uppgift. Tidshorisonten behöver vara längre än i ett enskilt projekt, 
för att samverkan över sektorsgränserna ska kunna fungera 
tillfredsställande. När samverkan däremot får ske under en längre tid skapas 
gemensamma erfarenheter parterna emellan, vilket ger goda förutsättningar 
för förtroende.  

• Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra 
i olika sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror 
av sammanhanget – till exempel krav från finansiärer, huruvida det finns 
konkurrerande verksamhet, vad som är gångbart i det vid tidpunkten 
rådande politiska klimatet, juridik.  

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från 
samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara att; hitta personer 
i en annan sektor som har samma eller liknande syn på den aktuella samhällsfrågan 
och/eller målgruppen, att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna 
fungerar, att i möjligaste mån försöka ”takta” in samverkan med organisationer i 
dessa andra sektorer. För tjänstemän i kommuner, landsting och regioner kan det 
vara bra att, förutom en medvetenhet om olika sektorslogiker också söka 

 



 

handlingsutrymme för att bidra till taktande genom att i vissa fall försöka möta 
icke-offentliga organisationers ibland kortare tidshorisont för behov av besked.  

Frågan om långsiktig tillgång till kapital är central vid beslutsfattande. För att 
undvika att bygga upp verksamheter som får mycket kort livslängd bör en 
ansvarsfull tjänsteman överväga förutsättningarna för långsiktig finansiering och 
ekonomisk hållbarhet innan en samverkanslösning uppmuntras eller understödjs i ett 
initiativ som inte har förutsättningar.  

Privata företag som vill engagera sig i samverkan för välfärd kan ha särskilt stor 
nytta av att förstå den offentliga sektorns logik, och på så sätt skapa utrymme för att 
takta. Att ha finansiella och operativa möjligheter att invänta myndighetsbeslut och 
demokratiskt beslutade processer kan vara en utmaning för den som inte känner till 
processernas orsaker, ursprung och nytta. Gränsgångare med intersektoriell 
kompetens, och ett engagemang för målgruppen är återigen viktiga att kunna falla 
tillbaka på under samverkans gång.  

Civilsamhällets organisationer vill ofta på lokal nivå lösa ett problem för sin 
målgrupp, och får genom samverkan resurser för att kunna göra detta. Samverkan 
med offentliga organisationer kan ge inflytande, så kallat ”collective impact”. Inom 
forskning har risker uppmärksammats. Exempelvis risken att privat sektors logik 
blir styrande och/eller att civilsamhällets organisationer tappar sin möjlighet att vara 
en kritisk röst mot samhället då de blir beroende av att utföra tjänster åt det 
offentliga. Det finns alltså långsiktiga och strategiska risker med att producera 
välfärd genom samverkan, som organisationerna bör ha i beaktande och vara 
vaksamma på. Ett konkret sätt är att försöka sprida riskerna så att beroende av en 
enskild organisation som kund/finansiär inte uppstår.  

  

 



 

Några hinder (-) och möjligheter (+) återkommer i flera av fallen som tidigare 
studerats. Dessa sammanfattas i tabellen nedan: 

Tabell 1 Individrelaterade respektive organisatoriska/strukturella 
förutsättningar som hindrat respektive möjliggjort samverkansinitiativen 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Individrelaterade Organisatoriska och Strukturella 

+ Starkt engagemang för målgruppen, 
dvs gränsobjekten 

+ Målgruppen, gränsobjektet, prioriteras 
på ledningsnivå hos samverkande 
organisationer 

+ Nyckelpersoner, gränsgångare, med 
rätt kompetens och drivkraft +Offentlig finansiering  

+ Ömsesidig respekt för organisatoriska 
olikheter och sektorslogiker 

– Organisationerna styrs av olika logiker, 
vilket skapar friktion vid beslutsfattande 
och svårigheter att ’takta’ 

– Personbundenhet skapar sårbarhet – Dynamik i politik och policy ger 
osäkerhet och kort planeringshorisont 

  

Teman i det empiriska materialet 
I detta avsnitt lyfter följeforskningen fram ett antal teman som framkommit i de 
intervjuer som genomförts med aktörer i projektet Grön Landsbygdsintegration. 
Dessa teman kopplar an till hur de involverade aktörerna beskriver och uppfattar 
samverkan och lärande inom ramen för projektet. Inledningsvis presenteras aspekter 
av projektarbetet som följeforskningen tolkar som positiva i det att de bidragit till 
goda förutsättningar för samverkan. Avslutningsvis lyfts några utmaningar fram. De 
är framför allt kopplade till svårigheter att rekrytera deltagare till projektet samt 
kunskapsöverföring mellan aktörer i samarbetet.  

Goda förberedelser av projektet 
Genom finansiering till en förstudie fanns goda förutsättningar att förbereda 
projektet. Det avspeglar sig i en tydlig och väl underbyggd planering i den förstudie 
som tagits fram. I förstudiens dokumentation ges en god bild av det planerade 
projektet. Behovet av en kombinationsmodell framgår och är underbyggd av 
tillgänglig statistik och rapporter. Kombinationsmodellen är väl definierad och det 
framgår tydligt hur man inom projektet avser att arbeta med dess olika delar. Detta 
tack vare en god detaljplanering.  

 



 

Platsen för insatsen, Tolg, presenteras utförligt genom bilder och illustrationer. Det 
framgår hur platsen kan användas i insatser som svarar mot kombinationsmodellen 
olika delar, dvs. såväl hälsofrämjande åtgärder som praktik och utbildning. 
Hälsoträdgården beskrivs i detalj genom en skiss över fastigheten, bilder och 
exempelaktiviteter. Utbildningslokal beskrivs på samma sätt liksom dess omgivning 
tillsammans med exempel på hur utbildningsinsatser kan knytas till olika aktiviteter 
i närområdet. Det framgår hur platsens kan bidra till att en variation av 
utbildningsaktiviteter. Förstudien ger också en god bild av möjligheterna till praktik, 
framför allt i anslutning till Nybrukarna och Frunas Hage men också kopplat till 
andra aktörer i bygden (jordbruk, skola).  

Sammanfattningsvis har projektet genom förstudien en väl definierad modell. Det är 
väl beskrivet vilka aktörer i bygden som är kopplade till projektet, exempel på 
aktiviteter som kan genomföras liksom på vilka platser dessa aktiviteter kan ske. 
Projektets förankring i bygden framgår. Den veckovisa schemaplaneringen visar hur 
målgruppen schemamässigt tar del av utbildning, praktik och hälsofrämjande 
aktiviteter under de 4 dagarna på plats i Tolg, liksom under de 10 veckorna som 
insatsen pågår. Detaljer som skulle kunna innebära problem i genomförandet är 
identifierade och diskuteras i förstudien. Detta ger bilden av ett arbetslag som är väl 
förberett och som har de resurser som krävs för att genomföra de insatser som 
föreslås.  

Betydelsen av projektförberedelserna framgår på olika sätt i intervjumaterialet. 
Representanter i arbetslaget och styrgruppen från Tolg upplever att projektet har 
kunnat genomföras i enlighet med planering. Det har varit få överraskningar under 
resans gång kopplat till de konkreta aktiviteterna på plats. Arbetsförmedlingen som 
samarbetspartner upplever att förstudien har bidragit med ett gott underlag inför 
projektstart och att beslutsfattandet kring projektet har underlättats. 

Ett angeläget projekt 
Projektet Grön Landsbygdsintegration framstår som ett samhällsrelevant projekt då 
det svarar mot ett antal aktuella utmaningar.  

I förstudien framgår behovet av att arbeta med hela människan och framför allt 
behovet av att hos målgruppen arbeta med hälsofrämjande insatser. Projektet har 
goda förutsättningar att erbjuda insatser som svarar mot behovet av såväl 
hälsofrämjande insatser som möjligheter till varierad praktik och 
utbildningsinsatser. Det går att identifiera alternativa aktörer från såväl offentlig 
som privat/ ideell sektor som på motsvarande sätt kan svara mot hela människans 
behov. Exempel som ligger nära projektet Grön Landsbygdsintegration är 
arbetsintegrerande sociala företag i regionen. Dessa är ofta belägna i regionens 
städer, och är de belägna på landsbygden så är det inte säkert att de kan erbjuda 
arbetsträning och praktik kopplat till odling och gröna näringar. Projektet Grön 
Landsbygdsintegration erbjuder en insatsmodell som specifikt svarar mot behovet 
att erbjuda praktik och utbildning på landsbygden.  

 



 

Lyfter vi blicken framstår projektet Grön landsbygdsintegration som ett intressant 
exempel på samhällsentreprenörskap (på engelska Community entrepreneurship). 
Mer specifikt är det ett exempel på hur ett projekt kan skapa värden gentemot en 
målgrupp samtidigt som det bidrar till att utveckla samhället ur något avseende. 
Grön Landsbygdsintegration framstår som ett projekt som svarar mot ett aktuellt 
samhällsbehov att utveckla landsbygden. När det offentliga i urbaniseringens fotspår 
backar från samhällsservice på landsbygden kan utanförskap, alienation och 
främlingfientlighet följa, menar debattören Po Tidholm (2018). Vårt kommunala 
skatteutjämningssystem kan inte kompensera för allt (Syssner, 2018). I många (men 
inte alla) landsbygdskommuner flyttar de unga ut, de kvarvarande når i allt högre 
utsträckning pensionsåldern (Mellander, 2018) och kompetensförsörjningen blir ett 
problem (Syssner, 2018). Ett samhälleligt entreprenörskap av den typ som projektet 
Grön Landsbygdsintegration är ett exempel på kan spela en viktig roll som en 
motkraft till sådana trender som beskrivs ovan (von Friedrichs & Lundström, 2016).  

Kompetens och resurser att hantera projektet 
Sveriges landsbygder ser olika ut. Samtidigt som vi hör larmrapporter om utdöende 
orter där främlingsfientlighet frodas (Tidholm, 2018), finns spirande lokalsamhällen 
där mångfald välkomnas. Tolg framstår som en i högsta grad spirande landsbygd. 
Ett tecken på detta är att det finns lokala resurser som kan aktiveras för att skapa så 
pass komplexa projekt som Grön Landsbygdsintegration. Projektet bygger på såväl 
personella som fysiska resurser. Det behövs individer med rätt kompetens och 
lokala nätverk till praktikplatser liksom lokaler, platser och utrustning. Av 
förstudien framgår att de resurser som finns tillgängliga i bygden är väl anpassade 
till kombinationsmodellen. 

Arbetslaget utgörs av fyra personer. Av dessa är två stycken utbildade 
gymnasielärare och en tredje person har en utbildning mot svenska som andraspråk. 
Samtliga fyra har tidigare erfarenheter av att arbeta med målgruppen, dvs. 
nyanlända. Det gäller även den person som i dag driver hälsoträdgården och som har 
erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingar på gruppboende. Även den 
person som bidrar med en av praktikplatserna (på det egna lantbruket) har 
personliga erfarenheter av att arbeta med flyktingar och uttrycker ett starkt 
engagemang för att hjälpa målgruppen. Det finns en varierad kompetens i 
arbetslaget som svarar mot behovet av pedagogiska färdigheter i projektet. 
Dessutom finns det flera personer i arbetslaget som för närvarande arbetar med eller 
har erfarenheter från arbete med hälsofrämjande insatser (trädgårdsterapi). Ägaren 
till Frunas hage (där Pannkakshuset ingår) är medlem i arbetslaget vilket gör att det 
även finns erfarenheter och kunskaper i gruppen som är viktiga för att kunna bidra 
med kunskaper kopplade till arbetsmarknad och företagsamhet.  

Projektledaren i Tolg har tidigare erfarenheter av att driva projekt och en erfarenhet 
från att arbeta inom olika samhällssektorer. Projektledaren har i huvudsak hanterat 
kontakterna med arbetsförmedlingen och på så sätt varit en viktig gränsgångare i 
projektet. I intervjumaterialet råder det enighet om att projektledaren har varit 

 



 

engagerad och drivande och duktig på att kommunicera såväl inom arbetslaget och 
styrgruppen som med arbetsförmedlingen.  

Tolg förefaller ha ett aktivt föreningsliv och det finns en rad företag som är 
etablerade på orten vars verksamhet passar bra i projektet. Nybrukarna är ett 
andelsjordbruk (ekonomisk förening). Kopplat till verksamheten finns personer som 
har erfarenhet av entreprenörskap i olika former och som har ett utvecklat lokalt 
nätverk. Nybrukarna bidrar med praktikplats till deltagarna och finns representerad i 
projektets styrgrupp. Inom ramen för Frunas Hage och Pannkakshuset bedrivs olika 
typer av verksamheter och det finns lokaler som kan användas i projektet. Ägaren 
ingår i projektets arbetslag, är utbildad gymnasielärare i ekonomi och har lång 
erfarenhet av att driva eget företag. Personer från dessa företag ger uttryck för ett 
starkt samhällsengagemang och ett engagemang för bygden. De har ett intresse av 
att arbeta med sociala verksamheter inom ramen för sina verksamheter. Erfarenheter 
i styrgrupp och arbetslag av att driva företag gör också att det finns en administrativ 
kompetens i projektet. Det finns en förberedelse för och kompetens att hantera de 
rent administrativa och ekonomiska aspekterna av projektet. Tolg Rut och Knut är 
ett relativt nystartat företag som erbjuder hushållsnära tjänster inom- och utomhus. 
Även inom denna verksamhet finns ett starkt engagemang för bygden. 
Verksamheten kan bidra till att göra livet på landet enklare och mer attraktivt för de 
boende, vilket var en av orsakerna bakom verksamhetens start. Tolg Rut och Knut 
bidrog med viktiga resurser i projektet genom att sköta transporter av deltagare till 
och från byn samt genom att hjälpa till administrativt med samordning av 
transporter och övriga projektaktiviteter.  

Tolg har kvar sin skola (vilket inte är självklart i mindre samhällen på landsbygden). 
Genom att skolan finns med som en möjlig praktikplats kan projektet skapa 
varierade möjligheter till arbetspraktik och erfarenheter. TGK Jordbruk, en av 
praktikplatserna under hösten 2017, arbetar med ekologisk odling. Ägaren har 
internationell erfarenhet att arbeta med flyktingar och uttrycker ett starkt 
engagemang för målgruppen.  

Sammanfattningsvis konstateras att Tolg är en levande och spirande landsbygd som 
har de resurser som krävs för att skapa projekt av den typ som Grön 
Landsbygdsintegration utgör. Viktiga lokala företag medverkar aktivt i projektet, 
inte bara genom att erbjuda praktik utan har ett vidare engagemang genom 
deltagande i styrgrupp eller genom att ha representanter i arbetslaget. Det finns 
personer med relevanta erfarenheter och kunskaper i byn. De är dessutom tillräckligt 
många för att projektet inte ska bli alltför sårbart. Även om Tolg ligger ca. 3 mil 
från Växjö så är det fortfarande ett avstånd som möjliggör pendling för deltagarna. 
Tolg är ett exempel på stadsnära landsbygd, vilket kanske är en förutsättning för att 
logistiken i ett liknande projekt ska fungera.  

Ett starkt engagemang för målgruppen 
I intervjumaterialet framgår ett starkt engagemang för målgruppen parat med ett 
starkt engagemang för bygden. Projektets värde kan också ses som skapat i mötet 

 



 

mellan dessa båda aspekter- ett projekt som samtidigt hjälper målgruppen och kan 
bidra på ett positivt sätt till bygdens utveckling.  

På ett sätt som är typiskt för det civila samhället som sektor så betonas i 
intervjumaterialet det sociala kapitalet (betydelsen av att skapa mellanmänskliga 
möten, de personliga relationernas betydelse) och det ideella engagemanget som 
grund och drivkraft i projektet (jfr figur 1 ovan). Hos de flesta projektdeltagare 
uttrycks en vilja att ”göra det bra” som en viktig drivkraft. Även samarbetspartners 
hos Arbetsförmedlingen ger uttryck av att engagemanget i projektet är starkt och att 
arbetsgruppen i Tolg vill mycket.  

Hos de aktörer som är kopplade till projektet finns sammanfattningsvis ett starkt och 
i många fall personligt engagemang för målgruppen. Även medverkan i projektet är 
engagemangsdriven. Deltagarna vill göra skillnad genom projektet. De flesta ser 
värden i projektet som kopplar an till såväl målgruppen som bygdens utveckling och 
i bredare mening samhällets utveckling i stort. Detsamma gäller praktikplatserna där 
representanter är delaktiga i styrgrupp eller arbetslag och även TKG Jordbruk och 
Tolg Rut och Knut där ägare på samma sätt ger uttryck för ett personligt 
engagemang för såväl projekt som målgrupp och bygd.  

Gemensam syn på projektet 
Av ovanstående beskrivning framgår att projektets förankring i Tolg kan anses vara 
stark. Flera personer har varit delaktiga i projektets idéfas och inledande planering. 
Gruppen som deltar i projektet lokalt ingår i nätverk som gör att det finns en närhet 
och goda möjligheter till löpande (såväl formell som informell) kommunikation. 
Även inom arbetsförmedlingen har projektet varit väl förankrat hos de personer som 
fattat beslut. Projektledaren i Tolg har kunnat få kontakt med ”rätt” personer på 
Arbetsförmedlingen och förstudien fungerade bra som underlag för en inledande 
kommunikation. Det har funnits personer på arbetsförmedlingen som har haft en 
god förståelse för projektet och dess värde och som också (periodvis) har kunnat ha 
löpande kontakt med projektledaren i Tolg. Projektets arbetsgrupp och 
Arbetsförmedlingen uttrycker en liknande syn på projektet som ett test och ett 
utforskande av möjligheter.  

En tolkning av intervjumaterialet är att arbetsförmedlingen som myndighet och 
projektdeltagarna delar en gemensam förståelse för projektet och dess målsättningar. 
Det finns också en gemensam förståelse för vilka värden projektet kan bidra med i 
förhållande till målgruppen och en liknande uppfattning av hur projektets 
genomförande har gått och vad eventuella svårigheter beror på.  

Kontinuitet i projektet 
Kontinuitet i samverkansprojekt har tidigare lyfts fram som viktigt. Det tar tid att 
bygga upp fungerande samverkan. Det behövs alltså kontinuitet över tid. Utifrån 
erfarenheter från andra samverkansprojekt lyfts det även fram att samverkan är 
känslig för förändringar på individnivå, särskilt om personer som har haft en 
framträdande roll i samverkan plötsligt ersätts eller försvinner. En tredje aspekt är 
att samverkansprojekt på välfärdsområdet kan vara känsliga för förändringar på 

 



 

politisk nivå, dvs. lokala projekt påverkas av politiska beslut på nationell nivå. Det 
kan upplevas som problematiskt om det finns en ryckighet i politiken som innebär 
att övergripande riktlinjer för t.ex. arbetsmarknadspolitik förändras.  

Förstudiens övergripande planering av två omgångar med deltagare på plats i Tolg 
har genomförts och finansierats i enlighet med planeringen, även om förändringar 
har skett avseende tidpunkten för dessa omgångar. Av intervjumaterialet framgår att 
såväl arbetsförmedling som projektgrupp i Tolg har haft en tydlig ambition att 
fullfölja projektet och ge det en chans.  

Projektgruppen i Tolg har inte förändrats under projektets gång. Det har inte skett 
några plötsliga byten av personella resurser. Däremot finns det exempel på att nya 
personer har rekryterats till projektet för att möta förändringsbehov, exempelvis 
praktikhandledare. Hos arbetsförmedlingen har de personalresurser som kopplats till 
projektet varierat mer över tid. Det har skett chefsbyten och de arbetsförmedlare och 
kundresurser som arbetat närmast projektet har förändrats. Personer som 
representerat arbetsförmedlingen i projektets styrgrupp förändrades under projektets 
första år. Det har dock funnits en kontinuitet i det att det har funnits personer på 
arbetsförmedlingen som funnits med sedan projektstart, med god kunskap om 
projektet. Dessa personer har inte haft samma roller i projektet över tid, men de har 
varit tillgängliga och kunnat kallas in vid behov.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det har funnits en kontinuitet över tid 
avseende finansiering och insatser. Projektgruppen i Tolg har inte förändrats under 
projektet. Däremot har olika personer från Arbetsförmedlingen haft olika roller i 
projektet över tid. Projekt är dock korta och samverkan kan behöva än mer tid för att 
utvecklas och möta de utmaningar som identifieras. Erfarenhet från tidigare studier 
av samverkan på välfärdsområdet indikerar att det krävs en längre tidsperiod än vad 
ett enskilt projekt kan möjliggöra, för att få sektorsöverskridande samverkan att 
fungera på ett bra sätt. 

I kommande avsnitt lyfts några omständigheter fram som har varit utmanande att 
hantera inom ramen för projektarbetet. Det handlar dels om svårigheter att rekrytera 
deltagare till den första insatsomgången. Det handlar också om utmaningar kopplade 
till att överföra kunskap mellan de samverkande parterna, i detta fallet 
arbetsgruppen i Tolg och Arbetsförmedlingen.  

Svårt rekrytera deltagare 
Det främsta problemet i projektets genomförande har varit att identifiera deltagare 
till insatsen. I ett fall blev deltagargruppen för liten vilket medförde att insatsen 
avbröts. I annat fall har en planerad omgång skjutits på framtiden pga. för få 
deltagare. Det kan dock konstateras att förstudiens planerade två omgångar med 
deltagare har kunnat genomföras, om än med förändringar i tidsplanering. 
Ambitionen har enligt planeringen varit att ha en grupp om 5-8 personer på plats i 
Tolg under 10 veckor. Deltagare bör även ha ett intresse för gröna näringar, 
eventuellt tidigare yrkeserfarenheter. I projektplanen uttrycks även önskemålet att 
gruppen har en förhållandevis jämn nivå på sina kunskaper i svenska, men att den i 

 



 

övrigt gärna får innehålla personer av olika kön och med bakgrund från olika länder 
och kulturer. Att möta dessa önskemål visade sig vara svårt. Det har enligt min 
tolkning sin förklaring i en rad olika omständigheter. 

Rekryteringen av deltagare är ett moment där deltagaren har kontakt med såväl 
arbetsförmedlingen (i ett första steg) och i ett andra steg med arbetslaget och 
projektet i Tolg. Förutsättningarna att möta deltagaren skiljer sig åt i dessa båda 
organisationer. Arbetsförmedlingen hanterar stora volymer arbetssökande medan 
projektet kan fokusera sitt arbete intimt på en liten grupp deltagare. Det innebär att 
arbetsförmedlingen har mindre resurser att möta varje individ. Det kan vara svårt att 
få en sådan kunskap om den potentiella deltagaren som krävs för att möta de 
önskemål som projektet ställer upp, exempelvis att personen har ett genuint intresse 
för gröna näringar. I mötet med två organisationer kan dessutom deltagare förmedla 
olika saker, dvs. man säger något i mötet med Arbetsförmedlingen och något annat 
på plats hos arbetslaget i Tolg.  

Arbetsförmedlingen är en stor organisation. För att deltagare ska rekryteras krävs att 
kunskap om projektet sprids på olika nivåer i organisationen. Den enskilde 
arbetsförmedlaren som träffar arbetssökande, dvs. potentiella deltagare till projektet, 
måste ha en sådan kunskap om projektet att hen kan förklara det för sin ”kund”. 
Detta kräver att kunskap och förståelse för projektet sprids i flera led, dels till 
personer i organisationen som inte besökt Tolg eller varit med och fattat beslut om 
projektet, exempelvis enskilda arbetsförmedlare. Dessa personer ska sedan i ett 
andra steg kunna förklara projektet på ett sådant sätt att den potentielle deltagaren 
kan fatta ett eget beslut om deltagande. Målgruppen för projektet medför särskilda 
utmaningar. Bristande kunskaper i det svenska språket gör att det kan vara svårt att 
förstå vad projektet innebär vid en första presentation. Gruppen har möjligen inte 
heller i första hand ett upplevt behov av rehabilitering. Det är sannolikt så att en stor 
andel av gruppen nyanlända inom etableringsuppdraget i första hand söker arbete 
och yrkespraktik. Det kan vara svårt att förklara betydelsen av och behovet av de 
hälsofrämjande insatserna som är en viktig del i kombinationsmodellen.  

Personal på arbetsförmedlingen hanterar en rad olika möjliga insatser för 
arbetssökanden. Grön landsbygdsintegration är endast ett av många möjliga 
alternativ som den enskilde arbetsförmedlaren kan presentera för arbetssökande. 
Förutom kunskap om projektet krävs alltså att det lyfts fram som ett alternativ i 
möten med potentiella deltagare. Eftersom arbetsförmedlingen är en stor 
organisation som hanterar många olika projekt och verksamhetsområden så blir det 
utmanande att sprida en sådan kunskap och förståelse i organisationen, t.ex. till nya 
personer som kommer i kontakt med projektet i egenskap av arbetsförmedlare. 

Det har dessutom varit svårt att ”takta” rekryteringen av deltagare, dvs. göra detta 
utifrån en tidsplanering och framförhållning som är rimlig för såväl 
arbetsförmedlingen som projektgruppen i Tolg. Arbetslaget i Tolg har önskemål om 
att i god tid veta vilka deltagare som förväntas komma. Detta för att planera 
insatserna i kombinationsmodellen med utgångspunkt i de unika deltagarnas 
förutsättningar. Arbetsförmedlingen har erfarenhet av att förutsättningarna för 

 



 

målgruppen kan förändras snabbt, dvs. att lämpliga insatser för en individ snabbt 
kan förändras beroende på nya omständigheter. Personer som söker arbete kan få 
jobb, personer flyttar eller får på andra sätt förändrade livsförutsättningar som gör 
att lämpligheten av och intresset för en viss insats kan förändras. Det är svårt att 
med framförhållning identifiera en målgrupp som sedan verkligen deltar i insatsen.  

Sammanfattningsvis är rekrytering av deltagare till projektet det moment som i 
högsta grad kräver samordning mellan arbetsförmedling och projektgruppen i Tolg. 
Det är alltså inte förvånande att det är i detta moment som i ett nytt 
samverkansprojekt kan upplevas som problematiskt. Min bild är att det har funnits 
en öppen kommunikation om de problem som uppstått i rekryteringsarbetet. Min 
bild är också att Arbetsförmedlingen å sin sida har satsat kraft och resurser för att 
möta de problem som tecknats ovan. Det har satsats kraft på att sprida kunskap om 
projektet till de arbetsförmedlare som möter potentiella deltagare. Från chefshåll har 
betydelsen av att lyfta fram projektet som ett alternativ i mötet med potentiella 
deltagare betonats.  

Också styrgruppen i projektet, projektledaren och arbetslaget har arbetat för att möta 
problemen med rekrytering. Ett informationsmaterial har tagits fram där projektet 
beskrivs med bilder och i enkel text. I intervjumaterialet framkommer att detta 
material upplevdes som bra av såväl arbetsförmedling som projektgruppen i Tolg. 
En lösning att arbeta med löpande intag av deltagare diskuterades också under våren 
2018. Sådana förändringar och anpassningar som görs är exempel på ett lärande och 
en utveckling som sker under projektets gång i dialog mellan de samverkande 
organisationerna.  

Bristande kunskapsöverföring 
Ytterligare ett uppmärksammat problem uppstod i skarven mellan insatserna i 
projektet och återkopplingen till arbetsförmedling. Under de 10 veckorna har 
arbetsgruppen möjlighet att dokumentera såväl de aktiviteter som deltagaren 
medverkar i, liksom göra en form av kartläggning av deltagarens intresse och 
förutsättningar för vidare integration. Överlämningen av denna dokumentation från 
arbetsgruppen i projektet till arbetsförmedlingen upplevdes som problematisk. Även 
detta problem upplevdes på olika sätt.  

Projektgruppen i Tolg efterfrågade i projektets inledning en mall för hur 
dokumentationen skulle se ut för att passa in i arbetsförmedlingens system. De 
upplevde att det var svårt att få svar på frågan och skapade därför en egen 
dokumentation för respektive projektdeltagare.  

I ett senare skede fanns det problem med att överföra och sprida dokumentationen 
om respektive deltagare från projektet till Arbetsförmedlingen som organisation. 
Det visade sig vara svårt för enskilda personer på Arbetsförmedlingen att hitta 
informationen och tillgodogöra sig informationen och använda den som ett underlag 
i den fortsatta planeringen för deltagaren.  

Detta problem uppmärksammades av såväl arbetsgruppen i Tolg som av 
representanter hos Arbetsförmedlingen. Även här diskuterades olika lösningar och 

 



 

ett förslag som fördes fram av arbetslaget i Tolg var att i kommande insatsomgångar 
utöka de 10 veckorna till att också omfatta en övergångsperiod där projektet på olika 
sätt kunde hjälpa till med att stötta deltagarna i sin resa från insatserna på plats i 
Tolg till fortsatta aktiviteter för integration. Vid tidpunkten för följeforskningens 
intervjuer hade detta problem uppmärksammats. Hur överföringen fungerade i 
senare projektomgångar, och vilken lösning som eventuellt identifierades, har inte 
följts upp.  

Sammanfattningsvis upplevdes kunskapsöverföringen från projektet till 
arbetsförmedlingen som problematisk under den första insatsomgång som 
genomförde (hösten 2017). Detta är en typ av problem som förefaller vara typiskt 
för samverkan mellan organisationer och det är väl beskrivet i forskning inom 
området. Carlile (2004) identifierar problem på olika nivåer när det gäller 
kunskapsöverföring mellan organisationer. När det gäller ren överföring av 
information så är ett vanligt problem att informationssystem, rutiner och protokoll 
(dvs. sättet att dokumentera och lagra information) ser olika ut i olika organisationer 
vilket gör att det kan finnas tekniska problem att överföra information mellan 
organisationer. På en annan nivå kan det finnas olika kultur i organisationer vilket 
gör att man skapar olika typer av kunskap beroende på att man har olika normer och 
värderingar och alltså lyfter fram olika saker såsom viktiga.  

Sammantaget kan det alltså finnas behov av att möjliggöra överföring av kunskap 
genom att skapa gemensamma dokument och informationssystem och ge personer 
tillgång till informationssystem så att information kan överföras. Ett alternativ är att 
satsa resurser på att översätta kunskap mellan organisationer, dvs. att skriva om 
dokumentation så att den passar anpassas till de olika kraven hos organisationer som 
samverkar.  

Likviditetsproblem 
En praktisk utmaning för projektgruppen i Tolg har varit att hantera 
tidsförskjutningen mellan utbetalningar som måste göras och de inbetalningar av 
medel som kommit från Arbetsförmedlingen som finansiär för att täcka dessa 
utbetalningar. Vissa perioder handlade det om betydande belopp i förhållande till de 
egna ekonomiska resurserna. Även om likviditetsproblemet upplevdes som 
pressande och besvärligt så kunde det hanteras.  

Det är inte ovanligt att projektmedel/ ersättningar betalas ut i efterhand från 
finansiärer till utförare. Det finns dock anledning att vara uppmärksam på om 
utförare har en ekonomi som tillåter att man ligger ute med pengar inom ramen för 
en projektverksamhet. I Grön landsbygdsintegration ingår 2 företag som utförare av 
tjänster och dessa hade en tillräcklig ekonomi för att kunna hantera problemet. Det 
är inte säkert att så är fallet om ett liknande projekt skulle genomföras kopplat till en 
annan bygd, med färre eller mindre deltagande företag.  

 



 

Långa resor och dagar 
En av de värden som Grön Landsbygdsintegration kan bidra med är kopplingen till 
landsbygden, dvs. att nyanlända möter andra miljöer än stadsmiljöer. Landsbygdens 
möjligheter till praktik och arbete uppmärksammas genom projektet.  

Tolg kan betraktas som en stadsnära landsbygd med sina 3 mil till Växjö. I projektet 
blev själva transporten i det närmaste en del av de övriga insatserna. Bilresan erbjöd 
möten och samtal med chaufför och övriga deltagare. Det fanns resurser i Tolg, 
genom företaget Rut och Knut, att administrera och sköta transporter av deltagare 
under insatsveckorna.  

Trots detta är det inte problemfritt att transportera en grupp deltagare från sina 
hemorter till en ny plats. För projektdeltagarna blir insatsen större eftersom dagarna 
blir längre och flexibiliteten minskar. Man är på plats och har svårare att plötsligt ta 
sig hem om sådana behov finns.  

Sammanfattning 
Avslutningsvis görs en sammanfattning av denna rapport i punktform.  

● Med utgångspunkt i de lokala resurser som finns i Tolg har ett 
samhällsrelevant projekt skapats.  

● Projektets kombinationsmodell och genomförande är tydligt definierad i 
förstudien, möjliga problem i genomförandet är diskuterade på förhand. 
Förstudien skapade ett bra underlag inför en fortsättning i samarbete med 
Arbetsförmedlingen.  

● Projektet har haft de resurser som krävts för att genomföra projektet i 
enlighet med förstudien. I intervjumaterialet berättas det inte om några 
tillfällen då projektets resurser inte har räckt till. Snarare finns det exempel 
på att nya resurser har rekryterats för att göra anpassningar längs vägen 
(exempelvis rekryterades en praktikplatshandledare till projektet som 
möjliggjorde den ambulerande praktikplatsen).  

● Projektet har haft god förankring i bygden och på Arbetsförmedlingen, 
vidtalade aktörer har kommit att medverka och fler har involverats.  

● Det finns personer med relevanta erfarenheter och kunskaper i arbetslaget 
för att kunna hantera ett komplext projekt som bygger på såväl utbildning 
som praktik och hälsofrämjande insatser. Det finns en förberedelse för och 
kompetens att hantera de rent administrativa och ekonomiska aspekterna av 
projektet. Dessa personer är dessutom tillräckligt många för att projektet 
inte ska bli alltför sårbart.  

● Hos de aktörer som är kopplade till projektet finns ett starkt och i många fall 
personligt engagemang för målgruppen. Även medverkan i projektet är 
engagemangsdriven. De personer som intervjuats vill göra skillnad genom 
projektet. De flesta ser värden i projektet som kopplar an till såväl 
målgruppen som bygdens utveckling och i bredare mening samhällets 
utveckling i stort. 

 



 

● Projektets samverkansaktörer delar en gemensam förståelse för projektet, 
dess målsättningar och de värden projektet kan bidra med i förhållande till 
målgruppen. Det finns också en liknande uppfattning av hur projektets 
genomförande har gått och vad eventuella svårigheter beror på.  

● Projektet har haft en kontinuitet i det att förstudiens övergripande planering 
av två omgångar med deltagare på plats i Tolg har genomförts och 
finansierats i enlighet med planeringen, även om förändringar har skett 
avseende tidpunkten för dessa omgångar. Av intervjumaterialet framgår att 
såväl Arbetsförmedling som projektgrupp i Tolg har haft en tydlig ambition 
att fullfölja projektet och ge det en chans. Ett projekt erbjuder dock kort tid 
och våra tidigare studier av samverkan pekar på att mer tid behövs för att 
utveckla fullt fungerande samverkan.  

● Det främsta problemet i projektets genomförande har varit att identifiera 
deltagare till insatsen. Det beror på flera saker. Det har varit svårt att ”takta” 
rekryteringen av deltagare, dvs. göra detta utifrån en tidsplanering och 
framförhållning som upplevs som rimlig för såväl arbetsförmedlingen som 
projektgruppen i Tolg. Det beror också på att information och kunskap om 
projektet måste spridas i flera led för att rekrytering av deltagare ska 
fungera. 

● Ytterligare ett uppmärksammat problem uppstod i skarven mellan insatserna 
i projektet och återföring av kunskaper tillbaka till arbetsförmedling. 
Problemet sätter fingret på behoven av att samordna informationssystem i 
samarbeten så att kunskap kan överföras. Ett sådant arbete kan handla om 
att ge enskilda individer (som finns utanför organisationen) tillgång till de 
egna informationssystemen. Det kan också handla om att samordna 
dokument, protokoll och rutiner mellan organisationer eller om att satsa 
resurser på att skriva om och på så sätt översätta information som färdas 
från en organisation till en annan.  

● Min bild är att det har funnits en öppen kommunikation kring de problem 
som uppstått i samarbetet. Min bild är också att såväl Arbetsförmedlingen 
som arbetslaget i Tolg har satsat kraft och resurser för att möta sådana 
problem. Det finns flera exempel på att ett lärande skett under projektets 
gång, där upplevda problem har lett till ett gemensamt arbete för att hitta 
lösningar. 
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