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Inledande sammanfattning 
Syfte och målsättning 

Mellan den 1:e januari 2020 och 31:e december 2021 genomfördes projektet En del av samhället, i 

syfte att främja etableringen av målgruppen nyanlända i Lomma kommun.  

Begreppet nyanländ har i projektet definierats som vuxna individer, hänvisade till kommunen enligt 

bosättningslagen och som uppbär etableringsersättning eller ekonomiskt bistånd.  

Projektet utgjordes av två delprojekt, MIN-coach och Föreningslots. Genom att satsa parallellt på 

coaching till arbetslivet och lotsning in i föreningslivet, eftersträvades en samverkanseffekt kring den 

nyanländes etablering vad det gäller språkträning, nätverk, hälsa, känsla av sammanhang och i 

förlängningen ökad anställningsbarhet.  

Utöver det övergripande projektmålet arbetade de två delprojekten utifrån sina egna respektive 

delmål: 

Målsättningar MIN-Coach 

1) Att genomföra coaching till arbetslivet enligt MIN-modellen för minst 80 deltagare. 

 

2) Att utvärdera MIN-modellen som sådan, applicerad på målgruppen nyanlända. 

Målsättningar Föreningslots 

1) Att samtliga inom målgruppen ska få ett samtal med Föreningslots och utifrån intresse 

matchas till föreningslivet.  

 

2) Att utveckla och stötta kommunens föreningar till att arbeta inkluderande för målgruppen. 

Organisation 
Team 

Projektet bestod inledningsvis av två processledare på heltid och en projektledare på deltid om 75%. 

Under projektets gång skedde ett par förändringar i teamet. 

 

Den 31/10 2020 sade Martin Harlenbäck upp sig från sin tjänst som processledare för delprojekt 

Föreningslots. Den 1/12 2020 tillträdde Sebastian Sanchez Riveros i hans ställe, och avslutade den 

sedan för att gå på föräldraledighet den 31/10 2021. 

Den 1/4 2021 anslöt Sara Enochsson, handläggare på Arbetsförmedlingen till projektet, omfattandes 

10 % av en heltid. Den 21/10 2021 tog Ilham Rifai över Sara Enochssons roll i projektet, fram till 

31/12 2021, då insatsen avslutades. Sammanfattningsvis var bemanningen i teamet enligt tabellen 

nedan. 
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Styrgrupp och samverkansparter 

Projektet hade en styrgrupp med följande representanter från Finsam, Lomma kommun, 

Arbetsförmedlingen och Region Skåne: 

Karin Rangin Förbundschef Finsam, Kävlinge Lomma 
Felicia Mellgren Sandkvist Avdelningschef Socialförvaltningen, Lomma kommun 
Michael Tsiparis Kultur och fritidschef, Lomma kommun 
Olof Ohlsson/Mari Nidesjö Enhetschef enheten för arbete och försörjning, Lomma kommun 
Eva Nevtelen Verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen, Skåne Sydväst 
Sirrku Dahlberg Verksamhetschef, Vårdcentralen Lomma, Region Skåne 

 

Felicia Mellgren Sandkvist medverkade i styrgruppen mellan 1/1–2020 till och med 30/9–2021 då 

hon avslutade sin tjänst i Lomma kommun.  

Sirrku Dahlberg medverkade i styrelsen mellan 1/1–2020 t om 1/1–2021. Detta efter beslut i 

Styrgruppen att avsluta samverkan mellan projektet och vårdcentralen i Lomma, då pågående 

Corona-pandemi omöjliggjorde fortsatt samarbete på operativ nivå. 

 

Förutsättningar  
För att förstå aktivitet och resultat av projektet som helhet, behöver först klargöras att 

förutsättningarna för de två delprojekten skiljde sig åt på tre huvudsakliga punkter. 

1) Förberedelser  
Delprojekt MIN-coach byggde på Abdirisak Hashis arbete med coaching av nyanlända 

ungdomar i Lomma kommuns HVB och stödboendeverksamhet, då han mellan åren 2018 – 

2020 utvecklade sin modell för jobbcoaching – MIN-modellen. När MIN-coaching sedan lyftes 

in i detta Finsam-projekt, i syfte att utvärdera modellen i arbete med nyanlända vuxna, fanns 

därmed vid projektstart goda förberedelser på plats, i form av arbetsrutiner och etablerad 

kontakt med lokala arbetsgivare.  

 

Motsvarande förberedelser fanns inte vid uppstart för Föreningslots, då funktionen genom 

detta projekt var ny i kommunen. Av den anledningen krävdes också en längre 

uppstartsperiod, för Föreningslots att etablera sig i det lokala föreningslivet och i kommunen 

som sådan. 

 

2) Personalsituation 

Som beskrivet i ovan rubrik Organisation, skedde ett skifte av processledare för delprojekt 

Föreningslots, 10 månader in i projektet. Föreningslotsen efterträdare hade en månads 

ställtid, samt lämnade på grund av föräldraledighet sin tjänst två månader innan 

projektettidens avslut. Av denna anledning hade delprojektet två uppstartsfaser, förkortad 

tid för insats, samt präglades av de två processledarnas olika erfarenheter och syn på 

funktionen Föreningslots.  

 

MIN-modellen hade till sin fördel en kontinuitet i att ha samma processledare för MIN-coach 

under hela projekttiden. 
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3) Coronapandemins påverkan 

Den 31:e januari 2020 bekräftades det första fallet av Covid-19 i Sverige, och den 11 mars 

samma år klassade världshälsoorganisationen det globala virusutbrottet som en pandemi.  

Den 29:e mars 2020 förbjöds allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler 

än 50 personer, och från och med den 24:e november gällde detsamma för fler än åtta 

deltagare. Dessa förbud kom att gälla i olika former fram till och med den 29:e september 

2021. 

 

Regeringens krishantering och de restriktioner som följde av denna kom att i grunden ändra 

förutsättningarna för båda delprojekten, men särskilt vad det gällde föreningslotsens 

verksamhet. 

 

För Föreningslots innebar restriktionerna svåra begränsningar i uppdraget om att matcha 

målgruppen in i föreningslivet, då merparten de lokala föreningarna i olika omgångar satte 

sin föreningsaktivitet på paus. Hos gemene man infann sig en olust i att söka sig till 

sammankomster och ovissheten kring framtiden gjorde det svårt att planera aktiviteter på 

sikt. Av dessa anledningar kom det halvvägs in i projektet att ske ett skifte från fokus på 

deltagarmatching för målgruppen till ett fokus på att utveckla samverkan mellan kommun 

och föreningsliv. 

 

För MIN-coach märkes effekterna av dessa restriktioner främst genom en ökad arbetslöshet 

och hårdare konkurrens om arbetstillfällen inom främst restaurang, dagligvaruhandel och 

serviceyrken. Dessa var branscher som tidigare kunde utgöra instegstillfällen för nyanlända 

på arbetsmarknaden, men var nu inte längre tillgängliga för målgruppen. Genom att skifta 

fokus till extratjänster inom bland annat förskola och omsorg, samt olika 

arbetsmarknadsutbildningar, kunde MIN-coach trots förutsättningarna ändå få ett stort antal 

nyanlända att göra stegförflyttningar in på arbetsmarknaden.    
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Sammanfattning aktiviteter och resultat 

MIN-coach 
Delprojekt MIN-Coach bestod genom projekttiden av två huvudsakliga aktiviteter. 

1) Coaching av deltagare genom MIN-modellen 

2) Relationsskapande arbete med potentiella arbetsgivare 

Utöver detta följde en rad andra återkommande aktiviteter 

• Samverkan och avstämning med Arbetsförmedlingen i individärenden 

• Samverkan med föreningslots, kommunens bosättningsteam och ekonomiskt bistånd 

• Avstämning och måluppföljning med projektledare 

 

 

Resultat  
MIN-coach arbetade under projekttiden med 
sammanlagt 85 deltagare. Av dessa gjorde 59 
deltagare en stegförflyttning in på 
arbetsmarknaden enligt tabellen nedan.  
 

  
Tillsvidareanställning 3 

Extratjänst 21 

Timvikariat 18 

Arbetsmarknadsutbildning 7 

Visstidsanställning 3 

Nystartsjobb 1 

Praktik 1 

   

Sommarjobb 5 

    

I coaching 22 

Flyttat innan resultat 4 

Totalt 85 
 

 

 
 

 
 
I tabellerna ovan beskrivs könsfördelning, 
respektive åldersfördelning för projektets 85 
deltagare. 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Män
53%

Kvinnor

47%

Könsfördelning

0

10

20

30

20 eller
yngre

20-25 25-35 35-45 45 eller
äldre

Åldersfördelning



 

5 
 

Föreningslots 

Delprojekt Föreningslots bestod genom projekttiden av två huvudsakliga aktiviteter. 

1) Att matcha deltagare in i föreningslivet. 

 

2) Att arbeta med utbildning och utveckling av samverkan med föreningslivet i syfte att öka 

tillgängligheten för målgruppen. 

 

Deltagarmatching 

I tabellen nedan beskrivs resultatet av matchningen av deltagare in i föreningslivet. Vissa deltagare är 

matchade till fler än en aktivitet. Utöver matchningen av vuxna deltagare har föreningslots också 

hjälpt ett antal barn till deltagande föräldrar att söka bidrag från Majblomman. Detta för att bekosta 

utrustning för att kunna medverka i respektive föreningsaktivitet. I cirkeldiagrammet på höger sida 

beskrivs fördelningen mellan män och kvinnor av det totala antalet deltagande individer. Deltagarnas 

ålder har tillskillnad från deltagarna i MIN-modellen inte dokumenterats. 

 

Resultat 

 
Antalet matchade aktiviteter totalt 
 

Friskis och svettis   8 

Språkcafé    11 

Bjärred GF motion   2 

Skapande verkstad   6 

ABF Keramik   2 

Aktivitet för kyrkans minsta  2 

Volontär Röda korset  1 

Naturskyddsföreningen  1 

Startat föreningen Lomma SC 1 

Kurs som tennistränare  1 
Medborgarskolan inredning för 
välmående 1 

 36 
 

  
Antal barn som fått hjälp med att söka 

bidrag från Majblomman 

Taekwondo 3 

Fotboll 3 

Bjärreds idrottsförening 3 

Kulturskolan 1 

Simklubben 2 

  
12 

  

 

 

 

 

 

 

Män
42%Kvinnor

58%

Könsfördelning
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Samverkansorienterade insatser 

Föreningslots genomförde två större utbildnings- och samverkansorienterade seminarieprogram 

tillsammans med föreningslivet. Ett under hösten 2020 och ett under våren 2021. 

Hösten 2020 - Kulturmötesutbildning 

Föreningslots anordnade i samverkan med RF-SISU Skåne en kulturmötesutbildning för det lokala 

föreningslivet. Utbildningen bestod av två kvällsseminarier, varav ett tillfälle hölls i Lommas 

kommunhus, och ett hölls i fritidsgård Stationen i Bjärred.  

Sammanlagt 33 representanter från 11 föreningar deltog. 

Under utbildningen diskuterades temana: 

• Inkluderingsbegreppet 

• Kulturkrockar  

• Intreprenörsskap 

Samt genomfördes övningar i att: 

• Se den egna föreningen med ett utifrånperspektiv  

• Utmana rådande normer inom den egna föreningen  

 

Våren 2021 - Samverkansworkshop  

Under våren 2021 genomförde föreningslots en samverkansorienterad workshopsserie. Under tre 

kvällar i mars, april och maj träffades 23 aktörer från föreningslivet och Lomma kommun i syfte att 

utveckla samverkan parterna sinsemellan. Seminarierna hölls digitalt över Teams. 

Workshopserien resulterade i fyra konkreta aktiviteter, samt ett förslag på strategisk nivå: 

 
1) Samordning och nyuppstart av språkcafé Lomma och Bjärred 

 
2) Uppstart av Skapande verkstad – Folkets hus Lomma 

 
3) Samordning av föreningsdag 18 september 2021 

 
4) Uppstart av gemensam Facebook-grupp för kommunens föreningsliv 

 
5) Förslag på hur Socialnämnden och Fritidsnämnden kan samverka i förhållande till föreningslivet 

 

 

Slutsats 
MIN-coach har nått upp till och överträffat målsättningarna satta för antalet deltagare och olika 

former av stegförflyttningar som deltagarna förväntats göra in på arbetsmarknaden. En jämn 

fördelning mellan deltagande kvinnor och män har uppnåtts. Åldersspridningen har varit relativt god, 

men med en majoritet av yngre vuxna. Detta förklaras av arbetet med den stora gruppen 

ensamkommande ungdomar i inledningen av projektet. 

Föreningslots har inte haft förutsättningarna att nå upp till målsättningarna satta för 

deltagarmatching. Däremot har en omställning skett med fokus på samverkansorienterade insatser, 

vilket i sin tur har lett till konkreta och värdeskapande aktiviteter för och tillsammans med 

föreningslivet och målgruppen.  

På följande sidor ges en mer utförlig beskrivning av ovan nämnda aktiviteter och dess resultat i 

relation till vad som angivits i projektansökan. För en extern utvärdering av projektet, se bilaga 3. 
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Aktiviteter 

MIN-coach 
Den huvudsakliga aktiviteten för delprojekt MIN-coach har varit att coacha målgruppen nyanlända in 

i arbetslivet enligt MIN-modellen. Modellen finns sammanfattad i en handbok vars tre olika teman; 

motivation, information och nätverk, är kopplade till ett specifikt coachande verktyg och aktivitet. 

Handboken är bilaga till slutrapporten, se bilaga 4. 

Coachingen har inletts med ett första möte i relationsskapande syfte, följt av en 

kartläggningsprocess. Man har då gått igenom deltagarens utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet 

samt pratat om deltagarens önskemål och förväntningar på samarbetet med MIN-coach. Därefter har 

MIN-coach anpassat coachingen efter deltagarens behov, inom något av modellens tre teman. När 

deltagaren och coach ansett det vara läge har man sedan gått vidare med att söka exempelvis 

timanställning, extratjänst eller en arbetsmarknadsutbildning.   

MIN-coach har också genomfört andra diverse coachande aktiviteter efter behov. Exempelvis: 

• Coachande medverkan vid arbetsintervju. 

• Sammanställning och granskning av CV. 

• Hjälp vid avtalsskrivning och lönefrågor. 

• Vägledning kring oskrivna normer och regler i svenskt arbetsliv. 

• Löpande arbetslivscoaching och avstämning per telefon och sms. 
 
Parallellt med ovanstående aktiviteter har MIN-coach också arbetat med att upprätthålla och utvidga 
sitt kontaktnät av potentiella arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. I detta arbete har 
också ingått att coacha arbetsgivare som anställt någon av projektets deltagare. Det kan då ha 
handlat om missförstånd som uppstått, språkförbistringar eller kulturkrockar, där arbetsgivaren 
kontaktat MIN-coach för vägledning.   
 

MIN-coachingen och det relationsskapande insatserna med arbetsgivare har pågått under hela 

projekttiden. I takt med att projektet utvecklats och förutsättningarna ändrats har också fokus 

kommit att skifta för att på bästa sätt möta målgruppens behov och möjligheter. Dessa skiften, 

tillsammans med några andra hållpunkter för projektet finns beskrivet i tabellen på nästa sida. 
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2020  

 
Tertial 1 

 
 

 

• Uppstart och projektplanering 
Tillsammans med projektledare sattes en struktur för deltagarflöde, 
dokumentation och uppföljning. 
 

• Ensamkommande unga vuxna 
Med anledning av att ett flertal ungdomar i kommunens 
stödboendeverksamhet nått vuxen ålder, men saknat sysselsättning, lades 
extra fokus på denna målgrupp.  
 

Tertial 2 
 
 

• Extratjänster 
MIN-coach gavs möjligheten att arbeta med extratjänster och lärde sig om 
ärendegången kring dessa. 
 

Tertial 3 
 
 

• Nyanlända familjer och kvotflyktingar 
Kommunen såg ett ökat mottagande av nyanlända familjer och kvotflyktingar, 
vilka blir MIN-coach prioriterade målgrupp framöver. 

 

• Förlängning av MIN-modellen 
En ansökan om förlängning av delprojekt MIN-modellen lämnades till Finsams 
styrelse. Styrelsen beviljade medel för ytterligare 17 månader, varav de fem 
sista vigs åt implementering av MIN-modellen in i ordinarie verksamhet. 
 

2021  

 
Tertial 1 

 
 

 

• Handläggare Arbetsförmedlingen 10% 
Finsams styrelse beviljade extra medel för en handläggare från 
Arbetsförmedlingen att kopplas till projektet om 10 %. Syftet var att 
underlätta handläggningen av deltagarärenden. Handläggare Sara Enochsson 
började den 1:e april. 
 

• Fokus på familjeorienterat arbete 
MIN-coach upptäckte fördelarna att arbeta med coaching för hela familjer, då 
familjemedlemmarnas framgångar motiverar varandra. Som flest coachades 
10 familjer samtidigt att göra stegförflyttningar på arbetsmarknaden. 

Tertial 2 
 
 

 

• Arbetsmarknadsutbildningar och nystartsjobb 
Arbetsförmedlingen meddelar att budgeten kring extratjänster stramas åt. 
MIN-coach skiftar då fokus till nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildningar. 
 

Tertial 3 
 

• Extratjänster 
Arbetsförmedlingen öppnar på nytt för möjligheten att bevilja extratjänster, 
vilket blir MIN-coach fokus under hösten att coacha lämpliga deltagare till. 
 
Implementering 

• Beslut fattas att implementera MIN-modellen i ordinarie verksamhet under 
2022. 
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Föreningslots 
Liksom beskrivet i den inledande sammanfattningen har delprojekt Föreningslots utvecklats och 

förändrats i takt med rådande pandemi och personalsituation. Från att haft utgångspunkt i 

deltagarmatching in i föreningslivet i samarbete med vårdcentralen Lomma, kom fokus att skifta till 

ett allt mer strategiskt och samverkansorienterat arbete tillsammans med lokalföreningarna. Den 

planerade deltagarmatchingen genomfördes parallellt under hela projekttiden, i den mån det var 

möjligt, men i då i begränsad skala. Under projektets andra år, med Sebastian Sanchez Riveros som 

processledare, utvecklades rollen som föreningslots allt mer till att utföra samordnande insatser i 

aktiviteter som rörde föreningsliv och kommun. En sammanställning av projektets huvudsakliga 

insatser och andra viktiga hållpunkter finns beskriva i tabellen nedan. 

 

2020  

 
Tertial 1 

 
 

 

• Uppstart och projektplanering 

• Kontaktsökande och inventering av föreningslivet 

• Uppstart av samverkan med vårdcentralen Lomma 

• Deltagarmatching  
 

Tertial 2 
 
 

• Planering av kulturmötesutbildning 

• Deltagarmatching 

Tertial 3 
 
 

• Kulturmötesutbildning genomförs. 

• Sebastian Sanchez Riveros tar över tjänsten som föreningslots efter Martin 
Harlenbäck. 
 

• Ansökan om justering av målgrupp lämnas till Finsams styrgrupp 

• Samverkan med vårdcentralen Lomma avslutas 

2021  

 
Tertial 1 

 
 

 

• Planering och uppstart av samverkansworkshop 

• Deltagarmatching 
 

• Genomförande och avslut av samverkansworkshop för föreningslivet 
Tertial 2 

 
 

• Samordning av språkcafé Lomma Bjärred 

• Samordning av skapande verkstad Lomma folketshus 
 
 

Tertial 3 
 

• Implementering av samverkansrutin mellan socialförvaltningen och kultur och fritid. 

• Informationsbroschyr om aktuella föreningsaktiviteter framtagen för målgruppen. 

• Samordning av uppstart för Facebooksida för föreningslivet. 

• Överlämning av samordningsuppdrag för språkcafé till arbetsmarknadsguide. 
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Resultat och måluppföljning 

MIN-coach 
Målsättning 

Enligt projektbeskrivningen förväntades 80 deltagare fram till och med årsskiftet 2022, med ett 

resultat om minst: 

28 Timvikariat 

6  Extratjänster 

58  Deltagare som mottagit MIN-coaching och gjort stegförflyttning på arbetsmarknaden 

I relation till denna målsättning har MIN-coach haft aktivitet för sammanlagt 85 deltagare. Av dessa 

85 deltagare har efter projektets avslut: 

3  Tillsvidareanställning 
21  Extratjänst 
18  Timvikariat 
8  Arbetsmarknadsutbildning 
3  Visstidsanställning 
1  Nystartsjobb 
1  Praktikplats 
5   Sommarjobb 

26 deltagare hade vid årsskiftet pågående coaching. Dessa deltagare följs upp under kommande 

implementeringsprocess. 4 deltagare har genomgått MIN-modellen, men flyttat från kommunen 

innan dess att ett resultat uppnåtts.  

Resultat i detalj 

Extratjänster  

Förskola 11 

Skola - Elevassistent 7 

Fritidsledare 2 

Äldreboende 1 

Totalt 21 
 

 Arbetsmarknadsutbildning  

Barnskötare 3 

Undersköterska 2 

Busschaufför 1 

Elprogrammet 1 

Bagare 1 

Totalt 8 

  
 

Timvikariat  

SÄBO Lomma 6 

Hemtjänst  6 

Äldreboende 2 

Vårdbiträde 1 

Student consulting 1 

Coop 1 

Svenska kyrkan 1 

Totalt 18 
 
  

Nystartsjobb  

Förskola 1 
 

  

Visstidsanställning  

Busschaufför 1 

Byggarbete Peab 1 

Vårdbiträde 1 

Totalt 3 
 
 

Tillsvidareanställning  

Hemtjänst 1 

SÄBO 1 

Förskola 1 

 3 
 

Praktik  

Förskola 1 
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Föreningslots 

Målsättningar 
Delprojekt föreningslots hade vid uppstart två målsättningar 

1) Att utveckla och stötta kommunens föreningar till att arbeta inkluderande för målgruppen. 

 

2) Att samtliga inom målgruppen nyanlända ska få ett samtal med Föreningslots och utifrån 

intresse matchas till föreningslivet. 

Resultatet för målsättning 1 är sedan tidigare beskrivet på sida 6 under rubriken 

samverkansorienterade insatser. Resultatet för målsättning 2 beskrivs i detalj i tabellen nedan. 

Resultat i detalj 
  Kön Deltagande Övrigt 

1 Man     Friskis & Svettis  Aktivitet för Kyrkans minsta 

2 Kvinna     Friskis & Svettis  Aktivitet för Kyrkans minsta 

3 Man     Friskis & Svettis   

4 Kvinna     Friskis & Svettis   

5 Man       Bjärred GF Motion 

6 Kvinna       Bjärred GF Motion 

7 Kvinna       ABF Keramik och glasfusing 

8 Kvinna       ABF Keramik och gitarr 

9 Kvinna       Medborgarskolan inredning för välmående 

10 Kvinna       Naturskyddsföreningen 

11 Man       Coachad att starta Lomma Sportsclub 

12 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad     

13 Man Språkcafé       

14 Man Språkcafé       

15 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad     

16 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad     

17 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad Friskis & Svettis   

18 Man Språkcafé   Friskis & Svettis   

19 Kvinna   Skapande verkstad   Driver café hos förening 

20 Man Språkcafé   Friskis & Svettis   

21 Kvinna Språkcafé Skapande verkstad   Volontär hos Röda korset 

22 Man Språkcafé     Gått kurs som tennistränare i tennisförening 

23 Kvinna     Friskis & Svettis   

24 Man Språkcafé       

 

Barn som fått hjälp med bidrag från 
Majblomman 

Taekwondo 3 

Fotboll 3 

Bjärreds idrottsförening 3 

Kulturskolan 1 

Simklubben 2 

  12 
 

Övrigt 

Sökt kontakt med ej fått svar 6 

Tackat nej till hjälp 4 

Matchning ej avslutad 3 
 13 
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Förbrukade medel 
Delprojektens upparbetade kostnader följde budgetramen för ansökta medel. Inga oförutsedda 

kostnader tillkom under projektets gång. Medel avsatta för att bekosta deltagares medlemskap och 

föreningsavgifter användes i mycket lägre utsträckning än beräknat. Detta på grund av utebliven 

deltagarmatching till följd av restriktionerna kring corona-pandemin.  

• I bilaga 2 återges lönekostnader och övriga omkostnader för delprojekt Föreningslots. 

• I bilaga 3 återges lönekostnader och övriga omkostnader för delprojekt MIN-coach. 

 

Extern utvärdering 
Företaget Tranquist utvärdering anlitades för att utvärdera projektet externt. Utvärderingen 

genomfördes i två omgångar, en under hösten 2020 och en under hösten 2021. Resultatets 

redovisades för projektets styrgrupp i december 2021. En skriftlig sammanställning av denna 

utvärdering finns bifogad denna slutrapport, se bilaga 1. 

 

Processbeskrivning 

MIN-coach 
Det resultat som uppnåtts i coachingen hade inte varit möjlig utan en god samverkan med 

Arbetsförmedlingen olika instanser. Samverkan har bedrivit tillsammans med 

etableringsprogrammet, jobb och utvecklingsprogrammen, utbildningsplikten, intensivåret och 

arbetsmarknadsutbildningar. 

I april 2021 utvecklades samverkan desto mer då en handläggare kopplades till projektet om 10% av 

en heltid. Det möjliggjorde för MIN-coach att stämma av individärenden med kort varsel.  

Föreningslots 
I projektets uppstartsfas inleddes en samverkan med vårdcentralen i Lomma, i syfte att nå 

målgruppen för deltagarmatching. En rutin upprättades för att i samband med en nyanländs möte 

med exempelvis sjukgymnast eller arbetsterapeut koppla in föreningslots i samtal kring aktivitet, 

motion och hälsa. På så vis skulle föreningslots komma i kontakt med målgruppen och utifrån en 

hälsofrämjande perspektiv motivera deltagaren att engagera sig i föreningslivet.  

I samband med att denna rutin färdigställts hade corona-pandemin nått Sverige till följd av att 

vårdcentralen av säkerhetsskäl inte kunde släppa in föreningslots i sina lokaler. Därefter blev 

pandemiläget än värre och till årsskiftet avslutades formellt samverkan mellan vårdcentralen och 

föreningslots. 

Som alternativ till denna väg att nå målgruppen upprättades istället en djupare samverkan med 

bosättningsteamet, som arbetar med mottagandet av samtliga nyanlända kvot och flyktingfamiljer till 

kommunen. Tillsammans inrättade man en rutin för att den nyanlände fick information om 

föreningslots funktion och om föreningslivet i kommunen. Efter att samtycke inhämtats följde 

föreningslots sedan upp med ett individuellt samtal med den nyanlände och om möjligt lotsade 

denne in i en föreningsaktivitet. 
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Processledarnas lärdomar, erfarenheter och reflektioner 

MIN-coach 
Under projektets gång har en rad lärdomar dragits, vilket resulterat i en utveckling av MIN-modellen 

på följande punkter. 

Arbeta familjeorienterat  

Genom att arbeta med coachning av hela familjer har MIN-coach på ett allt mer effektivt sätt kunna 

nå deltagare som tidigare varit passiva i sitt arbetssökande och svåra att nå. Som exempel kan 

coaching ha påbörjats med en kvinna i en familj, och hon beviljas extratjänst i en förskoleverksamhet. 

Detta visar sig framgångsrikt och kvinnan ber MIN-coach att hjälpa också hennes man. Mannen kan 

på nära håll se möjligheterna med en extratjänst och inspireras att också göra detsamma. Mannen 

coachas till en arbetsmarknadsutbildning till elektriker. Relationen mellan MIN-coach och familjen 

fördjupas, och det visar sig finnas två ungdomar i familjen i behov av extrajobb. MIN-coach hjälper då 

också dessa att hitta varsina sommarjobb inom kommunens fritidsverksamhet. Sammantaget skapas 

en positiv snöbollseffekt, där familjens olika medlemmar inspirerar varandra att komma i arbete. 

Denna familj är i sin tur en del av ett nätverk med andra nyanlända familjer som i sin tur inspireras 

att göra samma resa. 

 

Kombinera extratjänst och SFI för bästa effekt 

Möjligheten till extratjänst är ett bra sätt för målgruppen att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Men för att få ut maximalt värde för den enskilde har MIN-coach försäkrat sig om att alla de 21 

extratjänster som avtalas under projektets gång varit uppdelade till 51 % arbete och 49 % SFI. På så 

vis gavs individen möjlighet att tillgodose sig både arbetslivserfarenhet och gå klart SFI-

undervisningen samtidigt. Därutöver fungerade arbetsplatsen som en språkpraktik för kunskaper 

förvärvade i klassrummet. Dessutom möjliggjorde det också för arbetsgivaren att ta in två 

medarbetare i extratjänst på vardera deltiden för att fylla platsen som annars skulle gå till bara en 

medarbetare.  

 

Tålamod krävs för att skapa goda relationer - men ger utdelning i längden 

Ett flertal av de uppstartsmöten som MIN-coach haft tillsammans med nya deltagare, har präglats av 

frustration och orealistiska förväntningar på vad coachen har att erbjuda. Deltagaren har ofta burit 

på en stress över sin boendesituation, kravfyllda kontakter med olika myndigheter och orostankar 

kring sin och sina barns framtid. Känslan av självständighet har ofta varit låg och kan ha tagit sig 

utryck i stil med krav på att coachen ska ”fixa ett jobb” till deltagaren. 

I dessa situationer har MIN-coach insett vikten av att ha tålamod, visa respekt för deltagarens 

problem och ta tid att lyssna in dennes tankar och behov. På så vis har en förtrolig relation byggts 

upp på sikt. I takt med att relationen etablerats gavs MIN-coach också förtroende att beskriva sin roll 

och hur denne kan hjälpa deltagaren att med tiden öka sin självständighet. Allt eftersom har 

deltagaren insett hur coachen kan fungera som ett stöd i kontakten med arbetsgivare och 

myndighet. Samarbetet har fungerat som bäst när deltagaren slutligen sett sitt egna roll i processen, 

och gått från att ställa krav, till att be MIN-coach om råd och stöd i hur denne bäst kan lyckas i sin 

etablering.   
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Föreningslots 

Under projektets gång har följande lärdomar dragits av arbetet med föreningslots. 

 

Förmågan att ställa om 

Få är de verksamheter som inte tvingats att ställa om till de förändrade förutsättningar kring fysiska 

möten som coronapandemin medförde. Delprojekt föreningslots har som tidigare beskrivet inte varit 

något undantag. Deltagarmatching har inte varit möjlig i den omfattning som förväntats. Planerad 

samverkan med vårdcentralen uteblev. Osäkerhet kring hur länge restriktionerna skulle gälla 

försvårade god framförhållning i uppstart av aktiviteter och insatser. Av dessa anledningar togs 

beslut att ställa om föreningslots verksamhet, från ett fokus på lotsning av deltagare, till en inriktning 

på strategiskt arbete kring samverkan. Sammantaget innebar detta för projektgruppen en lärorik 

övning göra det bästa av rådande förutsättningar och hitta lösningar genom nya tankebanor. 

Ökad förståelse för förutsättningarna i det lokala föreningslivet 

Projektgruppen skapade genom kartläggning och i kontakt med föreningslivet en större förståelse för 

deras förutsättningar att inkludera målgruppen i sin verksamhet. Dels ser de individuella 

föreningarna olika ut, exempelvis hur de administreras och drivs. Vissa är mycket små och bygger 

helt på ideella krafter. Andra är större, men mindre flexibla i sin administration. Pandemin har också 

inneburit en långsammare beslutsprocess i föreningarna, då man ibland behövt ställa in 

styrelsemöten. 

De flesta idrottsföreningar är huvudsakligen inriktad på verksamhet för barn och ungdomar, något 

som försvårat matchningen av vuxna individer som velat prova på en ny sport eller exempelvis lära 

sig simma. Kulturföreningar som ABF och Folkets hus har generellt sett varit lättare att matcha 

målgruppen mot, då de saknat idrottens höga krav på förkunskaper. 

Fördelarna med ett medskapande förhållningssätt 

Genom den samverkansorienterade workshop som hölls under våren 2021 insåg projektgruppen 

fördelarna med att arbete utifrån ett medskapade förhållningssätt, tillsammans med föreningslivet. 

Utgångspunkten var att samtliga aktörer i en samverkansprocess ska äga sin del i samarbetet och 

bidra utifrån sina förutsättningar och erfarenheter. Som exempel planerades upplägget för 

workshopserien i sig i samarbete med representanter för kultur och fritid, socialförvaltningen och 

ABF. På så vis eftersträvades att undvika ett ”vi och dom”-tänk mellan kommun och föreningsliv, 

istället skulle processen ägas tillsammans. De olika aktiviteter som workshopserien sedan resulterade 

i upplevdes därmed också som särskilt hållbara, då de skett i en medskapande anda tillsammans med 

föreningslivet. 

 

Förslag på utveckling av konceptet föreningslots 

Om funktionen föreningslots skulle bli aktuell igen i framtiden, rekommenderar projektgruppen 

utveckling av konceptet på följande två punkter. 

• Förankra i förväg funktionen föreningslots tillsammans med föreningslivet. Vilket behov av 

stöd upplever föreningarna störst och ska tjänsten vara av operativ eller strategisk karaktär? 

 

• Fokusera på lotsning av målgruppens barn till föreningsaktivitet och för deltagande av den 

vuxne som volontär.  
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Korrigeringar i processplan 
Under projektets gång genomfördes följande korrigeringar av den ursprungliga processplanen. 

Ansökan om justering av målgrupp för föreningslots 

Under projektets gång uppmärksammades att föreningsutbudet i kommunen är särskilt inriktad på 

barn och ungdomsverksamhet. Det har därför inneburit svårigheter att lotsa deltagare in i 

föreningslivet, särskilt vad det gäller idrotten. Aktiviteter för vuxna finns, men riktar sig främst till 

utövare på högre nivå. Av den anledningen ansökte föreningslots halvvägs in i projektet om en 

utökning av projektets målgrupp att också kunna bekosta fritidsaktiviteter för deltagares barn, för att 

på så vis få den vuxne engagera sig i en förening som volontär. Finsams styrelse beviljade möjligheten 

att arbeta lotsande för deltagares barn, men avslog ansökan på punkten om att bekosta barnens 

medlemsavgifter.   

Ansökan om handläggare från arbetsförmedlingen kopplat till projektet 

I april 2021 beviljade Finsams styrelse extra medel för en handläggare från Arbetsförmedlingen att 

kopplas till projektet om 10 % under årets resterande månader. Syftet är att underlätta 

handläggningen av deltagarärenden.  

Förlängningsansökan MIN-modellen 

Delprojekt MIN-modellen var ursprungligen beviljad medel för ett års projekttid. En ansökan om 

förlängning av projektet beviljades med ytterligare 17 månader, varav de 5 avslutande månaderna 

särskilt avsatta för att arbete med implementering av MIN-modellen i ordinarie verksamhet.  

I och med denna rapport avslutades En del av samhället som helhet, medan MIN-coach fortsatte som 

fristående implementerings-projekt till och med den 31/5–2022. 
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1. INLEDNING  
Sedan ett antal år tillbaka har ett antal initiativ tagits för att bringa ned ohälsan bland 
befolkningen i landet och begränsa långtidssjukskrivning/-arbetslöshet. Ett sådant är 
lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) som 
trädde i kraft år 2004. Denna lag gör det möjligt för Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting att samverka genom att ett 
samordningsförbund bildas. Mot denna bakgrund har Finsam Kävlinge-Lomma bildats 
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Kävlinge 
och Lomma i syfte att förbättra samarbetet mellan dessa myndigheter lokalt.  

1.1. Finsam Kävlinge-Lomma 
Finsam Kävlinge-Lomma ska, enligt intentionerna i lagstiftningen, svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Skåne samt Kävlinge och Lomma kommun i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Enligt förbundets verksamhetsplan 
ska Finsam Kävlinge-Lomma verka för att: 

• Erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, 
och behov av, hjälp till en högre grad av självförsörjning.  

• Initiera och samordna aktiviteter i samma syfte.  
• Initiera samverkansstödjande aktiviteter där alla myndigheterna deltar.  

 
Den samverkan som avses ska ta sin utgångspunkt i att skapa hållbara strukturella 
samverkansformer där Finsam Kävlinge-Lomma ska stimulera och utveckla de 
deltagande parternas samverkan. Resurserna ska användas för samordnade insatser på 
individ- eller strukturnivå som syftar till att individen ska få eller öka sin förmåga till 
egen försörjning. En sådan insats är En del av Samhället.  

1.2. En del av samhället 
Projektet En del av samhället, som finansieras av Finsam Kävlinge-Lomma, är ett 
övergripande projekt som i sin tur består av två delprojekt i form av Min Coach och 
Föreningslots. Ansvarig för projektet är Lomma kommun.   

Min Coach är ett projekt för coaching utifrån en arbetsmodell, MIN-modellen, som 
tidigare har tagits fram av Lomma kommun. Detta är en arbetsmodell för coaching av 
personer utanför arbetsmarknaden in i arbetslivet. MIN är en förkortning och står för 
modellens tre teman – motivation, information och nätverk – som utgör projektets tre 
aktiviteter. För att tillmötesgå deltagares individuella behov av stöd utgår MIN-
modellen från två parallella steg, Steg 1 och Steg 2.  

Det övergripande målet med projektet är att genomföra MIN-modellen för 80 deltagare 
och av dessa ska 24 uppnå självförsörjning en månad efter genomförd insats. För 
resterande 56 deltagare är målsättningen att de en månad efter genomförd insats ska 
vara redo för MIN-modellens Steg 2, alternativt medverka i regelbundet sammanhang 
av språkträning. För deltagande individer förväntas effekter som sysselsättning 
(alternativt regelbundet sammanhang av språkträning), ökad känsla av sammanhang 
samt ökad möjlighet att välja och/eller hitta eget boende. Ett delsyfte med projektet är 
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också att få MIN-modellen prövad i en större grupp människor med möjlighet till 
utvärdering av metoden. 

Föreningslots utgår från att samtliga inom målgruppen nyanlända invånare i Lomma 
kommun som uppbär ekonomiskt bistånd får ett samtal av en föreningslots som 
kopplar samman individer med föreningar utifrån intresse och eventuell kompetens. 
Deltagarna i projektet ska ges möjlighet till att bli medlem i aktuell förening och 
därigenom kunna öva på svenska i vardagen och få tillgång till nätverk i föreningen.  

Målet är att minst 80% av deltagarna ska vara kvar i föreningslivet efter projektets 
genomförande. Vidare ska minst 80% av deltagarna ha närmat sig den svenska 
arbetsmarknaden, fått språkträning och tar aktivt ansvar för att sin egen integration.  

2. RESULTAT FRÅN UTVÄRDERINGEN 
Utvärderingen av projektet En del av samhället har genomförts i två delar. I en första 
del med ett formativt fokus under 2020 samt genom en andra del med en summativ 
värdering med fokus på implementering efter projektslut under 2021. Nedan summeras 
resultaten för de båda delprojekten, med särskilt fokus på frågan om arbetssättens 
inriktning och implementering.   

2.1. Föreningslots 
När resultaten av Föreningslots summeras framgår att totalt 24 individer har matchats 
mot någon form av föreningsaktivitet. Detta framgår av tabell 1 nedan.  

TABELL 1. ANTAL INDIVIDER SOM MATCHATS INOM FÖRENINGSLOTS. 

 Antal Andel 

Män 10 42% 

Kvinnor 14 58% 

Totalt 24 100% 

 
Av tabell 2 nedan framgår sedan vad dessa matchningar har inneburit.  

TABELL 2. MATCHNINGAR SOM GENOMFÖRTS INOM FÖRENINGSLOTS. 

 Antal 

Språkcafé 11 

Skapande verkstad 6 

Friskis & Svettis 8 

ABF Keramik och gitarr 1 

ABF Keramik och glasfusing 1 

Aktivitet för Kyrkans minsta 2 

Bjärred GF Motion 2 

Coachad att starta Lomma Sportsclub 1 

Driva café hos förening 1 

Frivillig hos Röda Korset 1 

Kurs som tennistränare i tennisförening 1 

Medborgarskolan inredning för välmående 1 

Naturskyddsföreningen 1 
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Av tabell 2 framgår att de matchningar som genomförts i första hand avsett den nystart 
av språkcafé som initierats genom projektet. Vidare har matchningar framför allt gjorts 
mot Friskis och Svettis samt kulturföreningar. När erfarenheter från projektet har 
summerat har det varit tydligt att det varit svårt att driva projektet utifrån dess 
grundläggande idé som utgått från att matcha nyanlända individer mot aktivitet inom 
föreningslivet. Detta har delvis utgått från de restriktioner som följt på covid-19-
pandemin. En kommentar som illustrerar utmaningen i detta avseende är att 
”Projektet skulle uppmuntra till träffar när det inte varit möjligt”.  

En annan utmaning som identifierats när det gäller det individuella matchningsarbete 
som skulle genomföras genom Föreningslots avser förankringen av projektets 
utgångspunkter vid projektets framtagande. Det handlar då om graden av förankring 
hos företrädare för föreningar i kommunen kring det mottagande av målgruppen som 
matchningarna i praktiken skulle innebära. En kommentar så illustrerar är ”När 
projektet skapades har föreningarna inte fått frågan. Man har inte kollat om 
föreningarna kan göra detta.” Detta beskrivs i förlängningen vara en av de främsta 
orsakerna till det starka fokuset på kulturföreningar i förhållande till idrottsföreningar 
som funnits i projektet. Det beskrivs i detta avseende att det funnits en större, mer 
naturlig beredskap inom kulturföreningarna för projektets ambitioner. ”Det var svårt 
att komma in i idrottsföreningarna, förutom pandemin”. ”Kulturen är mer flexibel, mer 
öppet. Du behöver inte veta något. Du gör det för att du brinner för något”.  

Sammantaget beskrivs grunden i den arbetsmodell som skulle tillämpas ligga i just 
matchningen av nyanlända individer med en föreningsaktivitet. Detta innebär i 
förlängningen att det behöver finns en tydlig ambition från föreningarna att engagera 
sig i detta arbete. ”Föreningslots skapar förutsättningar för individer att ta kontakt 
med föreningar, men framgången ligger i föreningarnas mottagande”.  

Med tanke på de utmaningar som funnits kring den individuella matchningen som 
följd av pandemin samt den bristande förankringen har projektets styrka snarare 
beskrivits i termer av en samordnande funktion för de aktörer som vill engagera sig 
kring målgruppen. Att föreningslotsen ur ett strukturellt perspektiv kunnat knyta 
samman olika aktörer för att bidra med integrationsfrämjande insatser beskrivs som 
det största mervärdet av projektet. ”Språkcafe etc drivs av andra, men det önskas och 
behövs en kontaktperson på kommunen som knyter samman olika insatser”. ”Man 
kan inte bara kräva saker av föreningslivet, som kommun måste man stötta 
engagemanget”. Genom projektet beskrivs följaktligen att en utvecklad struktur för 
dialog mellan Lomma kommun och föreningslivet när det gäller integrationsfrämjande 
insatser har kunnat skapas. ”Samverkan med föreningslivet behövde utvecklas. Nu 
finns en struktur för att ha dialog”. 

Samtidigt beskrivs att det finns ett behov av fortsatt utveckling av strategi för 
involvering av föreningslivet i kommunens integrationsarbete. Det som efterfrågas i 
detta avseende är en mer kommunövergripande strategi för hur föreningslivet kan 
involveras i ett sådant perspektiv. ”Föreningslivet blir en katalysator (för integration), 
men man hjälper inte till att utveckla föreningslivet. Det finns inte någon strategi kring 
det”. Konkret så efterfrågas ett ytterligare förstärkt samarbete mellan Kultur och Fritid 
och Socialförvaltningen när det gäller relationen till och dialogen med kommunens 
föreningar i förhållande till ett aktivt arbetsmarknads- och integrationsarbete. ”Ett 
resultat (av projektet) är hur man kan lyfta frågan om föreningslivet inom 
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Socialförvaltningen”. ”Det finns förutsättningar att i högre grad se Kultur och Fritid 
som en part i arbetsmarknad”. Föreningslots beskrivs i detta avseende ha skapat 
stärkta förutsättningar för fortsatt samverkan mellan de båda förvaltningarna framöver. 
”Föreningslivet har kommit upp på agendan när det gäller samverkan mellan Kultur 
och Fritid och Socialförvaltningen. De samarbeten vi har, de har blivit starkare”. ”Hade 
vi inte haft Föreningslots, hade vi inte haft samarbetena som vi nu kan bygga vidare 
på”. 

När vi slutligen summerar resonemangen som förts kring Föreningslots finns det 
således en positiv bild av arbetet, även om det i hög grad har utmanats av 
förutsättningar för projektgenomförandet. Det strategiska utmaning som identifieras är 
snarast hur kommunen i ett längre perspektiv ytterligare skulle kunna dra nytta av en 
föreningslots. Detta kopplas framför allt till en övergripande strategi i kommunen kring 
föreningslivets roll för integration av nyanlända och i ett aktivt arbetsmarknadsarbete. 
”Vi vill ha en föreningslots, men vad ska den ha för roll egentligen?”. Det som i första 
hand avses är om en oklarhet kring vilken roll och uppdrag som en föreningslots bör ha 
framöver – ett fokus på individuell matchning eller att på ett strategiskt plan hålla 
samman och stimulera samverkan mellan parterna. 

2.2. Min coach 
Min Coach är ett projekt för coaching utifrån en tidigare framtagen arbetsmodell, MIN-
modellen. Modellen utgår från att ge ett coachande stöd till personer som står utanför 
arbetsmarknaden i syfte att komma in i arbetslivet. MIN är en förkortning och står för 
modellens tre teman – motivation, information och nätverk – som utgör projektets tre 
aktiviteter. Tidigare har modellen testats på långtidsarbetslösa och målet med projektet 
var framför allt att testa arbetssättet på nyanlända i syfte att samordna och utföra 
insatser för målgruppens etablering i samhället. 

När insatserna som genomförts till och med december 2021 summeras kan det 
konstateras att projektets insatser totalt omfattat 85 individer. Dessa är relativt jämnt 
fördelat på kvinnor och män. Vidare visa uppföljningen att deltagarna fördelat sig 
mellan olika åldersgrupper. Merparten av deltagarna har dock varit under 45 år, och en 
fjärdedel av deltagarna har varit under 20 år.   

TABELL 3. ANTAL DELTAGARE I MIN COACH. 

 Antal deltagare Andel deltagare 

Män 45 53% 

Kvinnor 40 47% 

Totalt 85 100% 

 

När erfarenheterna av arbetet med Min coach summeras konstatera vi att det finns en 
utbredd positiv uppfattning av insatserna för målgruppen. Framför allt finns det en bild 
av att arbetssättet i hög grad fungerat även för den nyanlända målgrupp som projektet 
fokuserat på. Målsättningen om att testa det beprövade arbetet på ny målgrupp 
uppfattas följaktligen vara infriat. ”Vi har åstadkommit det vi ville, testa på en ny 
grupp”. 
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Grunden för vad som anses vara ett framgångsrikt arbete i projektet ligger i en 
förtroendeskapande relation där MIN-coachen har beskrivits utgöra ett stöd i 
myndighetskontakter. Utgångspunkten tas i detta avseende i att coachen inte 
omfattas av kommunens myndighetsutövning och därigenom kan agera som språkrör 
i relationen mellan individen och kommunens tjänstepersoner. Med detta som grund 
har sedan MIN-coachen beskrivits erbjuda ett individuellt stöd för att närma sig 
arbetsmarknaden. En nyckel i detta arbete har varit möjligheten att matcha individer 
mot arbetsgivare, särskilt genom en tillgång till subventionerade anställningar via 
Arbetsförmedlingen. Avgörande i detta sammanhang har varit dels en uppföljning på 
arbetsplatsen med stöd till både individ och arbetsgivare, dels att individen har har 
fortsatt sina SFI-studier parallellt med den anställning som erbjudits.  

När de kvantitativa resultaten sammanställs så framgår att 59 av de 85 deltagarna i 
projektet gått ut i någon form av anställning. Detta motsvarar 70 procent av deltagarna. 
Vanligast förekommande bland anställningarna är extratjänster inom kommunen samt 
timvikariat i någon utsträckning. Av de resterande personerna är 22 personer kvar i 
coachning inom projektet.  

TABELL 4. RESULTAT AV MIN COACH. 

 Antal Andel 

Tillsvidareanställning 3 4% 

Extratjänst 21 25% 

Timvikariat 18 21% 

Arbetsmarknadsutbildning 7 8% 

Visstidsanställning 3 4% 

Nystartsjobb 1 1% 

Praktik 1 1% 

Sommarjobb 5 6% 

   

I coaching 22 26% 

Flyttat innan resultat 4 5% 

Totalt 85 100% 

 

Som särskilt avgörande för att skapa dessa resultat lyfts MIN-coachens roll som ett 
smörjmedel i systemet kring individen fram. Detta relaterar i hög grad till metoder som  
Case management och Supported Employment där arbetet utgår från ett samlat grepp 
kring individen, och i det här fallet kring familjer. I detta avseende poängteras särskilt 
vikten av att kunna erbjuda ett samlat stöd till både vuxna och barn i de berörda 
familjerna för att säkerställa en ändamålsenlig koppling till och ingång på 
arbetsmarknaden.  

Utifrån detta perspektiv är den samlade uppfattning som förmedlas att arbetet med 
MIN-modellen skapar förutsättningar för ett effektivare arbete i kommunen kring 
personer i behov av samordnat stöd. Framför allt beskrivs det finnas ett stort värde av 
samarbetet mellan Föreningslotsen och MIN-coachen. Båda utgår från ett 
relationsskapande arbete och fungerar som en brygga till föreningsliv, myndigheter 
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och arbetsgivare. Med detta som utgångspunkts ses de båda delprojekten inom En del 
av samhället bidra till en effektivare inkludering av nyanlända personer i samhället och 
på arbetsmarknaden.  

3. SUMMERANDE DISKUSSION 
När vi summerar resonemangen ovan kan vi konstatera att den finsamfinansierade 
processen En del av samhället, med de båda delprojekten Föreningslots och Min coach, 
har bidragit till den övergripande ambitionen om att ge fler nyanlända tillgång till den 
svenska arbetsmarknaden genom språkträning och tillgång till etablerade nätverk. En 
styrka beskrivs ligga i att Min coach har utgått från ett tidigare testat arbetssätt som 
varit förankrat inom den kommunala förvaltningen. Med detta som grund har projektet 
visat arbetsmodellen fungerar bra för att stötta målgruppen till ett inträde på 
arbetsmarknaden. Erfarenheterna från projektet visar särskilt på styrkan i att kombinera 
subventionerade anställningar och fortsatta SFI-studier. Vi avslutar denna rapport från 
utvärderingen med ett resonemang kring denna modell för arbetsinriktat stöd till 
personer som står långt från arbetsmarknaden, specifikt nyanlända i syfte att bidra till 
målgruppens etablering i samhället. 

När det gäller utlandsfödda personers etablering på arbetsmarknaden utgår ett 
grundläggande problem från deras bristande nätverk och kunskap om det svenska 
systemets uppbyggnad. När det gäller verkningsfulla insatser i förhållande till denna 
problematik har bland annat forskarna Engdahl och Forslund konstaterat att ”de två 
typer av insatser som enligt tillgänglig forskning tycks vara mest effektiva för dem som 
står långt ifrån arbetsmarknaden är intensifierad arbetsförmedling och 
subventionerade anställningar (…) En möjlig förklaring är att resursförstärkningar 
inom arbetsförmedlingsverksamhet gör det möjligt för arbetsförmedlarna att aktivt 
odla arbetsgivarkontakter så att de kan fungera som ett substitut för de utrikesföddas 
bristande nätverk”1. 

Mot bakgrund av erfarenheter som beskrivits från En del av samhället och Min coach 
går det på flera sätt att relatera utvecklingen i projektet till de slutsatser som Engdahl 
och Forslund pekar på. Detta kopplar i förlängningen vidare till ett 
organiseringsperspektiv på arbetsmarknadsintegration som lyfts fram i en översikt från 
Forte2. Där sätts integrationsinsatser in i ett sammanhang där olika aktörer knyts 
samman – från de offentliga organisationer som ska översätta politiska beslut i 
praktiken till arbetsgivare och arbetsplatser samt målgruppen för insatserna. 
Utgångspunkten är att ett utvecklat integrationsarbete utgår från att dessa aktörer 
interagerar och koordinerar sina handlingar i praktiken. En sådan aktörsmodell 
återfinns ofta i forskning om inkludering av personer långt från arbetsmarknaden. I 
figuren nedan illustreras vad detta innebär.  

 

 
1 Engdahl, M & Forslund, A (2015) En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på̊ arbetsmarknaden. 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 
2 Dietrich, A et al (2020) Integration av nyanlända på arbetsmarknaden. Forskning korthet #15. Stockholm: Forte.  



 

 

 

Utvärdering av En del av samhället 7 

Tranquist Utvärdering AB 

FIGUR 1. CENTRALA RELATIONER VID ANSTÄLLNING AV INDIVIDER I UTSATTA GRUPPER3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modellen utgår från att samtliga relationer mellan arbetslösa individer, företrädare för 
offentlig sektor och arbetsgivare behöver beaktas när ändamålsenliga insatser och stöd 
ska utformas i anslutning till en anställning.  

Den grundläggande relationen vid en rekrytering utgår från den mellan arbetsgivare 
och individ. Det finns dock tillfällen när denna relation inte fungerar optimalt och det 
finns grupper som är särskilt utsatta på den svenska arbetsmarknaden4. En av dem är 
utrikesfödda personer. Det handlar dels om att dessa personer ofta har en låg 
utbildningsnivå och bristande språkkunskaper, men det handlar även om strukturella 
hinder som diskriminering på arbetsmarknaden. För att kopplingen till en arbetsgivare 
ska fungera när det handlar om individer i så kallade utsatta grupper kan det därför 
krävas att en tredje part stimulerar relationen. I detta avseende är den offentliga 
sektorns roll central. Grunden ligger här i det kontaktförmedlande matchningsarbete 
som utgör en av de centrala delarna av MIN-modellen.  

I syfte att skapa förutsättning för relationen mellan individen och arbetsgivaren är den 
offentliga sektorns (i detta fall MIN-coachens) roll att odla och förvalta relationen med 
individen avgörande. En nyckelfaktor ligger i att utveckla individens förmåga, kunskap 
och vilja i förhållande till en aktuell anställning. Inte minst språkstärkande insatser som 
SFI-studier, men även det språkcafé som initierats genom Föreningslots, är centrala 
insatser för att erbjuda nyanlända ett arbetsförberedande stöd.   

En särskild aspekt som lyfts fram för att detta arbetsförberedande stöd ska fungera 
utgår från den förtroendeskapande relation till målgruppen som har beskrivits i 
anslutning till MIN-coachen. Detta beskrivs i flera avseenden skapa grund för ett mer 
effektivt och smidigare arbete i mötet mellan individen och de offentliga systemen.  

Utifrån det grundläggande kontaktskapandet och de arbetsförberedande insatser som 
genomförs behövs sedan ett kontaktförmedlande matchningsarbete, vilket vanligen 

 
3 Egen anpassning efter Karlsson, T & Nilsson, V (2017) Bristande samordning och liten förståelse: En studie av 

arbetsgivares behov av stöd vid anställning av individer i långvarigt utanförskap. Göteborg: Kommunforskning i 
Västsverige. 

4 Ds 2006:14. Inför arbetsförmedlaren är vi alla lika? Om etnisk diskriminering på̊ den svenska arbetsmarknaden. 
Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram. Stockholm: Fritzes. 
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benämns som intensifierad arbetsförmedling5. Det handlar då om att den person som 
stöttar individen använder sina egna arbetsgivarkontakter för att hjälpa de 
långtidsarbetslösa som ofta har ett bristfälligt kontaktnät på arbetsmarknaden. Det kan 
även handla om att motverka diskriminering eller andra exkluderande faktorer som gör 
att personer av olika skäl inte kommer i fråga för en anställning. Denna aspekt har 
också i Min coach beskrivits som särskilt central. Just dialogen med arbetsgivare och 
den funktion som personalen haft som länk till arbetsgivaren har framställts som 
avgörande.  

I detta avseende kan det bidrag som matchningsarbetet i MIN-modellen lämnar till 
ökade möjligheter för projektets deltagare att komma in på arbetsmarknaden förstås i 
termer av det som inom forskningen beskrivs i termer ett ”överbryggande socialt 
kapital”. Detta utgörs, enligt Peter Håkansson6, av nätverk som är inkluderande, 
utåtriktade och omfattar människor med olika social, etnisk eller åldersmässig 
bakgrund. Han beskriver detta i termer av nätverk som kan länka ihop tillgångar, 
grupper och behov, t ex i termer av arbetsförmedling. ”För en person som är arbetslös 
är det viktigt att öka sitt överbryggande sociala kapital eftersom möjligheterna inom 
det egna nätverket troligen är uttömda. För en person som är nyanländ till Sverige kan 
det följaktligen vara viktigt att träffa personer som har varit i Sverige en längre tid och 
som kan fungera som länkar in i samhället”. Att offentliga aktörer på detta sätt verkar 
som intermediärer för att länka samman arbetsgivare och personer utanför 
arbetsmarknaden har även Karlsson och Nilsson7 lyft fram som en nyckel bakom ett 
framgångsrikt integrationsarbete: ”För en stor del av de individer som befinner sig i ett 
långvarigt utanförskap krävs det att den offentliga sektorn bidrar med att på ett 
individanpassat sätt hitta och använda befintliga nätverk så att dessa individer 
kommer närmare den öppna arbetsmarknaden”. I de erfarenheter som förmedlats 
från Min coach finns åtskilliga exempel på hur avgörande denna länkningsprocess varit 
för resultaten av matchningsprocessen i projektet.  

I beskrivningen av modellen med relationerna mellan olika aktörer poängterar Karlsson 
och Nilsson att relationen mellan den offentliga sektorn och arbetsgivaren inte får 
underskattas. De menar snarare att denna koppling förtjänar särskild uppmärksamhet 
och de delar upp relationen i ekonomiskt och strukturellt stöd. När det gäller det 
ekonomiska stödet fyller samverkan med Arbetsförmedlingen en avgörande roll. Detta 
utgår från att Arbetsförmedlingen är den part som ansvarar för de verktyg som 
subventionerade anställningar innebär, t ex i form av extratjänster eller 
introduktionsjobb. Ett ekonomiskt incitament för att anställa personer som annars har 
svårt att konkurrera om anställningar utgör på detta sätt en uttalad framgångsfaktor. 
Denna aspekt har varit återkommande i beskrivningarna från personalen i Min coach. 
Anställningsstödet fyller framför allt en funktion för att minska arbetsgivarens 
risktagande och samtidigt att öka individens konkurrenskraft i rekryteringsprocessen.  

Sammantaget konstaterar vi att det inom En del av samhället och Min coach har 
utvecklats ett ändamålsenligt system för att stötta personer som står långt från 

 
5 Jfr Engdahl, M & Forslund, A (2015) En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3. Cheung, M et al (2019) Effekter av förstärkta 
förmedlingsinsatser. Lärdomar från en försöksverksamhet. Rapport 2019:27. Uppsala: IFAU.  

6 Håkansson, P (2013) Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter. Malmö: Malmö högskola.  
7 Karlsson, T & Nilsson, V (2017) Bristande samordning och liten förståelse: En studie av arbetsgivares behov av stöd vid 

anställning av individer i långvarigt utanförskap. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige. 
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arbetsmarknaden. Detta styrks av de goda resultat som projektet kunnat uppvisa 
genom sin deltagarredovisning. Utifrån resonemangen ovan konstaterar vi följaktligen 
att den arbetsmodell som utvecklats inom projektet ligger väl i linje med vad som i 
forskningslitteraturen beskrivs som ändamålsenliga strukturer för att stötta personer 
som står långt från arbetsmarknaden och bidra till deras etablering i samhället. 


