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SAMMANFATTNING 
 

Luleå kommun och Arbetsförmedlingen startade kompetensutveckling och lokalt 

utvecklingsarbete, KUL på landet för att minska arbetslösheten på landsbygden. Denna 

undersökning granskade KUL på landets syfte, deltagarnas motivation, utveckling och gruppens 

betydelse för dessa samt upplevelser som byautvecklingsgrupperna hade av KUL på landet 

utifrån motivationsteorier och arbetsmiljöteorier.  Undersökningen kom också att inriktas på 

projektsamordnarnas och arbetsledarens arbetssätt. Syftet med KUL på landet visade sig 

uppfyllas i viss mån, sannolikt på grund av projektsamordnarna och arbetsledaren, men även 

gruppen påverkade deltagarna positivt. Utvärderingen fann att KUL på landet måste ses ur ett 

långsiktigt perspektiv då förändringar som utveckling av landsbygdsföretagande inte sker över 

en dag. KUL på landet skulle behöva en jämnare köns och åldersfördelning samt marknadsföra 

sig bättre för att få rätt motiverade deltagare och nå ett bättre resultat. 

 
Nyckelord: arbetsmarknadspolitisk åtgärd, arbetslösa, motivation 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Luleå Community and the employment office founded KUL på landet in an attempt to 

decrease unemployment on the countryside. This evaluation was meant to examine the 

purpose of KUL på landet, the participators motivation, development, the signification of the 

group and experiences of KUL på landet from the village community in relation to 

motivational theories and workplace environment theories. The evaluation also included the 

working method of the project co-ordinators and the works manager. KUL på landets purpose 

was fulfilled to some extent, much due to the project co-ordinators and works manager, but 

the group also influenced the participants in a positive way. The evaluation concluded that 

KUL på landet must be seen in a long-term perspective because changes like development of 

enterprise in the countryside doesn’t take place over a day. KUL på landet needs a more equal 

number of men and women, a better age range and a better marketing so that the participants 

have the right motivation and can reach better results.   

 

Keywords: labour market policy measure, motivation, unemployed 
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1. INLEDNING 

 

Luleå var i slutet på 2003 landets 26: e största kommun. Kommunens landyta sträckte sig över 

2 000 kvadratkilometer och kommunen hade Sveriges längsta landningsbana, en av Sveriges 

största hamnar och var samtidigt rik på fritidsaktiviteter. Under samma tidsperiod strävade 

kommunen efter målet, Vision 2010.1 Över 16 000 invånare av kommunens dryga 72 000 var 

boende på landsbygden och kommunen såg gärna att detta antal ökade.2 Landsbygden har 

genom sitt fiske, jordbruk och sin skog alltid haft en stor betydelse för hela kommunens 

utveckling, dessa näringar var fortfarande av betydelse år 2003, men de sysselsatte allt färre 

människor.3 Trots att arbetslösheten steg år 2002 på landsbygden och arbetstillfällena minskade 

med cirka 200 personer var engagemanget starkt vilket syntes på de många 

byautvecklingsgrupper vars syfte var att arbeta för sin bygds framtid, ofta genom ett ideellt 

arbete. Det kändes viktigt och nödvändigt för dessa byautvecklingsgrupper och Luleå kommun 

att ta vara på landsbygdens resurser.4 Luleå kommuns gedigna arbete gav resultat då de år 2002 

utsågs till årets kommun för sitt engagemang i att utveckla landsbygden.5 

 

Under 2002 fanns ett samarbete mellan Luleå kommun och Arbetsförmedlingen för att år 2003 

finna nya lösningar för att minska långtidsarbetslösheten. Ett gemensamt utvecklingsprojekt 

startades för att samordna de kommunala resurserna med arbetsförmedlingens insatser, detta 

som ett led i de arbetsmarknadspolitiska programmen.6 Kommunens arbetsmarknadsenhet kom 

att administrera projektet då kommunen hade och har än idag det yttersta ansvaret att utveckla 

landsbygden, genom att öka arbetsmöjligheterna och därmed tillväxten.7 Detta 

landsbygdsprogram hade som målbild att öka invånarantalet samt utveckla landsbygden och i 

samarbete med centrala Luleå skapa en långsiktig hållbar utveckling. Landsbygdsprogrammet 

var därför en del i de åtgärder som blev antagna av kommunfullmäktige för att nå målet, Luleå 

Vision 2010. Visionen innebär en samverkan mellan Luleå kommun, byautvecklingsgrupper, 

föreningar, företag och andra organisationer, för att år 2010 nå 80 000 invånare. Tätort som 

                                                 
1 Luleå Kommun. (2002). Fakta om Luleå. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.lulea.se/lulea/AlltomLulea/Svenska/Fakta/default.htm  
2 Luleå Kommun. (2003). Landsbygdsutveckling. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/landsbygd/start_landsbygd.asp 
3 Palovaara, M. (2001). Landsbygdsprogram 2001-2010. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Aktuellt/mal_riktlinjer/dokument/landsbygdsprogram_2001-2010.pdf 
4 Projektansökan för finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1 
5Luleå Kommun. (2003). Landsbygdsutveckling. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/landsbygd/start_landsbygd.asp 
6 Luleå Kommun. (2002). Bokslut 2002 för (nämnd/förvaltning) 
7 Palm  Ullacarin, Luleå kommuns arbetsmarknadsenhet  
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landsbygd ska innebära bra boendemöjligheter samt ge människor friheten att kunna välja 

mellan stad eller landsbygd.8 Vidare innebär Luleå Vision 2010, att utveckla Luleå till en 

kommun med mångfald, ett bra företagsklimat, goda kommunikationer samt utvecklad turism.9  

 

1.2. KUL PÅ LANDETS BAKGRUND 

En medvetenhet om att de lokala byautvecklingsgrupperna saknade viss kunskap, att deras 

ekonomi var dålig samt att ett ideellt arbete inte räckte till, ledde fram till tanken om att 

avlönade byautvecklare behövdes på landsbygden. Detta inledde samtal mellan Luleå kommun 

och arbetsförmedlingen och det visade sig att insatser för de långtidsarbetslösa på landsbygden 

behövdes.10 Landsbygdsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige gav till resultat att 

Levande landsbygd blev det projekt som startades för att utveckla nätverk och mötesplatser för 

erfarenhetsbyte, dialog och samverkan mellan byar samt för landsbygdsutveckling lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt. En fristående arbetsmarknadspolitisk åtgärd skapades 

som en liten del av detta stora projekt vid namn KUL projektet, det vill säga 

Kompetensutveckling och Lokalt utvecklingsarbete.11  

KUL projektet kom till i samverkan med projektägarna Luleå Kommun, Priora Nyföretagande 

som idag har namnet Priorum, Arbetsförmedlingen och Luleås byautvecklingsgrupper.12 Priora 

Nyföretagande involverades för att hjälpa till att utveckla företag på landsbygden genom att 

delge deltagarna med råd angående företags bildning. De såg betydelsen av att kompetensen 

stannade på landsbygden så att projekt som behövdes genomföras i byarna utfördes, vilket inte 

skulle ha skett om arbetslösa var tvungna söka jobb i centrala Luleå.13 Arbetsförmedlingen fick 

också en viktig del i utvecklingen av landsbygden då de genom aktivitetsgarantin bekostade de 

långtidsarbetslösa i projektet KUL.14 Byarna skulle utvecklas med hjälp av de långtidsarbetslösa 

på byautvecklingsgruppernas initiativ, beroende på vad de ville prioritera för bygdens 

utveckling, som till exempel genom marknadsföring, turism och bevarande av kulturarv.15  

                                                 
8Palovaara, M. (2001). Landsbygdsprogram 2001-2010. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Aktuellt/mal_riktlinjer/dokument/landsbygdsprogram_2001-2010.pdf 
9 Luleå Kommun. (2001). Vision 2010. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide 
Web:http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/politik/Dokument/liten%20vision.pdf 
10 Projekt Levande Bygd, september 1997- december 2001 
11Luleå Kommun. (2003). Levande landsbygd i Luleå- KUL på landet! Retrieved 2004-01-19, from the World 
Wide Web: http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/landsbygd/euprojekt_levande_landsbygd.asp  
12 Luleå Kommun. (2003). Landsbygdsutveckling. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/landsbygd/start_landsbygd.asp  
13 Uvberg Ingela, Priora Nyföretagande i Luleå, nuvarande Priorum 
14 Westerlund Britt, Arbetsförmedlingen i Luleå  
15Luleå Kommun. (2003). Levande landsbygd i Luleå- KUL på landet! Retrieved 2004-01-19, from the World 
Wide Web: http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/landsbygd/euprojekt_levande_landsbygd.asp 
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För att kunna genomföra Levande landsbygd och då delprojektet KUL, behövdes bidrag.16 

Bidraget söktes genom EU: s strukturfond Mål 1 vars syfte var att utveckla norra Norrland så 

att näringslivets tillväxt blev mer framgångsrik, ett område som berördes var 

landsbygdsutveckling. Mål 1 i stort stävade efter att utveckla områden som hade hamnat efter i 

utvecklingen. 17  

 

När bidrag för KUL projektet söktes gemensamt med Levande Landsbygd i Luleå utvecklades 

också ett gemensamt syfte vilket innebar att det individuella syfte som KUL projektet hade från 

början upplöstes.  Detta syfte hade inneburit ökad tillväxt, sysselsättning och utveckling av såväl 

individen som bygden. Detta ersattes istället med det övergripande syftet att stimulera till 

byautveckling, utveckling av landsbygdsföretagande och landsbygdsturism18. Förändringen blev 

att projektets syfte inte riktade sig mot individen och att indikatorerna så som att två nya 

företag, sex praktikplatser, sex nya arbetstillfällen och tjugo föreningsaktiviteter togs bort. Att 

detta inte stod kvar i syftet kom inte att förändra arbetssättet för KUL projektet och därför 

används båda syftena idag. En förändring som dock skedde var att KUL projektet ändrade sitt 

namn till KUL på landet.19 KUL på landets geografiska sammansättning utsågs i mars 2001. 

Sörbyarna bestod av byautvecklingsgrupperna Ale, Alvik/Långnäs, Antnäs och Klöverträsk. 

Norrbyarnas sammansättning kom att bli Börjeslandet, Smedsbyn, Sundom, Mjöfjärden, 

Jämtön, Högsön, Vitå, Forshed, Ängesbyn, Persön, Niemisel och Bjurådalen. Dessa 

sammansättningar kom senare i projektet att utökas med fler byar.20 

 

1.2.1. Projektsamordnare 

 

Luleå Kommun sökte i en annons som publicerades 18 april, 2001 tre stycken 

projektsamordnare till sitt nya projekt KUL på landet. Kraven de ställde på de sökande var att 

de skulle ha passande utbildning, erfarenhet från projekt och process inriktat utvecklingsarbete 

med individer och grupper. Tyngdvikten lades på personlig lämplighet, initiativkraft och 

ansvarstagande, då arbetet gick ut på att samordna, organisera och fördela praktikplatser i lokala 

utvecklingsprojekt, föreningsaktiviteter och företag. Att vara lyhörd för deltagare och 

                                                 
16 Projektansökan för finansiering från EG:s strukturfonder i Mål 1 
17 EU: s strukturfonder 2000- 2006, utveckla Sverige 
18Luleå Kommun. (2003). Levande landsbygd i Luleå- KUL på landet! Retrieved 2004-01-19, from the World 
Wide Web: http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/landsbygd/euprojekt_levande_landsbygd.asp 
19Luleå Kommun.(2002). Projekt KUL* -Slutrapport 2002  
20 Öhlund Ulf, Luleå Kommuns utvecklingskontor  
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byautvecklingsgruppernas behov var också en viktig komponent vid sidan om att handleda och 

stötta deltagarna individuellt och i grupp (se bilaga 7). Denna annons ledde till två nya 

projektanställda, en kvinna och en man, till Luleå Kommuns utvecklingskontor med placering i 

var sin del av kommunen, den norra respektive den södra sidan. I september 2003 anställdes av 

kommunens arbetsmarknadsenhet en arbetsledare via särskilt anställningsstöd, denne skulle 

fungera som en hjälpande hand för projektsamordnaren med det större geografiska området.21   

 

1.2.2. Krav på deltagare 

 

För att få bli deltagare i KUL på landet krävs att den arbetslösa ska vara inskriven i 

Aktivitetsgarantin. Detta är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd22 det vill säga en samverkan mellan 

stat, kommun, företag och arbetsmarknadens parter för att minska arbetslösheten. Deltagarna 

ska vara över 20 år, arbetslösa eller i riskzonen för att bli långtidsinskrivna på 

arbetsförmedlingen, det vill säga minst 24 månader. Andra grupper som berörs av 

aktivitetsgarantin är personer med arbetshandikapp, ungdomar utan gymnasiebetyg, äldre och 

invandrare med kort utbildning. Arbetsförmedlingens handledare ska genom stöd öka 

deltagarnas självförtroende och deras kreativitet, med individuella handlingsplaner vilket 

förhoppningsvis leder till nytt arbete.23 Handledaren på Arbetsförmedlingen har också en viktig 

funktion i att marknadsföra KUL på landet som ett alternativ vid sidan om andra 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.24 

 

1.3. TEORETISK BAKGRUND 

 

Undersökningen baserades på motivationsteorier och arbetsmiljöteorier. Tidigare 

motivationsteorier antog att människan hade grundläggande behov som styrde hennes 

motivation.25 Vidare har människans motivation antagits bero på hennes instinkter som är 

automatiska, ofrivilliga och icke inlärda det vill säga biologiska som guidar beteendet. En 

motivationsteori som förklarar hur människan fungerar på till exempel en arbetsplats är Need 

                                                 
21 Öhlund Ulf, Luleå Kommuns utvecklingskontor  
22Färnsten, H. (2001). Första året med aktivitetsgarantin. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.ams.se/rdfs.asp?A=29335&L=31386 
  
23Arbetsförmedlingen. (2003). Faktablad aktivitetsgarantin. Retrieved 2004-01-08, from the World Wide Web: 
http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/aktg.pdf  
24 Westerlund Britt, Arbetsförmedlingen i Luleå  
25 Dipboye, R.L., Smith, C. & Howell, W.C. (1994). Understanding an industrial and integrated organizational 
approach psychology. Orlando: Hartcourt, Inc. 
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for Achievement som beskriver att människors motivation att prestera ser olika ut. En individ 

med hög prestations vilja tenderar att sätta utmanande mål, men realistiska mål, denne strävar 

också efter att uppnå det bästa resultatet och avskyr att misslyckas. Människor med låg 

prestationsvilja vill också lyckas men de verkar uppleva uppnådda mål som en känsla av lättnad 

av ha undkommit misslyckande.26 Gemensamt för motivationsteorier idag är att människan är 

aktiv och har mål som de arbetar för och att individens känslor spelar in gällande 

motivationen.27  

 

1.3.1. Motivationsarbete 

 

”Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans 

innersta natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv.” 28 

Per Revstedts teori om motivationsarbete har en positiv människosyn som innebär att 

människan innerst inne är god. Människan är i grunden en aktiv varelse som kan förändra sin 

livssituation. Detta påverkar hur vi agerar utåt. Ondska och destruktivitet kommer inte ifrån 

oss själva utan från vår miljö, vilket också betyder att man kan förändra det som är dåligt 

genom motivationsarbete. Motivationsarbetaren, som i undersökningen är projektsamordnarna 

och arbetsledaren, ska utgå från att det inte finns några hopplösa fall eller situationer vilket 

betyder att allt och alla går att påverka. Det finns det ingen absolut sanning för 

motivationsarbetaren att arbeta efter, utan de måste använda sin erfarenhet, värderingar och 

personlighet.29  

 

Det är viktigt att motivationsarbetaren tror på att det inte finns några hopplösa fall så att denne 

fortsätter att arbeta med personer som ger ut negativa signaler och inte ger upp. 

Motivationsarbetaren måste också se att det finns begränsningar, men ska inte fokusera för 

mycket på dessa, för då kan denne begränsa sig själv. Begränsningarna kan vara att om det råder 

arbetsbrist är det svårare att få ett arbete, ansvaret ligger då i vad en arbetslös väljer att göra 

under denna tid. Det är viktigt att motivationsarbetaren ser att det finns möjligheter i varje 

situation och förmedlar detta till klienten, insikt leder till optimism. Människan är inte ett offer 

som kan skylla på omständigheter, utan har alltid ett ansvar för hur hennes livssituation ser ut 

                                                 
26 Bernstein. (2000) Psychology. Boston: Houghton Mifflin Company 
27 Locke, E.A., Latham, G.P. (1990). A Theory of Goal Setting & Task Performance. New York: Prentice-Hall, Inc. 
28 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB s.39 
29 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB 
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och vad som händer henne samt kan välja mellan att ta detta ansvar eller att låta bli. Låter hon 

bli så blir konsekvensen att hon följer de riktliner som kultur, samhälle och personer i hennes 

omgivnings drar upp. Dessa riktlinjer reflekteras sedan i hennes självuppfattning och 

värderingar. Den dåliga självkänslan kan också uppkomma om klienten har försökt om och om 

igen att få ett arbete men inte lyckats. Deras möjligheter och alternativ begränsas av deras 

negativa syn på sig själva. Målet enligt Revstedt är att visa att klientens negativa resonemang är 

orimligt. Motivationsarbetaren ska försöka bryta klientens cirkelresonemang, det vill säga att 

klienten alltid kommer fram till samma sak, och istället se världen på ett nytt positivt sätt30. 

 

Revstedt antar att alla människor är motiverade, men vissa människor är latent motiverade, 

motivationen finns där men den syns inte. Det motsatta kallas manifest motiverade och dessa 

individer ser att de har valmöjligheter. Om personen blivit latent motiverad i barndomen kan 

den negativa självbilden fortsätta framöver i till exempel ingen yrkesutbildning, arbetslöshet 

och avsaknad av sociala relationer. Andra orsaker till latent motivation är vissa brister i 

individens inre positiva kärna, arbetslöshet och ekonomiska bekymmer är två exempel på detta. 

Om personen däremot har en positiv livskraft kan de lättare bemöta smärta, vara hoppfull, tro 

och bry sig om sig själv.  Motivationsarbetaren ska arbeta efter olika faktorer. Den viktigaste 

faktorn är engagemang då det är en positiv bemärkelse som visar att klienten har ett värde. 

Klienten ska inte känna att motivationsarbetaren endast är en tjänsteman, för dessa kan ha svikit 

förr. Hopp är en annan faktor som ska förmedla realistiska möjligheter till förändring för 

klienten så att denne inte blir besviken ytterligare en gång. Motivationsarbetaren ska inte lova 

allt för mycket men förmedla att det finns möjligheter, men att vägen dit kan vara tuff och att 

krav finns. Kraven ska också vara realistiska. Motivationsarbetaren ska också ha en tilltro till 

klientens egna resurser, förmåga och kapacitet. Ärlighet i motivationsarbetet är viktigare ju mer 

latent klienten är.31 

 

En upplevelse av misslyckande för motivationsarbetaren kan uppkomma om 

motivationsarbetaren känner att denne har prövat allt. Därför kan metoder och tekniker vara 

ett viktigt stöd för motivationsarbetaren, men dessa kan också göra att denne tappar bort sitt 

känsloengagemang och om inte relationen mellan klient och motivationsarbetare finns så 

existerar inga förutsättningar för att öka klienten motivation och för att teorierna ska fungera. 

Revstedt beskriver i sin teori att gemensamt för metoder och tekniker är att de ska stärka den 

                                                 
30 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB 
 
31 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB 
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positiva kärnan. Motivationsarbetet ska inledas med att ett kontrakt görs mellan klienten och 

motivationsarbetaren för att göra sina förpliktelser tydliga. Kontraktet ger struktur och ökar 

därför klientens känsla av trygghet. I kontraktet kan frekvensen av möten stå med. Det är inte 

kvantiteten som är viktig utan kvaliteten. I kontraktet bör också målet stå med, vilket gör 

klienten mer trygg och lugn då denne får ett mål att fokusera på. Motivationsarbetaren kan 

också hjälpa klienten genom att dela upp målen i delmål så att de inte känns ouppnåeliga.32  

 

Begränsningar i arbetet som kan påverka möjligheterna att nå klientens mål är om 

motivationsarbetaren endast träffar klienten under kort tid, lokalen är undermålig, arbetspassen 

är för långa eller andra bristande resurser. Motivationsarbetarens målsättning kan vara svår att 

arbeta efter i organisationen var denne verkar, då målen ofta är utarbetade efter de yttre 

omständigheterna. Detta kan leda till en konflikt, men om denne ser på målet som att denne 

först måste ändra klientens inre för att det ska ske en yttre förändring, kan det lösa sig. 33 

 

En faktor som enligt Revstedt påverkar livssituationen och motivationen för en person är 

klientens fysiska hälsa. Är hälsan dålig kan det leda till att personen förlorar hoppet om en 

bättre framtid. Den sociala situationen påverkar också individen starkt, om personen aldrig haft 

ett arbete, haft det svårt att få en anställning eller blivit avskedad kan det skapa en känsla av att 

inte betyda något genom att denne inte kan göra rätt för sig på arbetsmarknaden. Arbetslöshet 

kan i sin tur leda till dålig ekonomi vilket också påverkar klienten negativt, bostaden kanske går 

förlorad och personen känner sig utanför. En annan faktor som påverkar livssituationen är 

klientens samhällsengagemang, det vill säga om man inte vet hur samhället fungerar kan man 

lätt lägga den sociala situationen på sig själv.34 

 

1.3.2. Inlärd hjälplöshet 

 

Enligt Seligmans teori om Inlärd hjälplöshet leder individens tankar om omvärlden antingen till 

misslyckanden eller till framgång och det är en orsak till att människor bör lära sig att tänka i 

positiva banor. Människor som har låg självrespekt klandrar sig själva när de misslyckas och de 

ser på situationer som de normalt skulle klara av som okontrollerbara. När de sedan ska förklara 

orsaken till misslyckandet så tror de att detta beror på den egna dumheten och inte på oturen 

som det i själva verket kanske gör och detta leder till framtida misslyckanden. Det brister i 

                                                 
32 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB 
33 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB 
34 Revstedt, P. (2000) Motivationsarbete. Falköping: Liber AB 
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motivationen då denna inlärda hjälplöshet inträffar, det vill säga när människor genom 

erfarenhet av okontrollerbara händelser tror att det inte spelar någon roll vad de gör och att de 

saknar kontroll över framtida situationer.  De förväntar sig att inte lyckas. Människan ger upp 

alla försök att kontrollera miljön och känner sig uppgivna. Detta kan i sin tur leda till lågt 

självförtroende, inlärningsstörningar och depression.  Människor som däremot är optimistiska 

blir bättre på att lösa problem då dessa individer prövar tills de lyckas. Därför kan upplevelser 

påverka motivationen genom att det får en annan betydelse om man är med om det flera 

gånger, det känns bekant och människan ska försöka undvika det negativa och sträva efter det 

positiva.35  

 

1.3.3. Målsättning 

 

Locke och Lathams teori antar att genom målsättning kan man påverka individers prestation. 

Målen kan ge energi genom att öka motivationen och därmed anstränger sig individen mer för 

att klara av uppgiften. Målen kan också motivera individen till längre uthållighet.  Målen ska 

inte ses som ouppnåeliga eller för enkla att nå för då uppkommer eller bibehålls inte 

motivationen, samma gäller om individen inte är förpliktigad till målet. Om målen är för enkla 

kan man inte nå tillfredsställelse, individen motiveras genom att söka nya strategier och planer 

för att nå mer utmanande mål. Individen kan öka motivationen genom att själv sätta upp 

målen, men då krävs det att de inte är otydliga. Feedback kan få en individ att sätta högre mål 

än tänkt och är därför väldigt viktigt att få av sin omgivning.36  

 

1.3.4. Gruppens påverkan på individen 

 

Higgins antar att grupper påverkar individen olika beroende på vad gruppen tycker är viktigt 

att tillfredsställa. Hela tiden sker det ett samspel mellan yttre faktorer som till exempel gruppen 

och psyket. Beslutsfattande och problemlösning skiljer sig beroende på vad man förväntar sig 

och hur man värderar information. Blir en individ arbetslös kan det leda till en känsla av 

mindervärde vilket i sig leder till att man inte söker arbete. Motivationen är inte fixerad utan 

förändras när människan vill ha bekräftelse av gruppen gällande tankar, tro, känslor och 

beteende. Motivation kan också förändras beroende på viljan att göra olika saker i olika 

situationer. Viljan förändras också i förhållande till vad andra vill, den nuvarande situationen 

                                                 
35 Maier, S. F., Peterson, C., Seligman, M.E.P. (1993). Learned Helplessness. New York: Oxford University Press. 
36 Locke, E.A., Latham, G.P. (1990). A Theory of Goal Setting & Task Performance. New York: Prentice-Hall, Inc. 
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som personen befinner sig i och dennes önskan om förändring. Människan lär sig inte själv 

utan i samarbete med andra.37 Locke och Latham antar att gruppen ger individen feedback som 

gör att individen ofta blir tävlingsinriktad. Viljan att uppnå mål, inte bara individuella, utan 

också gruppens gemensamma mål uppkommer genom samarbete. Grupptryck, uppoffring och 

normer är ytterligare faktorer som påverkar individen.38 Sociala normer är förväntningar över 

hur en person i en grupp ska bete sig samt vilka attityder och regler som gäller. Bryter 

individen sedan mot gruppnormen pressas denne tillbaka att följa de uppsatta reglerna, 

individen ska inte avvika.39 Lennerlöf antar att den sociala arbetsmiljön ser väldigt olika ut från 

arbetsplats till arbetsplats. Detta beror på att de individer som skapar och tillverkar miljön 

besitter olika egenskaper. De sociala faktorerna som missgynnar och försämrar välbefinnandet 

på en arbetsplats är misstro, intriger och mobbning. Miljön skulle istället innehålla stöd, 

förtroende och hjälp så blir det enklare att arbeta som grupp. Detta medför att det kan vara 

väldigt svårt för en enskild individ att kunna åstadkomma förändringar i arbetsmiljön. 

Förhållandena i arbetsmiljön påverkar sedan hur man ser på sig själv som individ, vilken 

uppfattning och värdering man skapar om sig själv. Detta leder i sin tur till synen på hur 

individen kan förändra sitt liv. Självbilden påverkar alltså ens möjligheter till förändring och 

förbättring.40 Det är viktigt att ledaren använder sig av struktur i arbetet, detta är viktigare för 

vissa individer än för andra då vissa inte klarar av att arbeta med en uppgift som är för otydlig, 

uppgifterna får inte heller vara för styrda enligt Dipboye. 41 

 

 

 

 

1.4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Uppsatsens övergripande syfte var att utföra en processutvärdering av KUL på landet utifrån 

motivationsteorier och arbetsmiljöteorier. Utvärderingen granskade motivation, utveckling och 

gruppens betydelse för individen samt synen som byautvecklingsgrupperna hade av KUL på 

                                                 
37 Higgins, T.E., Kruglanski, A.W. (2000). Motivational science. Philadelphia: Taylor and Francis, Psychology Press 
38 Locke, E.A., Latham, G.P. (1990). A Theory of Goal Setting & Task Performance. New York: Prentice-Hall, Inc. 
39 Dipboye, R.L., Smith, C. & Howell, W.C. (1994). Understanding an industrial and integrated organizational 
approach psychology. Orlando: Hartcourt, Inc. 
40 Lennerlöf, L. (1984). Arbetsmiljön ur psykologisk och sociologisk synvinkel. Stockholm: Liber Förlag. 
41 Dipboye, R.L., Smith, C. & Howell, W.C. (1994). Understanding an industrial and integrated organizational 
approach psychology. Orlando: Hartcourt, Inc. 
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landet i de två geografiska områdena. Uppsatsen kom också att inriktas på projektsamordnarnas 

och arbetsledarens arbetssätt i relation till normativa teorier.  

 

1. Vilket arbetssätt har projektsamordnarna och arbetsledaren och hur sker detta arbete i 

relation till normativa teorier? 

2. Vad har KUL på landet tillfört byautvecklingsgrupperna? 

3. Vad betyder uppskattning, stöd och gruppen för individen? 

4. Hur har utvecklingen sett ut för individen gällande motivation att få sysselsättning? 

5. Har det eller kommer det att ske någon förändring gällande tillväxt, sysselsättning och 

utveckling för individen och bygden, det vill säga uppfylls KUL på landets syften? 
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2. METOD 

 

2.1. URVAL 

 

Enkäter delades ut till 21 stycken nuvarande deltagare samt 17 tidigare deltagare i KUL på 

landet, de tidigare deltagarna hade varit med under åren 2001 till och med 2003. 

Enkätundersökningen kom sedan att baseras på data från 17 nuvarande deltagare i KUL på 

landet och 10 tidigare deltagare. Detta var en homogen grupp då dessa är eller har varit 

deltagare i KUL på landet och är eller har varit inskrivna i aktivitetsgarantin. Intervjuer gjordes 

med projektsamordnarna samt arbetsledaren för KUL på landet. Åtta byautvecklingsgrupper 

intervjuades, varav fyra valt att samarbeta med KUL på landet och fyra avstått. Urvalet var 

slumpmässigt obundet av 36 stycken byautvecklings grupper.  

 

2.2. MATERIAL 

 

För att kunna mäta upplevelser, motivation och utveckling hos nuvarande och tidigare 

deltagare i KUL på landet ur valda teorier användes enkäter (se bilaga 3 och 4). Frågorna till 

dessa utarbetades efter teoristudier, motivationsfrågor och målsättningsfrågor baserades på Per 

Revstedt, Seligman, Locke och Lathams teorier. Gruppfrågorna utarbetades efter dessa men 

också Higgins, Dipboye och Lennerlöf. Revsteds teori om motivatonsarbete låg främst till 

grund vid utformning av frågor gällande valt arbetssätt i KUL på landet. Samtal med 

styrgruppens representanter kom också att användas för att få relevanta frågor till enkäter och 

intervjuer samt fakta om KUL på landets bakgrund. De semistrukturerade intervjufrågorna till 

projektsamordnarna och arbetsledaren (se bilaga 5) samt enkäterna indelades efter liknande 

avsnitt för att få en så homogen analys av insamlad data som möjligt. Detta för att få en bättre 

överblick av frågorna som utvärderingen var satt att svara på. Enkät- och intervjufrågorna 

prövades på sex personer, detta resulterade i mindre kompletteringar och justeringar. 

 

Enkätfrågorna delades in i fem delar, introduktionen innefattade faktafrågor om kön, födelseår, 

byagruppstillhörighet, samt vilka förväntningar som fanns på KUL på landet. Frågor om 

upplevelser av KUL på landet handlade främst om respondenternas upplevelser av 

projektsamordnarna. Arbetssättet undersöktes utifrån mål och hur individens tidigare kunskaper 

togs tillvara på. För att se en förändring i motivation ställdes frågor som handlade om hur 

projektsamordnarna arbetade samt om respondenterna upplevde förändring hos sig själva som 
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individ. De allmänna frågorna berörde målsättning, om respondenterna kunde bo kvar på 

landsbygden samt kritik för eller emot KUL på landet. Enkätfrågorna bestod av kryssfrågor, var 

deltagarna respektive de tidigare deltagarna kunde kryssa i ett eller flera alternativ, ja, nej eller 

vet inte alternativ. Den tredje utformningen av frågor skulle besvaras utifrån en gradskala från 0 

till 4 var respondenterna skulle ringa in en siffra som stämde bäst in enligt deras upplevelser av 

KUL på landet. Det sista alternativet var blanka rader för respondenterna att skriva sina svar på. 

Ett introduktionsbrev bifogades med samtliga enkäter (se bilaga 1 och 2). 

 

Introduktionsavsnittet till den semistrukturerade intervjumallen för projektsamordnarna och 

arbetsledaren, innefattade frågor om bakgrund och förväntningar. Frågor om mål och krav 

ställdes i avsnittet om deras arbetssätt, motivationsavsnittet innebar frågor om hopplösa fall, 

motivation och självförtroende. De allmänna frågorna bestod bland annat av frågan om KUL på 

landet uppfyllde sitt syfte. Intervjufrågorna till byautvecklingsgrupperna bestod av ett mindre 

antal strukturerade frågor som skulle representera landsbygdens syn på KUL på landet (se bilaga 

6). Innehållet bestod bland annat av varför de valt att samarbeta eller inte, vilken information 

de fått, samt kritik för eller emot KUL på landet. Information om vilka 

byautvecklingsgrupperna var, kom från Luleå kommuns utvecklingskontor. 

 

2.3. PROCEDUR 

 

Enkätdistribueringen skedde personligen till de nuvarande deltagarna. Enkäter och svarskuvert 

postades samma dag till de tidigare deltagarna.  Respondenterna informerades om anonymitet 

och anvisningar via medföljande enkätbrev och fick svara i lugn och ro i hemmamiljö. De 

nuvarande deltagarna i KUL på landet fick medföljande kuvert att lägga enkäterna i för att 

sedan lämna till projektsamordnaren som sedan gav dessa till författarna.  Svarsalternativet där 

respondenten fick skatta på en skala från 0-4 ändrades vid analys momentet till 1-5. 0-4 

användes för att respondenterna lättare skulle identifiera sig med det lägsta värdet vid skattning 

som var 0. Skalan ändrades till 1-5 för att göra tabellerna och statistiken tydligare, dessa frågor 

redovisades som medelvärden i en tabell. Enkätens elva öppna frågor kodades om till ett antal 

variabler som redovisades procentuellt. Resterande frågor redovisades procentuellt i diagram. 

Vid tabell och diagramkonstruktion användes Microsoft Excel. Materialet redovisades separat, 

det vill säga Norrbyarna och Sörbyarna för sig. Enkäterna samlades in och granskades utifrån 

valda teorier innan intervjumallen för projektsamordnarna och arbetsledaren färdigställdes för 

att få med de viktigaste variablerna. Byautvecklingsgrupperna intervjuades per telefon då 
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åtkomligheten var begränsad, samtliga informerades tydligt om att deras deltagande i 

undersökningen skulle ske anonymt, dessa intervjuer tog cirka 20 minuter och sammanfattades 

direkt till en sammanhållande text. Intervjuerna med projektsamordnarna och arbetsledaren 

varade i cirka en timme. Till dessa intervjuer användes en bandspelare, hela materialet skrevs 

ned direkt för att sedan sammanfatta det mest relevanta för undersökningen. 

Projektsamordnarna och arbetsledaren fick läsa igenom intervjusammanställningen så att 

undersökningen grundades på rätt resultat. Anonymitet garanterades genom att 

projektsamordnarna och arbetsledaren fick fingerade namn, det vill säga A, B och C, därav 

ändringar i citat. I diskussionen kom dessa att kallas för ledare då detta förenklade den löpande 

texten samt inte avslöjade personerna.   

 

2.4. RELIABILITET OCH VALIDITET 

 

För att kunna se en skillnad på respondenternas eventuella förändring i motivation genom att 

de valt att delta i KUL på landet, inleddes undersökningen med teoristudier. Relevanta fakta 

hämtades från Internet och genom samtal med styrgruppen för KUL på landet, det vill säga 

representanter från utvecklingskontoret och arbetsmarknadsenheten på Luleå kommun, 

Arbetsförmedlingen och Priora Nyföretagande. Detta för att få ett underlag till enkätfrågorna, 

så att dessa skulle mäta det som avsåg att mätas. Många frågor belyser samma aspekt för att se 

om undersökningen fick fram liknande svar vilket skulle betyda högre reliabilitet.  För bästa 

reliabiliteten tilldelades samtliga deltagare i KUL på landet enkäter, tidigare deltagare fick 

samma möjlighet. Detta gjordes för att få ytterligare en källa och genom detta nå ett bättre 

resultat, men då antalet respondenter var förhållandevis få och bortfallet var stort på vissa 

enkätfrågor kan det ha påverkat resultatets signifikans. Det slumpmässiga urvalet av 

byautvecklingsgrupperna ökade validiteten. Validiteten av intervjufrågorna ökade genom att de 

backades upp av deltagare, tidigare deltagare och av byautvecklingsgrupperna, det vill säga flera 

olika källor användes. 
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3. RESULTAT 

 

3.1. ENKÄTRESULTAT 

 

3.1.1 Introduktion 

 

Respondenterna tillhörde Sörbyarna eller Norrbyarna, nio respektive arton personer. Fem 

Sörbyrespondenter och fem Norrbyrespondenter var tidigare deltagare i KUL på landet, 

resterade var nuvarande deltagare. Medelvärdet av födelseåren i Sörbyarna var 1944 och 1948 i 

Norrbyarna.  

 

Respondenterna hade valt att delta i KUL på landet för att projektet höll till nära hemmet 33 

%, tre Sörbyrespondenter och 22 %, fyra Norrbyrespondenter svarade detta. Tre 

Sörbyrespondenter, 33 % deltog för egen vinning och för att få utveckla sig själva. Fyra 

Sörbyrespondenter, 44 % valde att delta för att det verkade intressant då möjligheten till att 

utveckla landsbygden fanns, detta svarade också 22 %, fyra Norrbyrespondenter. I Norrbyarna 

tyckte 22 %, fyra personer, att projektet verkade vara varierande, 22 %, fyra personer tyckte att 

det var det bästa alternativet som arbetslös och 11 %, två personer ville vara ute i naturen. 

Respondenterna gav flera orsaker till varför de valt att börja i KUL på landet. 

 

Sju Sörbyrespondenter, 78 % och 28 %, fem Norrbyrespondenter svarade att de hade 

förväntningar på KUL på landet innan start.  Fyra Sörbyrespondenter, 44 % hade som 

förväntning att få utveckla landsbygden som de då trodde skulle leda till stöd för 

byautvecklingsgrupper och en utvecklad samverkan mellan byar. Två Sörbyrespondenter, 22 % 

hoppades att deltagandet i KUL på landet skulle öka deras möjlighet till arbete, resterade 33 %, 

tre Sörbyrespondenter hade som förväntning att det skulle vara roligt, att de skulle få prova på 

nya saker samt träffa nya människor. Av dem som svarade att de hade förväntningar på KUL på 

landet sa 40 %, två Norrbyrespondenter att de hade haft en önskan om att få prova på nya 

sysselsättningar. Tre personer, 60 % svarade jämt fördelat att de ville arbeta med något som 

intresserade dem, att det skulle bli ett lyckat resultat samt att det de trott att KUL på landet 

skulle vara större.  
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Figur 1 visar respondenternas könsfördelning i procent i respektive byagrupp. 

 

På frågan om vad den övervägande majoriteten av det ena könet berodde på svarade endast 11 

%, en Sörbyrespondent. Denne svarade att det kunde bero på vem som hade arbete, vem som 

gick i pension eller vem som studerade.  Sex Norrbyrespondenter, 33 % gav förslag på vad som 

kunde göras åt den ojämna könsfördelningen. Förslagen var att anpassa aktiviteterna för båda 

könen samt att förändra attityderna hos det kön som var i minoritet angående vad KUL på 

landet hade att erbjuda samt ett delat ledarskap mellan en man och en kvinna.  

 

3.1.2. Upplevelser av KUL på landet och Arbetssätt 

 

Respondenterna fick svara på ett antal frågor som gällde deras upplevelser av KUL på landet, 

de svarade också på vilket arbetssätt projektsamordnarna samt arbetsledaren hade. Frågor 

angående arbetssätt berörde dem själva också. 
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Figur 2 visar procentfördelningen gällande frågan om respondenternas syn på dem själva som arbetslös förändrats genom sitt 

deltagande i KUL på landet. 

 

Av dem som hade sa att synen på dem själva som arbetslös förändrats genom sitt deltagande i 

KUL på landet svarade 60 %, tre Sörbyrespondenter att de upplevde en positiv förändring då 

de hade blivit gladare och upplevde att de klarade av mer genom att de såg nya möjligheter. 20 

%, en person hade märkt en skillnad i att denne inte klandrade sig själv för arbetslösheten. 

Norrbyrespondenterna sa att KUL på landet gav dem tron på att de kunde mer än de tidigare 

trott varit möjligt 33 %, två personer. En person, 17 % hade blivit mer positiv och glad. Vidare 

upplevde 33 %, två personer att en bra gemenskap och möjligheten att få prova på nya idéer 

stärkte dem, 17 %, en person besvarade inte frågan. Respondenterna kunde svara flera 

alternativ. 

 

Projektsamordnarna tillförde främst trivsel enligt 100 %, nio Sörbyrespondenter respektive 83 

%, femton Norrbyrespondenter. Vidare tillförde projektsamordnaren Sörbyrespondenterna råd, 

motivation, vänskap och inspiration med respektive åtta personer per alternativ, 89 %. 

Norrbyrespondenterna ansåg att projektsamordnaren tillförde vänskap och motivation, 78 %, 

fjorton respektive tretton personer 72 %. En Norrbyrespondent, 6 % upplevde att 

projektsamordnaren inte hade något att tillföra. Alternativet annat gav svaren att 

projektsamordnaren för Norrbyarna hade en mycket bra inställning till projektet och livet samt 

var en god lyssnare, detta svarade två Norrbyrespondenter, 11 %. Projektsamordnaren för 

Sörbyarna upplevdes perfekt för sitt arbete, 11 % en person. Respondenterna kunde svara flera 

alternativ. 

 

Tabell 1 redogör för frågorna som handlar om upplevelse av KUL på landet, kontakten med 

ledarna och om detta hade någon betydelse för de individuella målen, om respondenternas 

kunskaper och färdigheter togs tillvara på, två frågor om att arbeta i grupp samt hur mycket 

uppskattning och stöd betydde för respondenten.  
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Tabell 1 Resultatredovisning i medelvärde. Svarsspektrumet rör sig mellan 1-5 på varje fråga.  Där 1 är det sämsta omdömet 

och fem det bästa, det totala bortfallet redovisas i procent 

 Sörby Norrby Totalt Bortfall i % 

Upplevelse av KUL på landet 4,9 4,7 4,7  

Kontakten med projektsamordnare  
4,9 

 
4,8 

 
4,8 

 

Metod för att uppnå mål 4,7 4,3 4,4  

Påverka individuella mål 4,8 3,8 4,1  

Kunskaper och erfarenheter? 4,7 3,8 4,1 4 %, en person 

Arbetar du mycket i grupp? 4,0 4,3 4,2  

Tycker du om att arbeta i grupp? 4,4 4,4 4,4 4 %, en person 

Uppskattning och stöd 4,8 4,5 4,6 4 %, en person 

Respondenterna upplevde KUL på landet överlag som mycket bra. Enligt följdfrågan berodde 

detta på att projektet var omväxlande 44 %, fyra Sörbyrespondenter och 28 % 

Norrbyrespondenter. Tre Sörbyrespondenter, 33 % respektive 11 %, två Norrbyrespondenter 

upplevde att de hade en bra projektsamordnare. Bland Sörbyrespondenterna tyckte 22 %, två 

personer att det var bra att få träffa andra människor i samma situation och 22 % tyckte att 

KUL på landet var roligt genom att de fick vara ute i naturen. Sex Norrbyrespondenter, 33 % 

ansåg att projektet hade tillgodosett respondenterna med roliga, bra och nyttiga projekt. Vidare 

ansåg 17 %, tre personer att de hade bra arbetskamrater. Bortfallet på denna fråga var 22 %, två 

Sörbyrespondenter och 28 %, fem Norrbyrespondenter. 

 

Kontakten med projektsamordnarna visade ingen markant skillnad gällande 

byagruppstillhörighet, den skattades som mycket bra av de flesta respondenter. På frågan om 

detta hade någon betydelse för deras individuella mål med KUL på landet svarade 44 %, fyra 

Sörbyrespondenter att kontakten inte spelade någon roll medan 44 % upplevde att kontakten 

ledde till att arbetet flöt på och att utan en bra kontakt till projektsamordnaren skulle det vara 

svårt att utvecklas. Sju Norrbyrespondenter, 38 % sa att projektsamordnaren hade haft 

betydelse för deras individuella mål då denne tillgodosåg dem med hjälp, lyssnade och gav stöd 

resterande procent visste inte om det gjorde någon skillnad. Åtta Norrbyrespondenten, 44 % 

samt 11 %, en Sörbyrespondent eller 11 % svarade inte på frågan.  

 

Metoden som projektsamordnarna använde för att uppnå respondenternas mål upplevdes som 

bra, 4,4 i medelvärde. På frågan om respondenterna kunde påverka sina individuella mål, hade 

svarsfrekvensen en större spridning i Norrbyarna, det låg mellan 1-5. Trots detta blev 
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medelvärdet relativt högt 3,8 i jämförelse med Sörbyarnas 4,8. Sörbyrespondenterna upplevde 

att deras kunskaper och erfarenheter togs bättre tillvara på än i Norrbyarna 4,7 respektive 3,8 i 

medelvärde. Nio Sörbyrespondenter, 100 % ansåg att de själva kunde bestämma vilka projekt 

de ville delta i och 83 %, femton Norrbyrespondenterna svarade detta, 11 %, två 

Norrbyrespondenter sa att de inte kunde påverka deltagandet i projekt och 6 %, en person 

valde att inte svara. 

 

Respondenterna svarade att de nästan alltid arbetade i grupp. På frågan om de ville arbeta mer 

individuellt svarade 11 %, en person ur Sörbyarna ja och ingen ur Norrbyarna. Sju 

Sörbyrespondenter, 78 % respektive 78 %, fjorton Norrbyrespondenter svarade att de inte ville 

arbeta mer individuellt. Det var mer inspirerande och varierande att arbeta i grupp enligt 

Sörbyrespondenterna genom att de kunde utbyta idéer och att arbetskamraterna var bra. 

Norrbyrespondenterna ansåg att gruppen gav trygghet, gemenskap samt att de upplevde att de 

uppnådde mer. En Sörbyrespondent, 11 % ansåg att det var en bra blandning mellan att arbeta i 

grupp respektive självständigt. Det var 44 %, fyra Sörbyrespondenter respektive 66 %, tolv 

Norrbyrespondenter som avstod från att svara på frågan varför de ville eller inte ville arbeta mer 

individuellt. 

 

3.1.3. Motivation 

 

Respndenterna fick svara på ett antal frågor som berörde motivation och vilka faktorer som 

spelade in på detta. 
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Figur 3 visar procentfördelningen av vad respondenterna fått ut av de andra deltagarna i KUL på landet. Respondenterna 

kunde kryssa i flera svarsalternativ. 

 

Åtta Sörbyrespondenter och sjutton Norrbyrespondenter ansåg att de andra deltagarna tillförde 

dem gemenskap och att arbetet blev roligare. Annat gemensamt var att ett fåtal upplevde att de 

inte fick ut något av de andra deltagarna. Alternativet annat gav svaret att de inte hade någon 

uppfattning om vad deltagarna tillförde. 
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Figur 4 visar procentfördelningen av vad respondenterna ville ha ut av KUL på landet, respondenterna kunde kryssa i flera 

svarsalternativ. 

 

De flesta Sörbyrespondenter, åtta personer ville få möjligheten att utveckla bygden, detta 

alternativ kom i andra hand för Norrbyrespondenterna med tolv svarande. Deras första 

alternativ var att få vara aktiv istället för att sitta hemma sysslolös, femton stycken. Andra 

alternativet för Sörbyrespondenterna var att de ville utveckla nya intressen genom sitt 

deltagande i KUL på landet.  
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Figur 5 visar procentfördelningen av vad det berodde på att respondenterna hade blivit mer motiverade, respondenterna kunde 

kryssa i flera svarsalternativ. 

 

Denna fråga kunde generera två olika svarsalternativ beroende på om personerna hade blivit 

eller inte blivit mer motiverade att söka arbete. Frågan i enkäten löd, vad beror det på att du 

blivit eller inte blivit mer motiverad? De som svarade ett till två tycktes inte ha blivit mer 

motiverade. Resultatet blev att 33 %, tre Sörbyrespondenter respektive 11 %, två 

Norrbyrespondenter inte sågs som mer motiverade. Tre Sörbyrespondenter, 33 % ansåg att 

motivationen till att söka arbete hade ökat på grund av deras egen vilja. Sex 

Norrbyrespondenter, 33 % sa att handledningen på KUL på landet, deras självförtroende samt 

uppskattning från omgivningen var en bidragande faktor. Ingen Sörbyrespondent ansåg att de 

blivit mer motiverade på grund av deras självförtroende. Svarsalternativet annat gav svaret att 

personen sökte arbete konstant, men på grund av ålder och sjukskrivning fick respondenten 

inget arbete.  Respondenterna som inte hade blivit mer motiverade svarade alla på 

svarsalternativet annat. Orsakerna till detta var åldern, sjukskrivning, samt upplevelsen av att 

arbetsförmedlingen tvingat respondenten till att delta. 
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Figur 6 visar procentfördelningen av frågan om respondenterna kände sig uppskattade och stöttade av de olika alternativen, 

respondenterna kunde kryssa i flera svarsalternativ. 

 

Respondenterna kände sig uppskattade och stöttade av projektsamordnarna, nio 

Sörbyrespondenter respektive sexton Norrbyrespondenter svarade detta. Vidare menade tolv 

Norrbyrespondenter att de kände sig uppskattade och stöttade av projektmedlemmarna. Sex 

Sörbyrespondenter kände sig uppskattade och stöttade av byautvecklingsgrupper och 

projektmedlemmarna.  

 

Endast de som upplevde att möjligheterna till arbete ökat svarade på frågan om vad detta 

berodde på. Tre Sörbyrespondenter, 33 % och 28 %, fem Norrbyrespondenter ansåg att 

arbetsmöjligheten ökat. De svarsalternativ som flest hade kryssat i, det vill säga tre 

Sörbyrespondenter och fyra Norrbyrespondenter var inspiration från projektsamordnaren. Av 

Sörbyrespondenterna svarade 100 %, tre personer att KUL på landet hade inspirerat till att söka 

till nya arbetskategorier och 80 %, fyra Norrbyrespondenter.  Av dem som svarade annat skrev 

en person att om denne hade varit yngre så skulle svaret ha sett annorlunda ut och en annan 

förklarade att denne redan var pensionär. Respondenterna kunde kryssa i flera svarsalternativ. 

Fem Sörbyrespondenter, 56 % respektive 56 %, tio Norrbyrespondenter upplevde att deras 

möjligheter till arbete inte hade ökat. 

 

3.1.4. Allmänna frågor 

 

Det sista avsnittet i enkäten berörde frågor runt om kring KUL på landet och respondenternas 

framtid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 visar procentfördelningen över frågan om respondenterna visste vad de ville arbeta med i framtiden. 
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På följdfrågan om KUL på landet hade bidragit eller inte bidragit till att respondenterna visste 

vad de ville arbeta med svarade 44 %, fyra Sörbyrespondenter att KUL på landet hade bidragit 

till detta, exempel på vad KUL på landet hade bidragit med var kontakter och därmed utökade 

arbetsmöjligheter. En Sörbyrespondent, 11 % ansåg att KUL på landet inte hade bidragit till 

vetskapen om framtida arbete. KUL på landet hade enligt Norrbyrespondenterna bidragit med 

att vidga vyerna genom att de hade fått prova på olika projekt som gjort dem mer intressanta 

på arbetsmarknaden samt stöttat deltagare i deras ambitioner. Andra orsaker till att de visste vad 

deras framtid innebar, var att de snart skulle gå i pension eller att de kommit på sysselsättningen 

själv. Av dem som inte visste vad de ville göra var uteblev förklaringar på vad detta kunde bero 

på.  

 

Nio Sörbyrespondenter, 100 % svarade att de kunde bo kvar på landsbygden och att detta var 

målet med KUL på landet för 78 %, sju personer. Femton Norrbyrespondenter, 83 % kommer 

att kunna bo kvar på landsbygden och samma procent hade detta som mål. En 

Norrbyrespondent, 6 % svarade nej och 6 % vet ej på frågan om de kunde bo kvar på 

landsbygden, 6 % svarade inte på frågan. En Norrbyrespondent, 6 % sa att denne kunde bo 

kvar på landsbygden, men att detta inte hade varit dennes mål med KUL på landet, två 

personer, 11 % valde att inte svara.  

 

På frågan om det framtida arbetet skulle innebära någon form av eget företagande svarade 75 

%, tre av de nuvarande Sörbyrespondenterna, att de inte visste, en person valde att inte svara. I 

Norrbygruppen svarade 62 %, åtta personer nej, 31 %, fyra personer svarade vet ej och en 

person svarade ja.  

 

Av de tidigare deltagarna som svarade på frågan om deras nuvarande situation innebar någon 

form av eget företagande eller arbete på landsbygden sa 60 %, tre Sörbyrespondenter att det 

gjorde den, det vill säga ett arbete på landsbygden. Två personer, 40 % sa att situationen inte 

innebar ett arbete. I Norrbygruppen var det 40 %, två personer som redan arbetade på 

landsbygden resterande 60 %, tre personer hade inte eget företag eller ett arbete på 

landsbygden.  

 

Sex personer, 66 % av Sörbyrespondenterna och 72 %, tretton Norrbyrespondenter svarade att 

det inte saknades något med KUL på landet. En Sörbyrespondent, 11 % ansåg att 
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Arbetsförmedlingen arbetade på ett felaktigt sätt genom att tvinga arbetslösa att delta i projekt 

var de arbetade gratis. Resterade 28 %, fem Norrbyrespondenter sa exempelvis att fler 

studiebesök skulle gagna samt att individer som inte var med i aktivitetsgarantin skulle få delta. 

 

3.2. RESULTAT AV INTERVJUER MED PROJEKTSAMORDNARE OCH 

ARBETSLEDARE 

 

Projektsamordnarnas och arbetsledarens arbetssätt ska enligt dem anpassas till gruppen och de 

individuella behoven. Tiden i projektet ska innebära berikande studiebesök, praktik i lokala 

föreningar, skräddarsydda kurser och företagspraktik. Arbetet ska också innehålla arbetsglädje 

och humor, respekt för natur och kultur, mat under trevliga former och att egna idéer ska 

provas och förverkligas. Här ska finnas möjlighet att tänja på egna och andras gränser. Ledarnas 

uppgift är att skapa en förtroendegivande arbetsmiljö och kontakt. De sätter upp delmål för 

deltagarna för att nå arbete, utbildning eller praktik. Det är viktigt att arbetsuppgifterna medför 

tydliga avslut då de har en stärkande effekt på deltagarna. Ett av huvudmålen är att deltagarna 

på naturlig väg ska skapa ett eget kreativt tänkande. 42 

 

A, B och C var anställda av Luleå kommun. B sa att enligt kommunen skulle denne inte vara 

kunnig inom arbetet med arbetslösa då det krävdes ett öppet sinne. A sa att dennes 

förväntningar av KUL på landet hade varit att få arbeta med de resurser, som miljön och 

människorna besatt ute i byarna samt att få möjligheten att upplösa de hinder som fanns, vilka 

ofta beskrevs som påhittade, förväntningarna verkade uppfyllas sa A. B: s förväntningar var att 

projektet skulle beröra landsbygden och sa att i början hade dennes och 

byautvecklingsgruppernas förväntningar varit höga i form av att kunna uträtta väldigt många 

projekt, detta hade uppfyllts i viss mån. Andra förväntningar som denne berättade om var att få 

arbeta med människor och därmed få möjligheten att öka deras vilja att utveckla bygden. Detta 

visade sig vara möjligt enligt denne när KUL på landet blev mer individinriktat och sa att vad 

man idag kunde uträtta på landsbygden var helt och hållet upp till deltagarna. Förväntningarna 

som C hade haft, var att arbetet verkade intressant då människor var inblandade, förväntningar 

hade uppfyllts. 

 

”…mer landsbygd, för det är ju väldigt individinriktat, vad man kan uträtta på landsbygden 

är helt å hållet upp till dom man har i sitt projekt å sen då att det finns så väldigt mycket 

                                                 
42Arbetssätt/metod i projekt KUL 030124 
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kopplat till byaföreningarnas förväntningar, det skulle liksom hända 25 000 projekt 

samtidigt å det kanske också var min intention…” (B) 

 

B strävade efter projektets fastställda mål samt indikatorer, men förklarade att denne hade i sin 

tur hade också mål för varje individ. A sa att grundtanken bakom projektet var att skapa 

sysselsättning och utveckla människor och därför stirrade inte denne sig blind på de mål och 

indikatorer som var fastställda från början. Det gällde istället att vara positiv, då kom målen att 

uppnås av sig själva.  

 

”Jooo… det fanns ju från början å jag stirrar mig inte så blind på sånt om jag ska va ärlig, 

jag tror att hittar man rätt å det blir positivt då kommer de där målen.” (A) 

 

B sa att denne strävade efter att uppfylla indikatorerna, men att det hade varit besvärligt och det 

hade varit speciellt svårt att få praktikplatser i den privata sektorn då företagen ofta ville att 

deltagarna skulle ha med sig en handledare. Det fungerade inte så, sa B då det handlade om 

vuxna människor som arbetat länge och som inte behövde en handledare vid deras sida hela 

tiden. Byautvecklingsgruppernas projekt hade varit de enklaste att få tag på. Ett problem som A 

tog upp var att denne inte alltid kunde bistå med deltagare till alla önskade byautvecklings 

projekt. 

 

”…privata sektorn har jag ju haft svårt att få in folk för dom anser att dom ska ha en 

handledare som följer med dom varje minut å många människor är ju nästan… ja precis som 

vi som är äldre å har jobbat hela sitt liv å behöver kanske inte handledare varje minut.” (B) 

 

B sa att denne trodde att den ojämna könsfördelningen berodde på projektsamordnarnas 

könstillhörighet och att kvinnor och män talade olika språk. En annan faktor till den ojämna 

könsfördelningen kunde vara att män ofta ville arbeta mer fysiskt och i det ena geografiska 

området fanns oftast dessa arbeten under viss säsong berättade B, men det hade inte alltid varit 

obalans i könsfördelningen. Förslag till förändring som A gav var att det skulle finnas både en 

kvinnlig och en manlig projektsamordnare i varje geografiskt område eller att en person av det 

könet i minoritet marknadsförde KUL på landet på ett positivt sätt som sedan ryktesvis kunde 

bidra till jämnare fördelning. C sa att denne inte såg något fel i att anställa en ledare av det 

könet i minoritet, men trodde inte att det var en lösning, utan att könsfördelningen mer 
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berodde på slumpen. C: s förslag till förändring var att tala med könet i minoritet för att ta reda 

på vad orsaken till den ojämna könsfördelningen kunde bero på. 

 

”det skulle ju då behövas en x ledare med mig, då tror jag det skulle bli ändring… det är ju 

alltid om man gör ett positivt exempel så det är ofta det som sprider sig.” (A) 

 

Innan deltagare skrevs in i KUL på landet träffade den arbetslösa och projektsamordnarna 

varandra för att se om det fanns några möjligheter för denne i KUL på landet. C sa att 

intervjun var viktig för att kunna skapa sig en bild av de blivande deltagarna. B förklarande att 

man var tvungen att krypa in under skinnet på individen. A och B sa att alla människor hade 

något som de var intresserade av även om de inte kunde komma på detta på en gång. B sa att 

detta löstes genom studiebesök, korta kurser och ibland genom samtal med andra deltagare, det 

var inte alltid som projekten passade individerna som var inskrivna i aktivitetsgarantin och 

därför valde vissa att avstå. 

 

Kraven på deltagarna var olika beroende på vilken person som man hade att göra med sa A och 

B, men det viktigaste för A var att alla var ärliga, brist på ärlighet kunde leda till att deltagaren 

inte längre passade in i projektet sa denne. A sa att det var viktigt att hitta drivkraften hos varje 

individ och att det mest ideala hade varit om man inte behövde ställa några krav utan att alla 

hittade något av intresse.  B sa att man ibland var tvungen att ta till drastiska åtgärder för att 

lyckas med att utveckla individen, deltagarna kunde näst intill tvingas delta i vissa kurser och så 

vidare.  

 

”…alltså jag vill hitta drivkraften i var å en, att man känner att det här vill jag göra i och 

med att det är så öppet så får man ju välja, men det här känner jag att det, det här vill jag 

göra, men då vill ju den människan göra det, då behöver man inte ha några krav.” (A) 

 

Arbetssättet i KUL på landet var inte så strukturerat enligt B, genom att det inte fanns några 

bestämda direktiv, så för att nå självförverkligande enligt denne var man ibland var tvungen att 

bygga upp en trygghet för deltagarna genom att bestämma träffar varje dag för att handleda och 

tillgodose deras behov av trygghet.  Detta sågs som ett första steg mot självförverkligande sa B. 

C sa att genom att låta individer arbeta med ett projekt ett tag kunde man också nå 

självförverkligande då detta gav individen tid för eftertanke och ro.  A sa att man kunde nå 

självförverkligande genom att öppna deltagarnas ögon, för deras möjligheter genom att stötta 
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dem. För att kunna lämna misslyckanden bakom sig, var det viktigt att ha flexibla mål och 

delmål. Att inte ha varit efterfrågad på arbetsmarknaden på mycket länge kunde göra det svårt 

att ens ta de minsta stegen. B sa att vissa människor kanske aldrig hade genomfört något så stort 

som ett bygge och var inte vana med avslut, därför var det viktigt med avslut som alla kände 

till. Individuellt så fick ledaren inte sätta allt för många synliga delmål då deltagarna kunde 

känna som att man styrde upp för mycket, då det var upp till individen att bestämma tempo 

och hur ett projekt upplevdes.  

 

”…man är kanske rädd att förlora drömmen, jag tror att när man inte är efterfrågad på tio år 

så är det krångligt att bara prova.” (A)  

För att ta reda på individernas målsättning hade projektsamordnarna kontakt med 

Arbetsförmedlingens handläggare. För detta krävdes tid och engagemang förklarade B, hur 

mycket tid varierade från person till person. Målen varierade också stort då vissa hade som mål 

att gå i pension, eller att inte gå i pension för tidigt, så hade andra som mål att få en 

sysselsättning så fort som möjligt sa B. 

 

A, B och C berättade att de försökte ta reda på individens tidigare kunskaper och färdigheter, 

för att se om det fanns något som kunde utvecklas eller användas genom medverkan i KUL på 

landet.  Detta var inget tvång, om en individ hade haft samma yrke hela livet, så kanske de 

hellre ville prova på och lära sig nya färdigheter, berättade C, därför var KUL på landet bra, då 

människor fick tid att tänka på vad de ville göra i framtiden. För att motivera människor att 

vilja prova på nya projekt eller att använda sina tidigare kunskaper var det viktigt att vara 

medmänniska sa C, då deltagarna inte frivilligt var arbetslösa utan hade kastats in i det. C sa 

också att det fanns saker som deltagarna inte ville göra, men att det var viktigt att tänka på att 

aldrig säga aldrig. Projekt kunde visa sig från en annan sida än deltagaren hade tänkt från 

början. 

 

”Ja… det är ju en sån där bit vi tycker att vi försöker att ta till vara på, att det får som 

individuellt som se, va är det den här är intresserad av eller tycker om att göra…sen är det ju 

så att om en människa är i ett visst jobb ett tag så kan den finna sig själv, så kan det bli bra, 

få lite ro och göra det de tycker om ett tag.” (C) 

 

Ville individerna vara med i projektet så fanns det ingen anledning att senare se på deltagarna 

som hopplösa fall, utan att arbeta vidare med motivationen hos dessa, detta sa A, B och C. A 
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och C sa att alla människor var bra, fast med olika ryggsäckar som kunde vara en faktor till 

deltagarnas beteende och motivations nivå. A sa att det viktigaste hos en ledare var att tycka 

om alla människor och se förbi den negativa fasaden som vissa deltagare kunde ha, lyckades 

man med detta skulle man upptäcka en fantastisk människa. Det gällde att ha en tro på alla 

människor och inte tänka att någon är sämre för då var det kört, då påverkan skulle bli allt för 

energikrävande och negativ, det gällde att fortsätta arbeta i en positiv anda.  

 

”Joo men alla människor är bra, man har ju så olika ryggsäckar, det kan ju vara så oerhört, 

det kan man ju inte fatta, va en del har varit med om …jag tror däremot att projektet inte är 

en frälsning för alla.” (A) 

 

Deltagarna i KUL på landet arbetade för det mesta i grupp sa A och B. A sa att gruppen gjorde 

arbetet roligare och KUL på landet blev som en arbetsplats var man träffades för att prata istället 

för att sitta hemma sysslolös. B berättade att gruppen gav samhörighet, hjälp och trivsel. A 

berättade att deltagarnas positiva syn kunde smitta av sig på de mindre motiverade och om det 

inte passade för vissa individer att arbeta i grupp fanns alltid möjligheten att arbeta individuellt. 

B sa att en blandad åldersgrupp var att föredra då detta kunde medföra mycket positivt i form 

av motivation, då till exempel de äldre deltagarna stöttade de yngre deltagarna. En ledare sa att 

det krävdes fler deltagare än denne hade att arbeta med inom sitt geografiska område för att få 

rätt dynamik det vill säga att det blev ett tryck på deltagaren att dyka upp och vara aktiv. 

Antalet deltagare var upp till projektsamordnarna att bestämma, dock fick inte kvalitén bli 

lidande sa A.  

 

”…sen blir det alltså, det blir en rolig grej att man är fyra i ett gäng. Man går dit å börjar, 

då blir det ju typ som en arbetsplats, det är ju kul att bara gå dit å träffas å surra å dricka 

kaffe å så jobbar vi en stund så då blir det som i sig en drivkraft.” (A) 

 

”..tråkigt när det inte finns en dynamik i en grupp för att de är bara två eller snart nära 

pensionen, så det kan kännas som om de bara går dit för att göra mig glad.” (en  av ledarna)  

 

Motivationen hos deltagarna såg olika ut sa A, vissa kanske hade låg motivation. B berättade att 

mycket energi gick ut på att få den nya deltagaren att vilja söka ett arbete. Tyvärr kunde KUL 

på landet ses som ett onödigt måste för mindre motiverade människor då deras deltagande 

endast berodde på att de annars blivit avstängda från aktivitetsgarantin sa B. A sa att det gällde 
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att tänka på var man utförde byaprojekt och vem som höll i dessa för att om det var någon 

byautvecklingsgrupp som inte bidrog till något positivt så var det lika bra att inte delta i de 

projekten, man fick aldrig hamna på minus. B berättade att jobbet ibland kunde bli frustrerade 

då denne inte kunde inspirera eller motivera deltagare att göra någonting och att det hade 

funnits deltagare som denne inte har kommit något vart med. Det gällde därför enligt B att visa 

att man inte gav upp utan att testa och åter testa möjligheter för att öka individernas 

motivation, vilket gjorde denne till en väldig resursperson, som visade att det fanns möjligheter 

i allt. Vidare sa B att denne hade föredragit individer som just blivit arbetslösa då de var mer 

motiverade och lättare att arbeta med än de som varit arbetslösa en längre tid än två år, då dessa 

hade redan inrättat sin egen värld där de knappt hade tid att ta ett arbete, kanske på grund av 

att deras respektive var hemma under veckorna. Därför sa B att det hade varit bättre att 

tidigarelägga åtgärden som KUL på landet innebar, detta hade inneburit att de arbetslösa hade 

fått en chans att se över sina liv och då lättare kunnat komma vidare.  

 

Åldern kunde endast påverka motivationen om man lät den göra det sa A, väntade deltagarna 

sig inte något arbete så skulle de inte få något. C sa att åldern kunde ha en påverkan, då vissa 

kunde se det som ett race mot pensionen, detta var inte generellt, det fanns individer som 

gärna ville ha ett arbete och de kunde vara långt över 50 år. Det var viktigt enligt A att man 

fick de äldre att se möjligheter och bryta sina tankemönster, det hjälpte inte endast med att säga 

att de hade fel. De nya deltagarna i KUL på landet hade oftare denna negativa syn på sig själva, 

sina arbetsmöjligheter och sin ålder, detta förändrades dock med tiden sa A och C, deltagandet 

gjorde det möjligt för individerna att växa.  

 

”Ja och mycket är också vad man tror om sig själv. Man väntar sig inget jobb, då blir det ju 

så.” (A) 

 

En annan faktor som kunde påverka de äldres motivation negativt, enligt B var de arbetsskador 

som dessa dragit på sig under sitt yrkesverksamma liv. Detta var ett problem, som man tvungen 

att försöka komma runt genom att finna ett arbete som individen inte har tänkt på eller inte alls 

kunnat föreställa sig. Något som talade emot de yngre deltagarna var enligt B att även om 

åldern påverkade de äldres motivation så hade de haft ett långt yrkesverksamt liv, detta hade 

inte de yngre deltagarna. De yngre deltagarnas arbetslöshet kunde grundas i andra förklaringar 

än dålig arbetsmarknad som till exempel i läs och skriv svårigheter som i sin tur ledde till sämre 

självförtroende. Detta sa B kunde påverka möjligheten till anställning. A tyckte att det inte var 
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så konstigt att deltagarna hade en negativ syn på möjligheterna att få ett arbete då 

arbetsmarknaden såg ut som den gjorde för individer över 60 år. 

 

”... om man är yngre, säg under 30 och är med i KUL projektet så är det ju oftast utifrån 

att man har det mycket svårt utifrån situationen att få ett jobb, man kanske har väldigt grova 

läs och skrivsvårigheter som ingen har uppmärksammat som då har sänkt självförtroendet.” 

(B) 

 

A sa att ett förbättrat självförtroendet syntes genom att de började se sina möjligheter. B 

berättade att om individen kom igång och kände att de tillförde något i byn så stärktes dennes 

självkänsla och motivation. Individen fick ett värde genom att medmänniskorna visade respekt.  

 

”…om någon kommer igång som individ så stärks dom ju, vilket innebär att dom tillför ju 

faktiskt saker i byn genom att dom kommer igång, dom stärks och då märker ju människor 

att dom har ändrat sig…alltså just det där att man börjar se lite möjligheter, man ser, att 

man kan se lite glimt. ” (B) 

 

Ett problem var att nya deltagare inte kunde skrivas in i aktivitetsgarantin sa B, på grund av 

detta fanns risken att deltagarna uteblev från KUL på landet. Aktivitetsgarantin var också till 

stor nackdel enligt A, som ansåg att detta borde förändras i och med att det fanns personer som 

ville delta med inte fick, dessa hade kunnat medföra mycket gott till projektet sa denne. C sa 

också att då många byautvecklingsgrupper hade pengar var det synd att de inte kunde utföra de 

önskade projekten. 

 

”Vi upplever det som ett hinder, otroligt hinder, mycket stort, därför att de har ju pengar i de 

här byagrupperna och så finns det ingen som kan jobba där.” (C) 

 

För att uppnå KUL på landets syfte handlade det om att hitta nya sätt att tänka på och bryta de 

invanda tankemönstren i och med att många av de jobb som funnits på landsbygden hade 

försvunnit sa A. B sa att man skulle se till mer långsiktiga resultat, som att till exempel deltagare 

i KUL på landet inte flyttade in till stan och att man skulle nyttja de stora resurserna som de 

ideella föreningarna var så att det gagnade landsbygden och företagen mer. B sa vidare att de 

som var nära pensionen kunde utveckla landsbygden och därmed uppnå KUL på landets syfte, 

genom deltagandet i något projekt eller i en förening skapade de idéer hos andra på 
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landsbygden. De äldres deltagande hade också hjälpt till att bygga gärdsgårdar och annat som 

hjälpte byarna med deras målsättning. C berättade att denne tyckte att KUL på landet uppfyllde 

sitt syfte genom att projektet rörde om mycket på landsbygden och att projekten som utförts 

hade fått mycket uppskattning.  

 

A och B sa att KUL på landet satsade på rätt målgrupp, men B sa att man inte kunde lägga allt 

ansvar på individer som varit arbetslösa länge. B sa att det var svårare att motivera äldre 

deltagare, då dessa individer ändå inte såg en framtid med eget företagande. Åldern skulle inte 

ses som en nackdel sa A utan som en fördel då äldre med sin kunskap och erfarenhet kunde lära 

andra, de startade inga företag, men de kunde däremot hjälpa andra med detta. KUL på landet 

hade inte alltid haft hög medelålder berättade A och B, det hade funnits yngre med i projektet, 

men KUL på landet kanske inte hade haft rätt modell för dessa.  

 

”Det är ju mycket, jag tycket det är mycket att hitta sätt att tänka nytt på, för järnverket, 

alla de har jobb som de haft håller ju på att försvinna, men som skogen, det är nya saker på 

gång. Man får ju släppa det gamla och finna nya sätt att tänka.” (A) 

 

”…ibland är det också så att man inte ser möjligheterna som är så himla nära och sen då 

hembygdsföreningen som har fått gärdsgårdar och timringar och så då har det ju hjälpt dem 

med deras målsättning.” (B) 

 

Negativt med KUL på landet var att man lätt kunde ge för mycket av sig själv, arbetet kunde 

bli för krävande sa A och B. Ibland var det omöjligt att lämna arbete på arbetsplatsen för att 

deltagare sökte upp denne sa A. KUL på landet satte inga gränser, det var en gråzon för ledarna 

och därför sa B att den tyckte att det var svårt att sätta gränser för sig själv. B sa att statliga 

hinder kunde påverka dennes arbete negativt, då det ibland inte gick att komma runt dessa 

byråkratiska problem. Andra finansieringsproblem kunde leda till att bidragen som skulle ge 

deltagare en upplevelse för att komma igång och bli motiverade gick förlorade sa B. Att 

byaprojekten tog lång tid att starta kunde också verka som en nackdel, sa denne, då deltagare 

som var utlovade till projekten hade gått vidare till något annat. Därför påpekade B vikten av 

kommunikation för att tydligt klargöra problemen för byautvecklingsgrupperna, som till 

exempel att denna person har vi nu och detta kan vi göra utifrån deltagarnas kunskaper och 

erfarenheter. A sa att det var negativt att så få fick ett arbete med lön.  
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”Negativt är att man lätt kan ge för mycke av sig själv eller när man träffar på såna här 

statliga hinder.” (B) 

 

För att göra KUL på landet mer attraktivt sa A att det var viktigt att arbeta med landsbygdens 

attityder så att KUL på landet rev de fördomar som existerade, detta skulle ske genom att visa 

att KUL på landet var en åtgärd som utförde viktiga projekt på landsbygden. 

 

”… för att det finns ju så mycket sådana här negativa förlagringar hos alla, att de är i nån 

sån där de gör ju ingenting bara segar, vi gör precis tvärtom, vi gör en insats och sedan gör vi 

något annat. Det blir som en positiv, om man vill se det så blir det positivt.” (A) 

 

Positivt med KUL på landet var att arbetet var fritt sa A, B och C, B sa att denne kunde variera 

sina arbetstider och C sa att genom att arbetet var fritt kunde denne själv strukturera upp 

arbetstiden. B berättade att dennes jobb inte slutade med deltagarnas utskrivning, utan man 

träffades och blev som en familj, denne trodde att deltagarna inte upplevde det som att den 

gamla chefen sökte upp dem och att det visade på den närhet som KUL förde med sig. Vissa 

deltagare hade också blivit förebilder sa B, då deras syn på livet var utvecklande och förmedlade 

positiv energi. B sa att genom att dennes kontor låg mitt i byn så gav det en effekt av 

samhörighet med landsbygden och en mötesplats för samhället i stort, vilket gav upplevelsen av 

att det hände något positivt i byn. C sa att denne hade märkt av uppskattning från deltagare, 

tidigare deltagare och omgivningen. Ledaren som fått hjälp av en arbetsledare sa att det hade 

varit positivt, denne blev en välkommen ledare som fungerade bland annat som ett bollplank 

för att utbyta tankar med, innan arbetsledaren anställts, hade det varit svårt att vara ensam. A, B 

och C sa också att de fick både stöd och uppskattning från ledningen vilket var betydelsefullt 

för dem samt att kommunikationen fungerade bra. 

 

3.3. RESULTAT AV INTERVJUER MED BYAUTVECKLINGSGRUPPER 

 

Åtta byautvecklingsgrupper intervjuades, fyra hade valt att inte samarbeta med KUL på landet 

och fyra hade valt att samarbeta. Av de som inte samarbetat med KUL på landet sa tre 

byautvecklingsgrupper att detta berodde på att de inte haft någon användning av projektet. 

Orsakerna till detta var delade, den ena gruppen sa att deras by mer var som en förort utan 

samlingsplats, vilket gjorde det svår att få en gemenskap i byn. Denna byautvecklingsgrupp 

planerade inte heller något projekt var de kunde ha användning av KUL på landets resurser. 
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Den andra gruppen förklarade att de hade haft ett samarbete med KUL på landet men att det 

låg på ett annat plan, de hade tillsammans med en annan by deltagit i ett samarbete som hade 

upplevts som positivt. Denna byautvecklingsgrupp kände inte att de fått så mycket information 

om vad KUL på landet innebar, vilket i sin tur kunde ha påverkat eventuellt samarbete. Den 

tredje byautvecklingsgruppen hade avböjt samarbete på grund av att byautvecklingsgruppen 

kände att det var svårt nog att få befolkningen att bo kvar och ännu svårare var det att få folk 

att flytta till deras by. Den fjärde byautvecklingsgruppen hade ingen aning om vad KUL på 

landet var eller innebar, respondentenn sa att detta kunde bero på att denne var dåligt insatt då 

delar av styrelsen just bytts ut, byautvecklingsgruppen kan ha fått information om projektet 

tidigare sa denne. 

 

Byautvecklingsgrupperna sa att det var svårt att uttala sig om fördelar och nackdelar. En 

nackdel som en byautvecklingsgrupp angav var att deras by låg allt för avsides för att dra nytta 

av samverkan mellan byarna. En annan nackdel för en av byautvecklingsgrupperna var att det 

tidigare engagemanget hade varit lågt och denna att byn kanske gått miste om något väldigt 

användbart. Det som verkade positivt var att KUL på landet kunde hjälpa byarna att genomföra 

projekt som de kanske i framtiden kunde utnyttja. En byautvecklingsgrupp sa att KUL på 

landet kanske skulle ha en större roll i en by som inte liknade en förort och som låg längre ut 

på landsbygden. Däremot sa byautvecklingsgrupperna att de trodde användandet av projektet 

kunde gagna byarna.  

 

I och med att dessa fyra byautvecklingsgrupper inte samarbetat med KUL på landet kunde de 

inte heller svara på om det hade skett någon förändring i byarna som berodde på KUL på 

landets arbete. De sa också att det var svårt att se om det skett någon förändring gällande 

turism, sysselsättning eller någon annan utveckling för någon av de andra byarna. KUL på 

landet hade inte heller marknadsfört deras byar, ingen av dessa byautvecklingsgrupper hade 

heller några förväntningar på KUL på landet och de hade inte heller någon kontakt med 

projektsamordnaren i deras geografiska områden eller några förslag till förändring av KUL på 

landet. 

  

De fyra byautvecklingsgrupperna som valt att samarbeta med KUL på landet gav olika orsaker 

till detta. En byautvecklingsgrupp sa att de hade varit i kontakt med kommunen vid projektets 

början och informationen hade lockat denna byautvecklingsgrupp att använda KUL på landet i 

ett flertal projekt. Två utav byautvecklingsgrupperna kunde inte minnas varför samarbetet hade 



 

 33

inletts. En byautvecklingsgrupp som inte längre samarbetade med KUL på landet sa att de 

gärna hade sett ett fortsatt samarbete, men att projektet inte kunde bidra med arbetskraft till de 

önskade projekten då det inte fanns folk att tillgå som bodde i byn. En annan 

byautvecklingsgrupp berättade att de känt ett behov av att avlasta det ideella arbetet, samarbetet 

sågs också som ett kostnadsfritt alternativ som inte krävde ett administrativt arbete då 

kommunen stod för detta. Exempel som byautvecklingsgrupperna gav på vilken information 

de fått var att det inte fanns några begränsningar inom KUL på landet och att det helt berodde 

på vilka människor det fanns att tillgå för att kunna utföra byarnas önskemål. 

 

En byautvecklingsgrupp sa att KUL på landet hjälpte till att marknadsföra deras by genom de 

projekt som utförts, de andra sa att KUL på landet inte hade hjälp deras by med detta. En av 

dessa byautvecklingsgrupper sa att de hade haft stora planer på hur KUL på landet hade kunnat 

hjälpa dem med marknadsföringen av deras by, men till deras besvikelse hade inte detta blivit 

av. 

 

Två utav byautvecklingsgrupperna sa att de hade haft höga förhoppningar och många önskemål 

som de ville få utförda, dessa hade dock inte uppfyllts. Detta berodde enligt dem på att det 

fanns för lite folk att tillgå och att de upplevt ett ointresse hos deltagarna. Den ena 

byautvecklingsgruppen sa också att det kanske ställdes för lite krav på deltagarna. De andra två 

byautvecklingsgrupperna sa att de deras förväntningar hade varit att arbetstillfällena skulle öka 

och att det skulle bli mer liv och rörelse i byn. Dessa två byautvecklingsgrupper hade också 

hoppats på att folk skulle stanna kvar på landsbygden samt att folk skulle flytta till byarna, om 

detta hade uppfyllts var svårt att se i dagsläget sa en av dessa, den andra byautvecklingsgruppen 

sa att deras förväntningar hade uppfyllts. 

 

På frågan om någon byautvecklingsgrupp hade sett någon förändring gällande turism, 

sysselsättning och utveckling för bygden svarade en grupp att en förändring syntes genom att 

byarna hade kommit varandra närmare, men att det var svårt att avgöra om det hade med 

samarbetet att göra. Ingen av de resterande grupperna kunde se någon förändring möjligtvis 

kunde någonting ske på lång sikt. De små insatserna kanske skulle ge resultat genom att KUL 

på landet utvecklade mötesplatser och lyfte fram det som var attraktivt i miljön, vilket 

säkerligen skulle bidra till liv och rörelse i byn sa en byautvecklingsgrupp. Kontakten med 

projektsamordnarna var överlag bra sa alla fyra byautvecklingsgrupperna, även om kontakten 
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inte var regelbunden så upplevdes projektsamordnarna som positiva, hjälpsamma, bra och 

drivande för byarna.  

 

Det var negativt att det var så lite folk att tillgå till olika projekt sa två utav 

byautvecklingsgrupperna. En utav dessa sa att då deras by hade projekt att utföra, så fanns det 

sällan en lämplig person i området som de kunde använda sig utav. En annan 

byautvecklingsgrupp sa att de trodde att anledningen till att det fanns så lite folk att tillgå var att 

Arbetsförmedlingen inte lyckades tillföra arbetssökande till KUL på landet, denna 

byautvecklingsgrupp var också kritisk till Arbetsförmedlingen och tyckte att de inte fått sina 

förväntningar uppfyllda. En utav byautvecklingsgrupperna sa att det kanske var fel deltagare i 

KUL på landet, individer som denna grupp inte kunde tänka sig använda till mer avancerade 

och stora projekt. Detta sa även en annan byautvecklingsgrupp.  

 

Positivt var att samarbetet med KUL på landet kunde leda till nya arbetstillfällen genom 

bildandet av företag på landsbygden sa en byautvecklingsgrupp. En annan byautvecklingsgrupp 

sa att de hade arbetat för ökade arbetstillfällen, men inte nått ända fram. Denna 

byautvecklingsgrupp hoppades på en fortsättning av KUL på landet. Två utav 

byautvecklingsgrupperna förklarade att det var positivt att få förstärkning från KUL på landet 

och att deltagarna som var med i aktivitetsgarantin blev en nyttig arbetskraft. Många av dem 

som var engagerade i byautvecklingsgrupperna arbetade heltid och hade inte så mycket tid att 

utföra projekt på fritiden, dessa sa att det var uppskattat då KUL på landet avlastade det ideella 

arbetet och gav liv och rörelse till byn. En av byautvecklingsgrupperna sa att upplägget och 

tanken bakom KUL på landet var bra, till exempel att det skulle vara utvecklande för 

människor att varva teori och praktik. 

 

Förändringar som önskades av alla fyra byautvecklingsgrupper var att de ville att 

aktivitetsgarantin skulle bli annorlunda, till exempel att fler fick delta på frivillig grund. Detta 

skulle i sin tur leda till att fler kunde prova på vad KUL på landet innebar och då hade 

individerna som kände att de inte passade för projektet kunnat välja en annan väg sa en av 

byautvecklingsgrupperna. En byautvecklingsgrupp sa att det skapades en dålig attityd av att se 

människor gå sysslolösa och arbetslösa när det fanns projekt att arbeta i. En annan 

byautvecklingsgrupp sa att de ville ha mer långsiktiga lösningar, inte bara hjälp till ideella 

föreningar utan också skapa arbetstillfällen. Denne sa vidare att en allsysslande verksamhet hade 

varit önskvärt, men att deltagarna i KUL på landet inte hade den rätta drivkraften.  En annan 
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byautvecklingsgrupp sa att det krävdes mer stabilt folk som var deltagare i KUL på landet. En 

annan förändring som enligt en byautvecklingsgrupp var önskvärd var att om KUL på landet 

oftare talade om vad de kunde stå till tjänst med, så visste byautvecklingsgrupperna vad som 

fanns att tillgå. 
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4. DISKUSSION 

 

KUL på landet utvecklades som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att minska arbetslösheten. 

Detta skulle ske genom att utveckla individen samt att ta tillvara på de resurser och kunskaper 

som fanns på landsbygden. För att genomföra detta projekt krävdes projektsamordnare med 

öppna sinnen och deltagare inskrivna i aktivitetsgarantin. KUL på landet skulle arbeta efter det 

övergripande syftet att stimulera till byautveckling, utveckling av lansbygdsföretagande och 

landsbygdsturism. Vidare kom KUL på landet att arbeta efter ett eget syfte som innebar ökad 

tillväxt, sysselsättning och utveckling av såväl individen som bygden. Uppsatsens övergripande 

syfte var att utföra en processutvärdering av dessa syften utifrån motivationsteorier och 

arbetsmiljöteorier. Uppsatsen granskade motivation, utveckling och gruppens betydelse för 

individen samt synen som byautvecklingsgrupperna hade av KUL på landet.  Uppsatsen kom 

också att inriktas på projektsamordnarnas och arbetsledarens arbetssätt i relation till normativa 

teorier. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar gjordes enkäter och intervjuer. 

Författarna anser att frågeställningarna är besvarade och därmed syftet.  

 

Undersökningen ville besvara frågan om och hur ledarna motiverade deltagarna i KUL på 

landet i relation till normativa teorier. Ledarna motiverade deltagarna genom att skapa en 

trygghet, stötta och genom att bygga upp självförtroendet hos dem. Undersökningen visade att 

deras arbete för ökad motivation gav resultat, trots att de inte hade någon omfattande teoretisk 

bakgrund. Respondenterna tyckte att motivationen ökat bland annat genom deras egen vilja, 

självförtroende och handledning från KUL på landet. Enligt Revstedt skulle en 

motivationsarbetare använda sig utav sin erfarenhet och inte utgå allt för mycket från teorier, 

men teorier kunde vara ett stöd för att inte tappa sitt känslomässiga engagemang. 

Projektsamordnarna arbetar enligt dem själva inte efter några formella teorier, vilket heller inte 

var tanken, för att de skulle vara så öppna och kreativa som möjligt. Detta arbetssätt har fått bra 

respons.  

 

En ledare sa att motivationsarbetet kunde bli frustrerande, då det inte gick att inspirera 

deltagarna och då kan man söka stöd i motivationsteorier som ger riktlinjer för 

motivationsarbetet.  Enligt Revstedt var det viktigt att motivationsarbetaren inte gav upp utan 

arbetade vidare med klienten. Revstedt menade att man skulle vara medveten om 

begränsningar, men att inte fokusera för mycket på dessa då de kunde hindra 

motivationsarbetet. Det fanns också hinder som samhället satt upp och det var bland annat 
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dessa problem som en ledare tog upp och som man skulle försöka upplösa då många av dem 

var påhittade. Enligt Revstedt hade också individen ett ansvar att inte följa de riktlinjer som 

kultur, samhälle och personer i ens omgivning dragit upp. Då dessa negativa problem 

reflekterades i ens självuppfattning.  

 

Revstedt förklarade att motivationsarbetaren måste vara ärlig mot klienten för att deras arbete 

ska fungera. Den ena ledaren tryckte på vikten av ärlighet och det var i stort sett det enda 

kravet han hade på deltagarna då denne strävade efter att deltagarna själva skulle finna sin 

drivkraft och intressen genom att prova på olika projekt. Det gällde att inte tappa tron på 

människorna då detta kunde ha en negativ inverkan på ledaren. 

 

Målen som individerna i KUL på landet hade var dels de som de fått genom aktivitetsgarantin 

det vill säga att de skulle få ett arbete och det mål som de tillsammans med ledarna kommit 

fram till. Enligt Revstedt kunde en organisations målsättning vara svår att arbeta efter, då målen 

ofta var utarbetade efter de yttre omständigheterna. Detta stämmer med KUL på landets 

övergripande syfte som tog upp mer långsiktiga kvantitativa mål inte vikten av att utveckla 

individen som KUL på landets syfte gjorde. Det märks dock att ledarna arbetar efter detta syfte 

än idag, då de tycker att det är viktigt att utveckla individen för att sen nå yttre mål. Detta görs 

bland annat genom att de utvecklat en bra arbetsmetod som tar vara på deltagarnas tidigare 

kunskaper och erfarenheter som bidrar till ökad självkänsla och motivation då personen 

upplever att de tillför gruppen och landsbygden någonting. En annan yttre omständighet som 

påverkar projektets deltagare och ledare är kravet på aktivitetsgarantin. Detta kan vara en 

stressfaktor och ett tvång som inverkar på gruppdynamiken. Ledarna arbetade efter Revstedts 

teori att först förändra människans inre för att kunna åstadkomma några yttre resultat. Den ena 

ledaren tyckte inte att man skulle stirra sig blind på de mål och indikatorer som fanns utan att 

målen skulle nås genom ett positivt arbete, fast om KUL på landets syfte och indikatorer var 

svåra att nå som att till exempel få praktikplatser inom den privata sektorn, hur påverkar det 

tillväxt, sysselsättning och utveckling för bygden?  

Målen som ledarna satte tillsammans med deltagarna var väldigt viktig enligt Locke och 

Latham. Det var också bra om individerna satte sina egna mål. Deltagarna kunde enligt ledarna 

och dem själva välja vilka projekt de ville arbete med, detta resultat visar att ledarna arbetar 

efter en bra metod då individer arbetar bäst efter egna uppsatta mål.  De individuella målen 

skulle vara flexibla och det var viktigt med avslut, klarade man inte av ett mål skulle man 

kunna gå vidare, enligt ledarna som respondenterna ansåg att de hade bra kontakt med. De 
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egenskaper som respondenterna ansåg att deras projektsamordnare hade och tillförde dem var 

främst trivsel, vänskap och motivation. Resultatet visade tydligt ledarnas stora betydelse för 

KUL på landet. Få ansåg att projektsamordnarna och arbetsledaren inte tillförde något. 

Respondenterna ansåg dock att den goda kontakten endast hade viss betydelse för att nå de 

individuella målen. Att många Sörbyrespondenter inte tyckte att kontakten spelade någon roll 

kan ifrågasättas då de flesta ansåg precis som Norrbyrespondenterna att ledarnas metod var bra 

för att nå deras mål. Om kontakten var bra och metoden var bra, hur kunde det inte påverka 

de individuella målen i alla fall de mål uppsatta med hjälp av KUL på landet. Ytterligare en 

fråga som kan ställas är, kan deltagarna sätta sina egna mål i KUL på landet då de är inskrivna i 

aktivitetsgarantin, eftersom att målet med denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd är att individen 

ska få ett arbete. Undersökningen visade att flertalet respondenter inte hade ett arbete som mål 

till deltagandet i KUL på landet. Alla deltagare hade något de var intresserade av även om de 

var mer eller mindre motiverade, kanske berodde detta på deras bakgrund. Det gällde enligt 

ledarna att prova och åter prova för att finna den rätta motivationen. Trots denna insikt hos 

ledarna så finns det alltid en yttre påverkan av attityder och inställningar i omgivningen som 

kan påverka motivationen.  

 

Vilken syn har då byautvecklingsgrupperna på KUL på landet? Några byautvecklingsgrupper 

hade negativa och förutfattade meningar om KUL på landet och dess deltagare. Dessa attityder 

var att det fanns för lite stabilt folk att tillgå med den rätta drivkraften och som det ställdes för 

lite krav på. Författarna tror att KUL på landet måste arbeta som en av ledarna sa, det vill säga 

med att tydligt visa och marknadsföra att det man utför i byarna är positivt och att deltagarna 

inte bara går sysslolösa och inte gör någonting.  

 

Byautvecklingsgrupperna som inte hade samarbetat med KUL på landet upplevde att de varken 

hade fått tillräcklig information eller kännedom om projektet och hade därför inga 

förväntningar. Författarna anser att det kanske brister i kommunikationen mellan byarna och i 

projektet. De som valt att samarbeta med KUL på landet hade fått information att det fanns 

stora möjligheter att få projekt utförda, men att det berodde på vilka deltagare det fanns att 

tillgå. En ledare sa att denne själv och byautvecklingsgrupperna hade haft höga förväntningar av 

KUL på landet, detta framkom också i intervjuerna med byautvecklingsgrupperna. När dessa 

höga förväntningar inte uppfylldes för byautvecklingsgrupperna tror författarna att det var ett 

bakslag för hela projektet och att det var en bidragande faktor till de negativa attityderna som 

vissa byautvecklingsgrupper hade som att det krävdes mer stabilt folk då deltagarna inte hade 
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den rätta drivkraften. Författarna menar dock att man inte kan belasta KUL på landet för att 

inte förväntningarna uppfyllts då projekten som skulle utföras i byarna kanske många gånger 

tagit för lång tid att starta, detta sa också en av ledarna, andra faktorer som kan ha påverkat är 

att deltagare i KUL på landet funnit en annan sysselsättning, att byautvecklingsgrupperna hade 

finansieringsproblem eller bristande kommunikation mellan parterna.    

 

Vad betyder uppskattning, stöd och gruppen för individen? Uppskattning och stöd betydde 

mycket för deltagarna och till viss del kände de sig uppskattade av byautvecklingsgrupperna 

trots deras negativa attityd, man kan fundera på hur detta kommer sig, har deltagarna inte 

upplevt denna negativa sida hos byautvecklingsgrupperna eller har ledarna lyckats med att 

vända allt minus till plus, det vill säga att de genom genomförda projekt lyckats förändra några 

negativa attityder till positiva. 

 

Majoriteten av respondenterna kände sig också uppskattade och stöttade av projektsamordnaren 

och till viss del även av projektmedlemmarna. Feedback i alla dess former, positiv som negativ 

hjälper individer att utvecklas och ger människan en känsla av att kunna göra framsteg och nå 

högre mål. Enligt Lennerlöf var det individerna som skapade den sociala arbetsmiljön och om 

miljön innehöll stöd och hjälp påverkade det individen positivt genom den uppfattning och 

värdering denne skapar om sig själv. Den sociala miljön i KUL på landets fall är bland annat 

byautvecklingsgrupperna, deltagarna i projektet, projektsamordnarna, arbetsledaren och 

Arbetsförmedlingen. Därför är det viktigt att dessa komponenter i deltagarnas miljö tillför 

positiv energi i form att uppskattning och stöd. Det framkom i undersökningen att gruppen är 

en drivkraft i sig. Dock krävs en lagom stor grupp för att få rätt dynamik. Författarna tror att 

deltagarna i KUL på landet är väldigt beroende av gruppen för att delta och motiveras. 

Gruppens dynamik är alltså viktig för att KUL på landet ska fungera och för att deltagarna ska 

motiveras, därför är det synd att aktivitetsgarantin är ett så stort hinder. 

 

Frågan om deltagarna arbetade mycket i grupp kom med i enkäten för att se hur ledarna 

arbetade för att nå de individuella målen. Undersökningen visade att gruppsamarbete var det 

vanligaste och att arbeta i grupp var enligt respondenterna det mest önskvärda arbetssättet. 

Orsaker till detta var bland annat att gruppen gav trygghet, gemenskap och att arbetet blev 

roligare. Detta resultat stämde överens med frågan om de hade velat arbeta mer individuellt, 

vilket individerna inte ville. Denna fråga var en kontrollfråga för att säkra resultatet av hur 

deltagarna ville arbeta för att nå deras mål och få svar på frågeställningen om 
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projektsamordnaren arbetssätt. Uppsatsen ville vidare ta reda på vad gruppen hade för betydelse 

för den enskilde individen, därför ställdes frågan om vad de fick ut av de andra deltagarna. 

Revstedt menade att gruppen påverkade individen olika beroende på vad gruppen tyckte var 

viktigt att tillfredsställa. Intressant var att respondenterna inte ansåg att de andra deltagarna i så 

hög grad förbättrat deras motivation eller bidragit med stöd. Kanske ville de ha gemenskap 

istället för att sitta hemma sysslolösa. Att deltagarna inte valde dessa alternativ kan ha berott på 

att det inte var stöd och motivation som de ville få ut av de andra i gruppen. 

 

Hur har utvecklingen sett ut för individen gällande motivation att få sysselsättning? 

Respondenternas medelvärde gällande födelseår var 1946 vilket kan ha påverkat resultaten i 

många motivationsfrågor. På frågan om de upplevt att deras möjligheter till arbete ökat svarade 

mer än hälften av respondenterna att de inte hade upplevt att deras möjligheter till arbete ökat 

och fem svarade att de inte hade blivit mer motiverade att söka arbete på grund av ålder och 

sjukskrivning. Enligt Revstedt skulle en motivationsarbetare få klienterna att inse att de hade 

möjligheter genom att bryta negativa tankemönster. Deltekniker kunde också vara till hjälp för 

att upplösa cirkelresonemang. Lyckades detta så ledde den nya insikten till optimism, annars 

skulle den dåliga självkänslan och den negativa synen på dem själva begränsa deras möjligheter 

på arbetsmarknaden. En ledare sa att åldern endast kunde påverka motivationen om deltagarna 

lät den göra det och författarna instämmer. Det är en fråga om inställning och därför ytterligare 

en orsak till att förändra deltagarnas tankebanor. Positivt är att projektsamordnarna själva är 

medvetna om detta och arbetar med det.  

 

Som Seligman beskrev i sin teori om inlärd hjälplöshet så uppfylldes ens förväntningar, det vill 

säga om man inte att tror att man kan få ett arbete så får man inget, detta på grund av att 

individen har en känsla av att alltid misslyckas då de inte har kontroll över situationer, kanske i 

detta fall på grund av deras ålder.  

 

Den ena ledaren berättade också att de äldre kunde ha någon form av arbetsskada som påverkar 

motivationen att söka arbete negativt. Revstedt menade att om den fysiska hälsan var dålig 

kunde det leda till att personen förlorade hoppet om en bättre framtid, vilket kunde leda till 

arbetslöshet, mindervärdighet och till att man inte sökte arbete. Ledarna sa att alla hade olika 

bakgrund som vid sidan om åldern kunde påverka beteendet och deltagarnas motivation. Det 

fanns dock ingen anledning att se på individerna som hopplösa fall i och med att alla som var 

deltagare hade valt att gå med självmant i KUL på landet.   
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Det kan i dagsläget vara svårt att finna arbete, ledarna arbetar mot samma hinder och 

begränsningar som deltagarna i form negativa attityder mot deltagarna i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. Trots detta kanske projektsamordnarna och arbetsledaren skulle arbeta mer efter att få 

deltagarna att inte lägga den sociala situationen på sig själv, vilket skulle öka deras självkänsla 

och förändra deras tro på arbetsmöjligheter som också Revstedt tar upp i sin motivationsteori. 

En förklaring till att deltagarna upplevde KUL på landet så positivt kan vara den goda 

kontakten med ledarna.  

 

Har det eller kommer det att ske någon förändring gällande tillväxt, sysselsättning och 

utveckling för individen och bygden, det vill säga uppnår KUL på landet sina syften? 

Undersökningen tog reda på respondenternas förväntningar av KUL på landet för att se vilka 

intentioner de hade haft med deltagandet. Dessa intentioner antogs ha betydelse för KUL på 

landets möjlighet att uppnå sitt syfte. Intressant och positivt var att många individer hade som 

förväntningar att få utveckla bygden och att ledarnas förväntningar var just att arbeta med 

deltagarnas vilja att utveckla landsbygden. Som en komplettering till frågan om förväntningar 

användes frågorna om varför deltagarna valt att delta i KUL på landet och vad respondenterna 

ville ha ut av KUL på landet. Svaren undersökningen fick fram var att individerna deltog i 

projektet för att det låg nära hemorten och att få en chans att utveckla bygden. Detta kan ses 

som positivt då individernas intentioner och förväntningar överensstämmer med KUL på 

landets syfte.  Tyvärr fanns det ett stort antal respondenter som utgav att de inte hade haft några 

förväntningar av KUL på landet innan start. Om deltagarna inte hade några förväntningar så 

borde kanske Arbetsförmedlingen samt kommunen marknadsföra KUL på landet på ett annat 

sätt som ger individen en starkare grund att stå på. För att om inte informationen når fram om 

vad KUL på landet innebär så kan inte heller deltagarnas sträva efter att uppnå detta. Negativt 

var att det sammantaget fanns ett stort antal respondenter som sa att de deltog i KUL på landet 

för att slippa sitta hemma sysslolösa eller för att inte bli avstängda från aktivitetsgarantin. Detta 

visar att det kanske var många som deltog av fel anledning. 

 

Undersökningen visade att det var en ojämn könsfördelning i de båda geografiska områdena, då 

kan man ställa sig frågan, uppnås syftet om endast det ena könet är representerat? KUL på 

landet var väl inte tänkt att enbart representera det ena könet och har arbetssättet förändrats i 

och med att det inte alltid har varit en ojämn könsfördelning? I undersökningen gavs förslag till 

förändring, dessa var att anpassa aktiviteter för båda könen samt delat ledarskap mellan en man 



 

 42

och en kvinna och det kanske ligger något bakom dessa funderingar anser författarna då en 

osäker människa säkert kan skrämmas av det motsatta könet och få en felaktig bild av KUL på 

landet och dess projekt. Projektet är så pass öppet så att det borde gå att anpassa till alla. 

 

En intressant fråga är, vad ville deltagarna ha ut av KUL på landet? Många respondenter sa att 

de ville slippa sitta hemma sysslolösa eller att de inte ville bli avstängda från aktivitetsgarantin, 

kände de sig tvingade av Arbetsförmedlingen och är det verkligen rätt att de som vill gå i 

pension måste delta i KUL på landet? Detta kan få en negativ effekt på syftet då dessa individer 

inte har den rätta intentionen med sitt deltagande, det här sätter mer press på ledaren och 

dennes arbete.  

 

Genom att deltagarna får prova på olika projekt och utbildningar som ska vara positiva för 

deras framtida arbetsmöjligheter borde det uppfylla KUL på landets syfte med att utveckla 

individen och bygden. Författarna anser att det var motsägelsefullt att KUL på landet och 

ledarna sågs som mycket positiva, men att det inte gav respondenterna förändrad syn på sig själv 

som arbetslös och att de inte såg ökade arbetsmöjligheter. Revstedt menar dock att alla har sitt 

eget ansvar och att människan inte är ett offer som kan skylla på omständigheter utan att hon 

alltid har ett ansvar för hur dennes livssituation ser ut och vad som händer henne och kan 

därför inte skylla på omständigheter så som ålder, arbetsskador och dålig arbetsmarknad. Därför 

kan man inte belasta ledarna, då de har stort ansvar inför deltagarna och syftet.  

 

Undersökningen ställde sig alltså frågan om det kommer att ske någon förändring gällande 

sysselsättning på landsbygden. En person av de nuvarande deltagarna sa att framtiden kunde 

innefatta eget företagande vilket är positivt. Negativt var att endast åtta personer byarna 

sammanlagda ville ha ut ett arbete genom deltagandet i KUL på landet. Ingen av de tidigare 

deltagarna hade heller någon form av eget företag, men fem personer byarna sammanlagda 

svarade att de arbetade på landsbygden. Även om deltagarna inte startar företag så betyder det 

inte att syftet inte kan uppfyllas, KUL på landet kan generera idéer till omgivningen som gör 

landsbygden mer attraktiv. En positiv tendens som undersökningen visade var att deltagarna 

hade som målsättning med KUL på landet att kunna bo kvar på landsbygden och att detta hade 

varit deras mål med deltagandet i KUL på landet. Detta tyder på att man måste ha ett mer 

långsiktigt perspektiv då mål uppfylls genom att individerna bor kvar på landsbygden. Detta sa 

också ledarna och vissa byautvecklingsgrupper; förändringar sker inte över en dag.   
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4.1. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING OCH FORTSATT FORSKNING 

 

Förslag till förändring som projektsamordnarna, arbetsledaren, enkätrespondenterna samt 

byautvecklingsgrupperna la fram var att kravet på att deltagarna skulle vara inskrivna i 

aktivitetsgarantin skulle förändras. Enligt motivationsteorier arbetar en individ bäst efter egna 

uppsatta mål och därför skulle KUL på landet gynnas av frivilligt deltagande. Övriga arbetslösa 

på landsbygden borde få en möjlighet att få delta i detta projekt som upplevs så positivt. Detta 

skulle innebära fler deltagare med viljan att skapa arbetstillfällen och utveckla landsbygden. 

Deltagarantalet får dock inte bli för stort då det kan inverka på kvalitén.  

 

Någonting som är väldigt negativt för KUL på landet är att byautvecklingsgrupperna förlorat 

eller saknar förväntningar. Intentionerna är det som leder till resultat, förväntningar fungerar 

som självuppfyllande profetior. Det är därför viktigt att arbeta med att få upp dessa 

förväntningar inte bara för byautvecklingsgruppernas skull utan för att projektet i sig ska bli 

mer attraktivt. 

 

En förändring som önskades av en byautvecklingsgrupp var att KUL på landet oftare skulle 

informera vad de kunde stå till tjänst med, så att byautvecklingsgrupperna fick reda på vad som 

fanns att tillgå. Detta är ett bra förslag, kanske kan deltagarna på eget initiativ marknadsföra sig 

själv på Internet med en beskrivning av vad de kan göra och tillgå byaprojekt. Detta ska inte 

ske innan deltagarna själva känner sig redo och vet vad de vill göra, ingen ska tvingas in i 

något. På samma hemsida kan också byautvecklingsgrupperna framföra sina önskemål, detta 

skulle sprida idéer till deltagare och andra på landsbygden samt visa att KUL på landet är ett 

projekt som utför saker för landsbygden. Detta skulle kunna förändra den negativa attityden 

mot de arbetslösa och KUL på landet i sig.  

 

Vidare skulle KUL på landet gynnas av att marknadsföra projektets innebörd vid ett tidigare 

skede för deltagarna så att de får förväntningar att sträva efter. Samtidigt är det också bra om de 

kommer in i projektet när de inte varit arbetslösa så pass länge som kraven är ställda idag. KUL 

på landet måste också arbeta för en jämn könsfördelning. 

 

Vad gäller förändringar som hade kunnat förbättra resultatet i uppsatsen, så hade naturligtvis 

mer tid gett författarna möjlighet till att planera utvärderingen bättre. Enkätundersökning hade 



 

 44

också kunnat kompletteras med en del frågor som berörde undersökningens frågeställningar 

och man hade också kunnat göra intervjuer med deltagarna istället för enkäter. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna bedrivas på så sätt att man jämför arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder med varandra för att se fördelaktiga och mindre fördelaktiga metoder. Man skulle 

också kunna göra en utvärdering av KUL på landet vid dess upphörande för att få en bättre 

analys av vilka förändringar som skett. 

 

4.2. BORTFALLSANALYS 

 

Bortfallet av enkäter berodde kanske på att författarna inte skickade ut påminnelser. Detta 

berodde dock på att författarna inte fick tillgång till alla deltagares adresser på grund av att de 

ville vara anonyma samt att ett stort underlag redan fanns. Vissa enkätfrågor hade ett större 

bortfall, detta gällde främst skrivfrågorna. Eventuellt bortfall på följdfrågan om vad det berodde 

på om respondenterna blivit eller inte blivit mer motiverade, kan bero på att frågan var 

svårformulerad. De tre intervjuerna med ledarna för KUL på landet hade inga svarsbortfall då 

dessa ställde upp på att svara på samtliga frågor. Dessa tre hade heller inga invändningar till att 

bandspelare användes.  
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BILAGA 1 
Enkät till deltagare i KUL på landet 

Hej 
 
Denna enkät hör till vår C-uppsats i psykologi som vi gör för vår examen vid Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
Vi har på kommunens vägnar blivit ombedda att utvärdera projektet KUL på 
landet, vi delar därför ut enkäter för att bidra till vår undersökning. Det är viktigt 
för oss och kommunen att så många som möjligt svarar för att få det bästa 
underlaget.  
 
Vår avsikt är att se vad ni har fått ut av ert deltagande och hur ni upplever 
projektet för att kommunen ska kunna göra en bra utvärdering. Kommunen 
kommer att använda vår utvärdering till att se om förändring och omstrukturering 
behövs för att förbättra KUL på landet och dess syfte. 
 
Frågorna i denna enkät har fyra olika utformningar:  

1. Kryssfrågor, var ni kan kryssa i ett eller flera alternativ 
2. Ja, Nej eller Vet inte alternativ 
3. En gradskala från 0 till 4 var ni ska ringa in den siffra som stämmer bäst in 
4. Rader var ni ska skriva in ert svar, om raderna inte räcker besvara gärna på 

baksidan med tydlig numrering 
 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ska besvaras enskilt, lägg gärna 
ned lite extra tid och fundera på dessa frågor, för att vi ska få in ett så rättvist 
resultat som möjligt. 
 
 

Tack för er medverkan! 
Linnéa och Mari 

 

 
 
Med enkäten har ni fått med ett kuvert som är till hjälp för anonymiteten, 
lägg ned den besvarade enkäten i detta kuvert och lämna den åt oss vid 
uppsamlings tillfälle i slutet av ”kniv kursen” eller annan avtalat tillfälle. 
 
Vi kommer att samla in svaren under vecka 5, senast den 30 januari. 
 
Har ni frågor gällande enkäten eller undersökningen i stort, tycker ni kanske 
att vi har missat en viktig fråga som ni vill delge oss, tveka inte att kontakta 
oss! 
 
Linnéa Törmä telefonnr.  lintor-9@student.luth.se 
Mari Viklund telefonnr.   marvik-8@student.luth.se 
 



BILAGA 2 
Enkät till tidigare deltagare i KUL på landet 

Hej 
 
Denna enkät hör till vår C-uppsats i psykologi som vi gör för vår examen vid Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
Vi har på kommunens vägnar blivit ombedda att utvärdera projektet KUL på 
landet, vi skickar därför ut enkäter för att bidra till vår undersökning. Det är viktigt 
för oss och kommunen att så många som möjligt svarar för att få det bästa 
underlaget.  
 
Vår avsikt är att se vad ni har fått ut av ert deltagande och hur ni upplever 
projektet för att kommunen ska kunna göra en bra utvärdering. Kommunen 
kommer att använda vår utvärdering till att se om förändring och omstrukturering 
behövs för att förbättra KUL på landet och dess syfte. 
 
Frågorna i denna enkät har fyra olika utformningar:  

1. Kryssfrågor, var ni kan kryssa i ett eller flera alternativ 
2. Ja, Nej eller Vet inte alternativ 
3. En gradskala från 0 till 4 var ni ska ringa in den siffra som stämmer bäst in 
4. Rader var ni ska skriva in ert svar, om raderna inte räcker till, besvara gärna 

på baksidan med tydlig numrering 
 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ska besvaras enskilt, lägg gärna 
ned lite extra tid och fundera på dessa frågor, för att vi ska få in ett så rättvist 
resultat som möjligt. 
 
 

Tack för er medverkan! 
Linnéa och Mari 

 
 
Med enkäten har ni fått med ett kuvert som är till hjälp för anonymiteten, 
lägg ned den besvarade enkäten i detta redan frankerade och adresserade 
kuvert och skicka den till oss. 
 
Vi ser gärna att enkäten har kommit oss till handa innan  

6:e februari 2004 
 
Har ni frågor gällande enkäten eller undersökningen i stort, tycker ni kanske 
att vi har missat en viktig fråga som ni vill delge oss, tveka inte att kontakta 
oss! 
 
Linnéa Törmä telefonnr.  lintor-9@student.luth.se 
Mari Viklund telefonnr.   marvik-8@student.luth.se 
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Introduktion 

 

1. Kön       Man    Kvinna 

2. Tillhör byagrupp     Norrby    Sörby 

3. Födelseår __________ 

4. Hur länge har du varit deltagare i KUL på landet?___________ 

5. Hur fick du reda på att KUL på landet fanns?______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

6. Varför valde du att börja i KUL på landet? ________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

______________________________________________________ 

 

7. Hade du några förväntningar på KUL på landet innan start?  

   Ja     Nej  

Om Ja, vilka i så fall?__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

8. Är det en övervägande majoritet av det ena könet i din grupp? 

   Ja      Nej 

Vad tror du detta beror på?_____________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

9. Vad gör du just nu inom projektet (kryssa i ett eller flera alternativ, 

frågan fortsätter på nästa sida)?  

 Utbildning  inom KUL på landet 

 Praktik på arbetsplats inom KUL på landet 

 I processen att starta ett företag genom KUL på landet 

 Byaprojekt, vilket?_____________________________________ 
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Annat_________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Upplevelser av KUL på landet 

 

10. Hur upplever du KUL på landet?  

0  1  2  3  4 

dåligt        mycket bra 

Varför?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________ 

 

11. Har synen på dig själv som arbetslös förändrats genom deltagandet i KUL 

på landet?    Ja       Nej 

Om Ja, hur har synen på dig själv förändrats?________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

12. Hur upplevde du din handledares/projektsamordnares introduktion när 

du började i KUL på landet? 

0  1  2  3  4 

dålig        utmärkt 

13. Vad tillför din handledare/projektsamordnare dig (kryssa i ett eller flera 

alternativ, frågan fortsätter på nästa sida)? 

 Stöd 

  Råd  

 Motivation 

 Vänskap 

 Inspiration 

 Självförtroende 

 Trivsel  

 Ingenting 

Annat______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

14. Saknar du något hos din handledare/projektsamordnare, vad i så 

fall?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Arbetssätt 

 

15. Vad har du för kontakt med din handledare/projektsamordnare på KUL 

på landet?  

0  1  2  3  4 

dålig        utmärkt 

16. Har detta någon betydelse för dina individuella mål med KUL på 

landet?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

17. Hur upplever du din handledares/projektsamordnares metod för att 

uppnå dina mål?  

0  1  2  3  4 

dålig        utmärkt 

18. Känner du att du kan påverka dina individuella mål?  

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

19. Upplever du att dina kunskaper och erfarenheter tillvaratas ? 

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

20. Kan du själv bestämma vilka projekt/utbildningar du vill delta i?  

   Ja     Nej 

21. Är det mer intressant att arbeta i ett projekt/utbildning som du själv tagit 

initiativet till?     Ja     Nej 

22. I KUL på landet, arbetar du mycket i grupp? 
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0  1  2  3  4 

 aldrig        alltid 

23. Tycker du om att arbeta i grupp? 

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

24. Skulle du vilja arbeta mer individuellt?    Ja     Nej 

Varför?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Motivation 

 

25. Vad får du ut av de andra deltagarna (kryssa i ett eller flera alternativ)? 

 Gemenskap 

 Stöd 

 Hjälp att lösa problem 

 Information 

 Arbetet blir roligare 

 Motivation 

 Ingenting 

Annat________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

26. Vad vill du ha ut av KUL på landet (kryssa i ett eller flera alternativ, 

frågan fortsätter på andra sidan)? 

  Ett arbete 

 Motivation till att söka nya vägar till arbete 

  Förändra din livssituation 

  Nya kamrater 

  Utveckla bygden 

  Vara aktiv istället för att sitta hemma sysslolös 

  Inte bli avstängd från aktivitetsgarantin 

  Utveckla nya intressen/vara konstruktiv  
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27. Är du mer motiverad att söka arbete nu, än innan du blev deltagare i 

KUL på landet?  

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

Vad beror det på att du blivit eller inte blivit motiverad (kryssa i ett eller 

flera alternativ)?  

 Handledningen på KUL på landet 

 Handledningen från arbetsförmedlingen 

 Min egen vilja 

 Mitt självförtroende  

 Gruppen 

 Uppskattning från omgivningen 

Annat________________________________________________________________

_______________________________________ 

______________________________________________________ 

 

28. Vad betyder uppskattning och stöd för dig? 

0  1  2  3  4 

inget        mycket 

29. Känner du dig uppskattad och stöttad av (kryssa i ett eller flera 

alternativ)? 

 Handledare/projektsamordnare 

 Byaförening  

 Projektmedlemmar  

 Om andra, 

vilka?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 Känner mig inte uppskattad eller stöttad 

 

 

30. Upplever du att dina möjligheter till arbete ökat?    Ja      Nej 

Om Ja, vad beror det på (kryssa i ett eller flera alternativ)?  

 Utbildning  
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 Praktik  

 Inspiration från handledare/projektsamordnare på KUL på landet 

 Inspiration från handledare på arbetsförmedlingen  

 KUL på landet har inspirerat att söka till nya arbetskategorier 

Annat________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

Allmänna frågor 

 

31. Vet du vad du vill arbeta med framöver?    Ja     Nej 

Om Ja, hur har KUL på landet bidragit till detta, om Nej hur kan din 

handledare/projektsamordnare hjälpa dig med detta?_______ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

32. Kommer du att kunna bo kvar på landsbygden?  

   Ja     Nej     Vet inte 

33. Är detta ditt mål?    Ja     Nej 

34. Innebär ditt framtida arbete någon form av eget företagande på 

landsbygden?    Ja     Nej    Vet inte  

35. Är det något som saknas med KUL på landet?      Ja    Nej 

Om Ja, vad?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

Tack för ert deltagande! 
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Introduktion 

 

1. Kön       Man    Kvinna 

2. Tillhörde byagrupp    Norrby    Sörby 

3. Födelseår _________ 

4. Hur länge var du deltagare i KUL på landet?_______________ 

5. Är du fortfarande inskriven i aktivitetsgarantin?     Ja    Nej 

6. Hur fick du reda på att KUL på landet fanns?______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

7. Varför valde du att börja i KUL på landet? ________________ 

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

8. Hade du några förväntningar på KUL på landet innan start? 

    Ja    Nej 

Om Ja, vilka i så fall?__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

9. Var det en övervägande majoritet av det ena könet i din grupp?  

  Ja     Nej 

Om ja, vad tror du detta beror på?________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

10. Vad gör du just nu (kryssa i ett eller flera alternativ, frågan fortsätter på 

nästa sida)?  

 Utbildning  

 Utbildning som KUL på landet fått mig intresserad av 

 I processen att starta att företag genom KUL på landet 

 Arbetar på eget företag som KUL på landet hjälpt mig att starta 
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Annat_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

  

Upplevelser av KUL på landet 

 

11. Hur upplevde du KUL på landet?  

0  1  2  3  4  

dåligt        mycket bra 

Varför?_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________ 

 

12. Förändrades synen på dig själv som arbetslös genom ditt deltagande i 

KUL på landet?    Ja       Nej 

Om Ja, hur förändrades synen på dig själv?_________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

13. Hur upplevde du din handledares/projektsamordnares introduktion när 

du började i KUL på landet? 

0  1  2  3  4 

dålig        utmärkt 

14. Vad tillförde din handledare/projektsamordnare (kryssa i ett eller flera 

alternativ, frågan fortsätter på nästa sida)? 

 Stöd 

  Råd  

 Motivation 

 Vänskap 

 Inspiration 

 Självförtroende 

 Trivsel  

 Ingenting 

Annat______________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

15. Saknades något hos din handledare/projektsamordnare, om ja, 

vad?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Arbetssätt 

 

16. Vad hade du för kontakt med din handledare/ projektsamordnare på 

KUL på landet?  

0  1  2  3  4 

dålig        utmärkt 

17. Hade detta någon betydelse för dina individuella mål med KUL på 

landet?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

18. Hur upplevde du din handledares/projektsamordnares metod för att 

uppnå dina mål?  

0  1  2  3  4   

dålig        utmärkt 

19. Kände du att du kunde påverka dina individuella mål?  

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

20. Upplevde du att dina kunskaper och erfarenheter tillvaratogs? 

0  1  2  3  4  

inte alls       mycket 

21. Kunde du själv bestämma vilka projekt/utbildningar du ville delta i?  

   Ja     Nej 

22. Var det mer intressant att arbeta i ett projekt/utbildning som du själv tog 

initiativet till?     Ja     Nej 

23. I KUL på landet, arbetade du mycket i grupp? 
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0  1  2  3  4 

aldrig        alltid   

24. Tyckte du om att arbeta i grupp? 

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

25. Hade du velat arbeta mer individuellt?     Ja     Nej 

Varför?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Motivation 

 

26. Vad fick du ut av de andra deltagarna (kryssa i ett eller flera alternativ)? 

 Gemenskap 

 Stöd 

 Hjälp att lösa problem 

 Information 

 Arbetet blev roligare 

 Motivation 

 Ingenting 

Annat________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

27. Vad ville du ha ut av KUL på landet(kryssa i ett eller flera alternativ, 

frågan fortsätter på andra sidan)? 

  Ett arbete 

 Motivation till att söka nya vägar till arbete 

  Förändra din livssituation 

  Nya kamrater 

  Utveckla bygden 

  Vara aktiv istället för att sitta hemma sysslolös 

  Inte bli avstängd från aktivitetsgarantin 

  Utveckla nya intressen/vara konstruktiv  
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28. Är du mer motiverad att söka arbete nu, än innan du blev deltagare i 

KUL på landet?  

0  1  2  3  4 

inte alls       mycket 

Vad beror det på att du blivit eller inte blivit motiverad (kryssa i ett eller 

flera alternativ)?  

 Handledningen på KUL 

 Handledningen från arbetsförmedlingen 

 Min egen vilja 

 Mitt självförtroende  

 Gruppen 

 Uppskattning från omgivningen 

Annat_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

29. Vad betyder uppskattning och stöd för dig? 

0  1  2  3  4 

inget        mycket 

30. Kände du dig uppskattad och stöttad av (kryssa i ett eller flera alternativ)? 

 Handledare/projektsamordnare 

 Byaförening  

 Projektmedlemmar  

 Om andra, 

vilka?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 Kände mig inte uppskattad eller stöttad 

 

 

31. Upplever du att dina möjligheter till arbete ökat efter KUL på landet? 

   Ja     Nej 

Om Ja, vad beror det på (kryssa i ett eller flera alternativ)?  

 Utbildning  
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 Praktik  

 Inspiration från handledare/projektsamordnare på KUL på landet 

 Inspiration från handledare på arbetsförmedlingen  

 KUL på landet har inspirerat att söka till nya arbetskategorier 

Annat________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

Allmänna frågor 

 

32. Vet du vad du vill arbeta med framöver?    Ja     Nej 

Om Ja, hur har KUL på landet bidragit till detta, om Nej, hur hade din 

handledare/projektsamordnare kunna hjälpa dig med 

detta?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

 

33. Bor du kvar på landsbygden?    Ja     Nej 

34. Var detta ditt mål?    Ja     Nej 

35. Innebär din nuvarande situation någon form av eget företagande/arbete 

på landsbygden?    Ja     Nej 

36. Har du fortfarande regelbunden kontakt med 

handledare/projektsamordnare på KUL på landet?  

    Ja    Nej 

37. Är det något som du saknade med KUL på landet?             

   Ja     Nej 

Om Ja, vad?________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________ 
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Tack för ert deltagande! 

 
 



BILAGA 5 

INTERVJUMALL FÖR PROJEKTSAMORDNARE OCH 

ARBETSLEDARE 

 

INTRODUKTION 

 

1. Utbildning/tidigare erfarenhet/personlig lämplighet? 

2. Hur upplevde du din introduktion till arbetet? 

3. Hade du några förväntningar på KUL projektet, om ja vilka, har dessa uppfyllts helt 

eller delvis? 

 

ARBETSSÄTT 

 

4. Beskriv ditt arbetssätt och arbetet i KUL på landet? 

5. Arbetar du efter några mål/indikatorer, om ja, vilka är dessa i så fall? 

6. Varför tror du att det är ojämn könsfördelning, förslag på förändring av detta? Tror du 

att detta påverkar ”värvandet” av nya deltagare? 

7. Hur introducerar du dina nya deltagare? 

8. Ställs krav på deltagarna om ja, vilka? 

9. Sätter du upp individuella mål/delmål, om ja, hur? 

10. Hur delges arbetsuppgifter/projekt? 

11. Tillvaratas deltagarnas intressen och kunskaper, om ja, hur? 

 

MOTIVATION 

 

12. Kan du känna att det finns hopplösa fall, om ja, hur arbetar du för dessa? Finns det 

individer som inte vill eller kan samarbeta med andra, om ja, hur arbetar du med dessa? 

13. Arbetar deltagarna mer i grupp eller mer individuellt, vad är positivt eller negativt med 

detta? 

14. Behöver du motivera dina deltagare, om ja, hur sker detta?  

15. Kan åldern påverka motivationen, om ja, hur? 

16. Vilken syn tror du att deltagarna har om deras arbetsmöjligheter, hur arbetar du utifrån 

detta?  

17. Kan du se skillnad på deltagarnas självförtroende nu jämfört med när de började? 
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ALLMÄNNA FRÅGOR 

 

18. Vem sätter upp hur många deltagare ni får ha, hinder? 

19. Är kravet på aktivitetsgarantin ett hinder eller en hjälp?  

20. Känns det som att KUL på landet uppfyller sitt syfte, om ja, hur? 

21. Positivt/negativt med projektet? 

 

 



BILAGA 6 

Intervjumall för Byautvecklingsgrupper 

 

1. Varför valde ni att samarbeta/inte samarbeta med KUL på landet? Vilken information 

från KUL på landet fick ni? 

2. Hade ni några förväntningar på KUL på landet, om ja, uppfylldes dessa helt eller delvis? 

3. Har ni kontakt med projektsamordnaren i ert område, om ja, vilken roll/funktion har 

denna för er by? 

4. Ser ni någon förändring gällande turism, sysselsättning, tillväxt i byn eller annat? 

5. Hjälper KUL på landet till att marknadsföra byn, om ja, hur?  

6. Positivt och negativt med KUL på landet? 

7. Förslag på förändring? 
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