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Denna rapport beskriver hur Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting under 

de senaste åren arbetat med att bredda sin rekrytering för att kunna anställa fler personer med funktionsned-

sättning. Syftet med rapporten är sammanställa lärdomarna från genomförandet av insatserna i de tre region-

erna för att kunna formulera rekommendationer för Region Skånes fortsatta arbete på detta område. Pro-

jekten har visat att det går att framgångsrikt engagera medarbetare i de tre oganisationerna till attitydföränd-

ringar om bara den politiska viljan finns. För att nå förändring krävs ett kontinuerligt arbete och förankring 

från högsta chef ner till enskild medarbetare.  

REKOMMENDATIONER FÖR REGION SKÅNES FORTSATTA ARBETE 
Genom dokumentstudier och 41 djupintervjuer med aktörer på olika nivåer i de tre regionerna har Oxford 

Research tagit fram fem rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

 Förtydliga problemformuleringen och målet med arbetet: Region Skåne bör formulera syftet och 

målet med den fortsatta verksamheten. Är det viktigast att nå attitydförändring hos chefer eller kanske 

att fler personer med funktionsnedsättning får arbete i regionen – och varför? Ett sätt att formulera syf-

tet och målet på är att utforma en kommunikationsplan som konkretiserar vilka målen är med arbetet, 

hur dessa ska uppnås, vem man ska kommunicera detta till – både internt och externt – och när.  

 

 Fokusera på engagerade chefer: Studien visar att Region Skåne initialt lagt mycket tid på att bearbeta 

motsträviga chefer att erbjuda praktikplatser. En mer framkomlig väg har varit att fokusera på de chefer 

som erbjuder praktikplatser och visar intresse för utbildningarna. Region Skåne bör fortsätta satsa på att 

nå de chefer som visar engagemang i frågan och låta dessa fungera som ambassadörer för det fortsatta 

rekryteringsarbetet av praktikplatser och deltagare på utbildningar. Exempelvis bör chefer som tagit mot 

praktikanter användas i marknadsföringen av projektet gentemot chefer som ännu inte har erbjudit prak-

tikplatser.    

 

 Gör praktik till grundinställning: Om man misslyckas med att få tillräckligt många chefer engagerade i 

arbetet kan ett sätt att utöka antalet praktikplatser och samtidigt undvika att tvinga arbetsplatser att ta 

emot personer vara att låta normalläget innebära att man tar emot praktikanter och att man måste säga 

till om man inte erbjuder platser. På så sätt förskjuts ansvaret att motivera sina rekryteringsval till de som 

inte väljer att bredda rekryteringen, istället för till de som väljer att öppna upp sin rekrytering. 

 

 Jobba parallellt med utbildning och praktikplatser: Både kompetenshöjande utbildning av chefer 

och medarbetare och praktikplatser bidrar till attitydförändring och i förlängningen till att fler personer 

med funktionsnedsättning kan erbjudas anställningar. Region Skåne bör därför arbeta med båda dessa 

delar parallellt och utforma utbildningsinsatserna så att så många som möjligt kan ta del av dem. Region 

Skåne bör också fortsätta att använda sig av goda exempel från projektarbetet för att sprida lärdomar 

från projekten.  

 

Sammanfattning 
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 Säkra långsiktig finansiering och formulera en finansieringsplan: För att säkra långsiktighet i arbe-

tet behövs även fortsättningsvis centrala medel från Region Skåne för såväl utbildning som för att göra 

det kostnadsneutralt för rekryterande chefer att skapa praktikplatser och erbjuda anställningar. Region 

Skåne bör därför ta fram en långsiktig finansieringsplan för de fortsatta insatserna och ta ställning till 

både hur Arbetsförmedlingens bidrag och de centrala medlen ska hanteras. Ska man behålla de centrala 

medlen till personer som nu är anställda via subventioner eller ska man ge nya deltagare chansen genom 

att trappa av eller tidsbegränsa andelen centrala medel för varje deltagare?   
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Detta inledande kapitel beskriver uppdraget som Oxford Research fick av Region Skåne i juni 2014, syftet 

med uppdraget och den analysram och metod vi har använt i arbetet med rapporten. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av rapportens upplägg.    

1.1 UPPDRAGET 
Region Skåne beslutade 2010 att öka anställningen av personer med psykisk funktionsnedsättning. Koncern-

stab HR, dåvarande Personalstrategiska avdelningen, fick i uppdrag att utreda frågan och resultatet av upp-

draget blev två ansökningar till Europeiska Socialfonden (ESF). Det ena projektet, ”Vägen in”, syftade till att 

ge personer med psykisk funktionsnedsättning praktikplats för att i förlängningen kunna ge dessa personer 

anställning inom Region Skåne. I det andra projektet, ”Förståelse öppnar nya dörrar”, som avslutades i januari 

2014, har cirka 500 medarbetare inom Region Skåne genomgått kompetensutveckling i frågor som rör psykisk 

funktionsnedsättning. Målgrupperna har varit HR-personal, chefer, fackliga representanter och medarbetare 

på arbetsplatser där man har tagit emot en praktikant från ”Vägen in”. 

I arbetet med dessa båda projekt har projektledningen samlat lärdomar och erfarenheter för Region Skånes 

fortsatta arbete med frågan. För att arbeta med implementeringen av projektens lärdomar ansökte Region 

Skåne om medel för projektet ”RAPS – Region Skånes arbetsmarknadspolitiska satsning”. Projektet pågick-

januari-december 2014. Inom ramen för detta projekt fick Oxford Research i uppdrag att sammanställa de 

lärdomar och erfarenheter som har gjorts i Region Skåne under arbetet med de båda tidigare projekten men 

även ta reda på vilka lärdomar som har kunnats dras i Stockholms läns landsting (SLL) och i Västra Göta-

landsregionen (VGR) som båda genomfört liknande satsningar.   

1.2 SYFTET MED DENNA STUDIE  
Syftet med denna studie är att, genom att studera dokumentation samt genom att intervjua nyckelpersoner i 

Region Skåne, SLL och VGR, jämföra hur de olika organisationerna har arbetat med attityder och värderingar 

till funktionsnedsättning och med anställning av personer med funktionsnedsättning. Detta för att kunna 

identifiera framgångsfaktorer i arbetet med dessa målgrupper och för att få förståelse för hur man kan uppnå 

bästa möjliga resultat i implementeringen av Region Skånes projekt i den ordinarie verksamheten.  

1.3 ANALYSRAM OCH METOD 
Nedan presenteras vår analysram som har fungerat som vägledning för att vi ska kunna formulera rekom-

mendationer för Region Skånes fortsatta arbete på detta område. Vi ger även en kortfattad beskrivning av vil-

ken metod vi har använt för att identifiera framgångsfaktorer i implementeringen i de tre observerade region-

erna.  

1. Inledning 
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1.3.1 Analysram  
Flera forskare inom det arbetsvetenskapliga området har studerat liknande insatser som de som studeras i 

denna rapport. Det kan handla om mer eller mindre individanpassat stöd för att personer med psykisk funkt-

ionsnedsättning ska kunna få och behålla ett arbete (t.ex. supported employment) eller om kunskaps- och atti-

tydpåverkan för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Mycket lite forskning förekommer dock om hur supported employment fungerar i en svensk kontext. Istället 

har de flesta forskare på området har utgått ifrån en nordamerikansk eller brittisk kontext varför det finns an-

ledning att ifrågasätta generaliserbarheten av resultaten. I en jämförelse mellan utfall för den typ av individan-

passat stöd som Region Skåne inspirerats av (IPS-modellen) i USA och utfallet i bland annat England konsta-

terar Bond, Drake och Becker1 att IPS-modellen överlag genererar bättre resultat än andra arbetsmetoder.2 

Deltagarna kommer snabbare i jobb, kan arbeta fler timmar per vecka, stannar längre i samma anställning, 

och uppvisar snabbare återhämtning och hoppar dessutom mer sällan av insatsen i förtid, samtidigt som in-

satsen i sin helhet är mer kostnadseffektiv än andra insatser.  

För att lyckas implementera en metod som genererar positiva resultat måste ett antal förutsättningar vara 

uppfyllda. Det gäller inte minst eftersom arbetsmarknadens funktionssätt systematiskt hindrar etablering av 

människor med funktionsnedsättning. Utgångspunkten för arbetet är därmed att det är svårare för personer 

med funktionsnedsättning än för andra att få och behålla ett arbete. Forskning och insatser har under lång tid 

fokuserat på rehabilitering, vilket tenderat att betona förändring hos individen snarare än strukturell förändring 

av arbetsplatsen eller arbetslivet34. Negativa attityder riskerar att försämra möjligheten att (återin)träda in på ar-

betsmarknaden.5 Mot bakgrund av att forskningen påtalar såväl strukturella som attitydmässiga förutsättning-

ar att lyckas har Oxford Research identifierat och kategoriserat framgångsfaktorer utifrån tre begrepp som är 

vanliga i implementeringsteori.6 Implementeringsteorin betonar vikten av att hela organisationen måste upp-

fylla tre förutsättningar för att implementering ska fungera. De måste förstå vad som ska implementeras, men 

att det inte räcker för att lyckas med implementeringen. De måste även ha verktygen för att kunna implemen-

tera verksamheten och också ha viljan att göra det. 

 

 

                                                      
1 Bond, Gary R.; Robert E. Drake & Deborah R. Becker, 2012. “Generalizability of the Individual Placement and Sup-
port (IPS) model of supported employment outside the US”. World Psychiatry, Vol. 11, nr. 1, s. 32–39. 
2 De resultat som uppvisas i USA är överlag bättre än resultaten i andra länder. Trots skillnaden mellan länderna genere-
rar modellen överlag bättre resultat än andra metoder. 
3 Oxford Research (2011) Forskningsöversikt på området likabehandling i arbetslivet, rapport beställd av Arbetsmiljöforum och 
Tema Likabehandling. 
4 Boardman, Jed & Rinaldi, Miles, 2013. “Difficulties in implementing supported employment for people with severe 
mental health problems”. British Journal Of Psychiatry. Vol. 203, nr. 3, s. 247-249 
5 Ibid. 
6 Lundquist, Lennart, 1987. Implementation Steering. An Actor-Structure Approach. Lund: Studentlitteratur. 
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Tabell 1. Analysram för kategorisering av framgångsfaktorer 

 FÖRSTÅ KUNNA VILJA 

Definition 
Tydlig styrning och intent-

ioner 

Strukturella och organisato-

riska förutsättningar 

Medvetna eller omedvetna 

preferenser 

Teoretiska 

kriterier 

Implementeringsansvariga 

ska inte kunna missförstå 

de ursprungliga intention-

erna för arbetet och kom-

munikation är här avgö-

rande 

Förutsättningar inkluderar fak-

torer som finansiering, tid, lo-

kaler, personal och besluts-

förmåga 

Implementeringsansvarigas 

mer eller mindre medvetna 

och uttalade preferenser, samt 

professionellas kompetens 

och uppfattningar 

    

 

1.3.2 Metod 
För att kunna identifiera framgångsfaktorer som kategoriseras enligt ovan har Oxford Research använt sig av 

två huvudsakliga datainsamlingsmetoder.  

Dokumentstudier: Oxford Research har kartlagt de tre regionernas arbete med personer med funktionsned-

sättning genom att studera projektens utvärderingsrapporter men också övrig projektdokumentation som 

protokoll från strategiska möten och lägesrapporter.  

Intervjuer: Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden har utgjorts av intervjuer med nyckelpersoner med 

syfte att kartlägga hur organisationerna påverkats av insatserna när det gäller attityder och värderingar till psy-

kisk funktionsnedsättning och med anställning av personer med psykisk funktionsnedsättning men också för 

att förstå hur arbetsprocessen i de tre regionerna sett ut. Totalt genomfördes 41 intervjuer med aktörer på 

olika nivåer i de tre regionerna. Följande grupper av respondenter finns representerade i intervjuerna: 

 Den regionala politiska ledningen 

 Högre tjänstemän 

 Mellanchefer, HR och fackliga representanter 

 De operativa projektgrupperna för de tre projekten 

 Ideella organisationer som arbetar med målgruppen för projekten 
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 Intervjuguiderna har varit semistrukturerade och bestått av fyra huvudsakliga tema: 

 Syftet med projektet 

 Genomförandeprocessen 

 Resultaten av insatsen 

 Det fortsatta arbetet 

1.4 DISPOSITION 
Denna rapport består av fyra kapitel varav detta inledande avhandlat uppdrag, syfte och metod.  

 I kapitel 2 beskrivs de insatser som har gjorts i de tre regionerna som undersöks. Beskrivningen av 

det genomförda arbetet följer intervjuguiden och består av en beskrivning av syftet med insatsen, ge-

nomförandeprocessen, vilka resultat som har uppnåtts och hur det fortsatta arbetet med att ge fler 

personer med funktionsnedsättning anställning ser ut.   

 

 Kapitel 3 jämför de tre regionerna och samlar lärdomar inom fem stycken teman som är 1) Problem-

formulering och mål, 2) Vilja, våga och engagera, 3) Kommunikation och tydlighet, 4) Finansiering 

och 5) Samverkan.    

 

 Kapitel 4 presenterar ett antal framgångsfaktor för att lyckas med arbetet att få personer med funkt-

ionsnedsättning i arbete i regionerna. Kapitlet avslutas med fem stycken rekommendationer för Reg-

ion Skånes fortsatta arbete med målgruppen.    
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I detta kapitel beskrivs övergripande de insatser som har genomförts i de tre regioner/län som står i fokus för 

denna rapport. Vid jämförelse av de projekt som genomförts och i vissa fall permanentats i Region Skåne, 

Stockholms läns landsting (SLL) och Västra Götalandsregionen (VGR)7 är det viktigt att särskilja direkta ar-

betsmarknadsåtgärder från kompetensutvecklande projekt eller delar av projekt. Detta för att möjliggöra nå-

gon form av träffsäker jämförelse. I den förra typen av insats är målgruppen personer med funktionsnedsätt-

ning vid sidan av arbetsmarknaden och i den senare är målgruppen främst chefer och HR-personal. Dessa två 

typer av insatser har i projekten ofta används parallellt för att nå maximalt genomslag. På längre sikt är båda 

typerna av direkta respektive indirekta insatser tänkta att leda till samma mål: Att göra det lättare för personer med 

funktionsnedsättning att få och kunna behålla en anställning inom regionernas verksamheter.  

Vissa av de iakttagelser, problem och lärdomar som framkommit i denna studie är generella, andra är mer in-

riktade på den ena eller andra typen av insatser. Av sin natur är insatserna rörande direkta arbetsmarknadsåt-

gärder8 mer komplexa och har i regel längre processkedjor. 

2.1 REGION SKÅNE 
I Region Skånes Likabehandlingsplan samt Handikappolitiska program ligger grunden för regionens arbete på 

handikappområdet. På senare år har ett särskilt fokus satts på psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsätt-

ningar. Region Skåne har som målsättning att vara en psykiskt hållbar arbetsplats samt att arbetsstyrkan ska 

spegla den mångfald som finns bland regionens medborgare. Detta omfattar inte minst personer med olika 

psykiska funktionsnedsättningar.  

2.1.1 Syfte med insatsen 
2010 fattades ett politiskt beslut om att öka rekryteringen av personer med psykisk funktionsnedsätttning. En 

projektledare tillsattes och dialog med både interna aktörer; främst HR-avdelningar inom Region Skåne, samt 

med externa aktörer; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, handikapporganisationer och ideella aktörer in-

leddes. Det initiala arbetet gällde att identifiera arbetssätt samt hinder för uppdraget. Efter att dessa samtal in-

letts söktes sedan anslag för två olika projekt hos Europeiska Socialfonden (ESF). Det första projektet söktes 

inom ESF:s programområde 2, döptes till Vägen in och syftade till att ge personer med psykiska funktionsned-

sättningar praktikplats och sedan anställning. Det andra projektet söktes inom programområde 1 och fokuse-

rade på kompetensutveckling av den egna personalen inom Region Skåne. Kompetensutvecklingen skulle 

handla om kunskap, attityder och värderingar i relation till psykiska funktionsnedsättningar och insatsen rik-

tades främst mot HR-personal, chefer, fackliga företrädare samt medarbetare knutna till Vägen in. Det kom-

petensutvecklande projektet döptes till Förståelse öppnar nya dörrar (FÖND). De två projekten ses av berörda ak-

törer som delar av ett och samma projekt.9 

                                                      
7 I denna rapport kommer, för läsbarhetens skull, dessa tre fall ibland att refereras till som ’regioner’. 
8 Åtgärder som syftar till att direkt sätta personer med funktionsnedsättning i arbete. 
9 Gillberg, Nanna, 2014a, s. 6. En utvärdering av ESF-projektet ”Förståelse öppnar nya dörrar” i Region Skåne. 

2. Initiativ i tre regioner 
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Valet att från Region Skånes sida fokusera på psykiska snarare än fysiska funktionsnedsättningar eller funkt-

ionsnedsättningar mer allmänt kommer sig av att personer med dessa nedsättningar ofta står mycket långt 

från arbetsmarknaden och att psykiska funktionsnedsättningar är betydligt svårare att förstå och ta till sig för 

berörda chefer och HR-personal. Om någon är t ex rullstolsburen är det enklare att avgöra vilka begränsning-

ar den personen har att utföra vissa uppgifter. Det finns en stor osäkerhet och okunskap rörande psykiska 

funktionsnedsättningar. I intervjuer med personer från de andra regionerna bekräftas denna bild av gruppen. 

Inte sällan nämns att denna målgrupp, medan den är viktig att adressera, är den kanske svåraste att ta sig an. 

Ofta uttrycks svårigheterna i att integrera gruppen som relaterade till det sociala samspelet på arbetsplatserna. 

Det tål dock att poängteras att gruppen med psykiska funktionsnedsättningar är i högsta grad heterogen. 

I materialet uttrycks att de underliggande problem projekten ämnar lösa främst är att: 

 Diskriminering orsakar lidande för individen och är dessutom kostsamt för samhället.10 

 Viktig kompetens går förlorad.11 

 Framtida kompetensförsörjning vid stora pensionsavgångar. 

 Arbetsmiljön kan bli mer psykiskt hållbar, något som gynnar alla anställda. 

 Regionen behöver bli en bättre förebild som arbetsgivare. 

 Regionens anställda ska spegla samhällets mångfald och så är inte fallet rörande personer med psy-

kisk funktionsnedsättning. 

2.1.2 Genomförande 
”Vi måste rigga projekt för att komma till bukt med vår rekrytering […] man rekryterar [annars] sig själv, vilket gör att or-

ganisationen ser väldigt homogen ut. Vi var helt enkelt tvungna att ta bort den där sista ursäkten mot att inte gå på normen” 

(Regionråd Skåne). 

Projekt och projektledning har haft sin bas inom Koncernstab HR i Region Skåne. Enligt projektens slutrap-

porter har denna placering varit viktig för samverkan med processer inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö 

och varumärkesbyggande. 

Projekten har även samverkat med en rad externa aktörer. Som nämndes tidigare har aktörer som Furuboda 

Arbetsmarknad, Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO), och Attitydambassadörerna varit viktiga 

samarbetspartners, men även Fontänhuset, med dess kunskap om psykiska funktionsnedsättningar, har bistått 

i projekten. Till projekten knöts varsin styrgrupp och referensgrupp. I styrgrupperna har det utöver Region 

Skåne ingåttrepresentanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Furuboda Arbetsmarknad, Fontänhu-

set, Samhall och HSO. I referensgruppen har dessutom representanter från fackliga organisationer ingått. 

                                                      
10 Slutrapport för FÖND till svenska ESF-rådet. s. 4. 
11 Ibid. 
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Styrgruppernas funktion beskrivs främst som strategiskt stöd samt som forum för diskussioner kring hinder 

för det löpande arbetet med de inblandade partnerna. 

Utöver dessa regionala samarbetspartners har projekten haft kontakt och utbytt kunskap med de liknande 

projekt som bedrivits på området inom Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Projekten 

har också haft ett visst internationellt samarbete med projekt i Storbritannien och Danmark. 

Tanken var att Vägen in och FÖND skulle startas samtidigt och löpa parallellt. Detta gick dock inte riktigt 

som tänkt eftersom man i enlighet med ESF:s regelverk behövde söka två projekt, och i den första ansök-

ningsomgången fick godkänt för Vägen in, och först i den kommande för FÖND. Därför startades Vägen in 

något tidigare än FÖND.  

Vägen in 

Projektet Vägen in syftar till att tillhandahålla praktikplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 

inom Region Skåne och på sikt få praktiken att övergå i anställning. Projektet startades i augusti 2011 och av-

slutades i september 2014.  

Processkedjan för Vägen in var relativt lång och komplex med flera samverkande parter. Den initiala kontak-

ten för potentiella deltagare har kommit från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller genom att perso-

nen själv tagit kontakt med projektet. Därefter har projektledningen samarbetat med Furuboda arbetsmark-

nad för att kartlägga deltagaren för att på bästa sätt kunna matcha deltagaren mot en möjlig arbetsplats. Ut-

gångspunkten för matchningen har varit individens vilja och önskemål. Det formella beslutet om deltagande 

och ersättning tas ytterst av Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Efter detta har Furuboda Arbets-

marknad fortsatt att arbeta med deltagaren, medan projektledningen tillsammans med HR-ansvariga och che-

fer försöker hitta en matchande arbetsplats för den specifika deltagaren. Vid en tänkbar matchning hålls ett 

personligt möte mellan deltagare, chef, projektledning och Furuboda Arbetsmarknad. Går detta möte bra har 

en praktik eller en anställning, med möjlighet till stöd, i regel inletts och en handledare på arbetsplatsen ut-

setts. Representanter för Furuboda Arbetsmarknad har följt deltagarna och agerat som stöd och coacher både 

innan och under praktik och anställning. Furubodas representanter har fungerat som fristående tredje part att 

vända sig till för både chefer, handledare och deltagare. Efter detta har även kompetensutvecklande insatser 

satts in på de berörda arbetsplatserna där man tagit in delar av utbildningskonceptet inom FÖND. Man har 

sedan följt upp deltagarens process och sett om praktiken eller utvecklingsanställningen kan övergå till mer 

långsiktiga anställningar, genom ordinarie anställning utan bidrag, anställning med lönebidrag eller trygghets-

anställningar. 

Det yttersta målet med Vägen in var enligt de tidigt uppsatta planerna att deltagarna skulle kunna få och-

behålla ordinarie anställningar inom Region Skåne. Projektet stötte inledningsvis på stora svårigheter då det 

fanns begränsad möjlighet eller vilja från förvaltningarna att ta emot deltagare om avdelningen var tvungen att 
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själv bära kostnaden mellan det statliga bidraget och den verkliga lönen. När ett politiskt beslut sedan togs om 

att tillföra regionala medel för att täcka denna mellanskillnad har arbetet intensifierats. . 

Inledningsvis kunde matchningsprocessen också vara väl långdragen, inte minst enligt deltagarna själva. Med 

tidens gång utvecklande dock projektet sin förmåga till matchning och tiden innan en deltagare kan komma in 

i praktik/anställning minskade. 

Förståelse öppnar nya dörrar 

Kompetensutvecklingsinsatserna inom Förståelse öppnar nya dörrar (FÖND) bestod av en rad tematiskt in-

delade utbildningsmoduler från vilka deltagarna fick välja. Dessa moduler kunde bestå av bemötandefrågor, 

gruppövningar där deltagarna tvingades utmana sina värderingar, föreläsningar om olika diagnoser, anpass-

ningar av arbetsplatser, kompetensbaserad rekrytering eller möten med personer med psykiska funktionsned-

sättningar. Till sin hjälp tog projektet Furuboda Arbetsmarknad som bidrog till sammanställandet av de olika 

modulerna samt de attitydambassadörer som utbildats inom projektet Hjärnkoll. En styrka ur förankringssyn-

punkt, som framträder i intervjuerna, var att Region Skånes HR-direktör var ordförande för styrgruppen. 

2.1.3 Samverkan med andra aktörer 
Samverkan inom de två projekten innefattar en mängd externa aktörer samt interna samarbeten över förvalt-

ningsgränser. I synnerhet Vägen in innebär ett komplext samarbete mellan aktörer, där det är en förutsättning 

att man lär sig förstå och harmonisera de olika aktörernas arbetssätt och mål med insatserna. Samverkan har 

enligt så gott som alla intervjuade aktörer fungerat mycket bra. Den viktigaste faktorn, som flera intervjuper-

soner poängterar, är att samverkan bedrivits på ett jämlikt sätt där alla inblandade aktörer har behandlats som 

jämbördiga parter. 

Kontakten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i frågor om anställningar har skötts av Furuboda 

arbetsmarknad som sedan varit i kontakt med projektledningen. Vid sidan av dessa kontakter har projektled-

ningen haft regelbundna avstämningar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i frågor som rör med-

finansiering.  

Många involverade har känt att det funnits ett starkt stöd för arbetet från den politiska ledningen. Problemet i 

den interna samverkan har snarare handlat om hur man kan vara tydligare med vad man prioriterar uppifrån 

och hur detta kan och bör kommuniceras ner i beslutsleden. 
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2.1.4 Resultat 
Målsättningen för FÖND var att nå ut till, och utbilda 300 anställda i Region Skåne. Vid projektets slut hade 

projektet haft 500 unika deltagare vid över 50 utbildningstillfällen.12 Utvärderingen av Vägen in presenterades 

i november 2014 och visar på att:13 

 25 personer har fått anställning genom projektet och 30 personer har haft praktik inom Region 

Skåne. 

 Av de 25 anställningarna är eller har 13 stycken varit delfinansierade av centrala medel. 

 3 personer har genom projektet fått anställning utanför Region Skånes verksamhet. 

 Ett tiotal personer har avbrutit sitt deltagande på grund av försämrat välmående. 

 Ett tiotal personer har gått vidare till andra arbetsmarknadsåtgärder inom Arbetsförmedlingen. 

Genom enkäter med 22 deltagare före och efter Vägen in-projektet har man även funnit en tydligt positiv på-

verkan på majoriteten av deltagarnas välmående och livssituation vid slutet av projekttiden. Genom enkätsva-

ren uttrycker 64 % av deltagarna att de har en högre tillfredsställelse med sin tillvaro efter projektet jämfört 

med innan och mer än hälften av detagarna ger projektet full pott (fem av fem möjliga) på frågan om hur 

nöjda de är med projektet.14 

Utöver de kvantitativa målen och resultaten lyfts en rad andra viktiga resultat fram i materialet: 

 Att frågan har aktualiserats. 

 För de enskilda deltagarna har situationen tydligt förbättrats. 

 Arbetsmiljöfrågor rörande psykisk ohälsa har kommit högre på agendan med vetskapen att en psy-

kiskt hållbar arbetsmiljö är något som gynnar alla. 

 Att kontakter och samarbeten etablerats vilket är en förutsättning för fortsatt arbete. 

 Lärdomar från projekten har tagits in i chefsutbildningar och styrdokument. 

Att se resultat av attitydförändrande arbete, i synnerhet på kort tid, är svårt. I utvärderingen av FÖND fram-

kommer ändå att arbetsplatser som tagit emot praktikanter genom Vägen in, enligt intervjupersonerna upp-

levs ha blivit öppnare och mer toleranta. Samtidigt ser projektledningen ett behov av fortsatt arbete med vär-

deringar och attityder i verksamheten.15 

                                                      
12 Gillberg 2014a, s. 5. 
13 Gillberg 2014b, s. 26f. ”Vägen in” – utvärdering av ett ESF-finansierat arbetsmarknadsprojekt inom 
Region Skåne. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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En lärdom som dragits i Region Skåne rörande de kompetensutvecklande projektdelarna är att attitydpåver-

kande arbete aldrig blir klart. Från projektledningens sida ser man också en viktig lärdom i användingen av 

goda exempel för att uppnå attitydförändring. I synnerhet om dessa goda exempel konkretiseras genom per-

sonliga möten. 

Några av de viktigaste sammantagna lärdomarna rörande Region Skånes projekt som lyfts i materialet är: 

 Attitydförändringsarbete bör ses som en ständigt pågående process, inte som tillfälliga insatser. 

 Goda exempel gärna genom personliga möten är av stor vikt. 

 Förankring i och ett tydligt stöd från ledningen är avgörande. 

 Samverkan mellan Vägen in och FÖND gav positiva synergieffekter. 

 Placeringen av projekten, centralt i Koncernstab HR, var viktig. 

2.1.5 Det fortsatta arbetet 
”Vi ser det som viktigt att när man gör framgångsrika projekt ska dessa bli en del av verksamheten. Det är nog där vi ofta fal-

lerar” (Regionråd Skåne). 

I och med det ESF-finansierade projektet Regional arbetsmarknadspolitiska satsning (RAPS) tar Region 

Skåne fram former för ett fortsatt arbete med dessa frågor inom en central arbetsmarknadsenhet. Denna rap-

port är en del i detta arbete. En sådan arbetsmarknadsenhet kommer att arbeta bredare med att få in personer 

från utsatta grupper i anställning och praktik samt med frågor som rör attityder och värderingar ute i verk-

samheten.  

 

2.2 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
Det övergripande arbetet rörande likabehandling, mångfald och personer med funktionsnedsättning bedrivs i 

Västra Götalandsregionen (VGR) sedan 2011 av Rättighetskommittén med tillhörande tjänstemannakansli. 

Enheterna skapades för att främja de mänskliga rättigheterna och systematisera arbetet på området och ut-

formar bl.a. utbildningar och styrdokument. På handikappområdet är kansliet bl.a. ansvarigt för en tillgänglig-

hetsdatabas i vilken kommittén kartlägger den fysiska tillgängligheten på olika besöksmål så som resturanger, 

museer och friluftsområden. Regionen arbetar idag främst med fyra delar av tillgänglighetsperspektivet: fysisk 

miljö, kollektivtrafik, information och upphandling. Inom det geografiska område som VGR administrerar 

finns det drygt 180 000 personer i arbetsför ålder med varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar. 

Detta motsvarar var femte vuxen i arbetsför ålder. 

Redan mellan 2004 och 2006 bedrevs ett projekt inom VGR som syftade till att skapa praktikplatser för per-

soner med funktionsnedsättning i den egna verksamheten. Med detta som grund, samt efter vissa påtryck-

ningar från handikapporganisationer, beslutade den politiska ledningen våren 2008 att låta tjänstemannaorga-
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nisationen utreda och presentera möjliga förslag på hur regionen kunde förbättra förutsättningarna för perso-

ner med funktionsnedsättning att få jobb/praktik inom regionen. Detta mynnade ut i projektet ”Arbetsmark-

nadsnoder” som är i fokus för detta avsnitt. Även arbetet efter själva projektet, som avslutades 2012, kommer 

att beaktas. Arbetet med arbetsmarknadsnoder har främst fokuserats på personer med funktionsnedsättning, 

men även andra arbetslösa personer och personer som riskerar att bli arbetslösa har omfattats av projektet. 

2.2.1 Syfte med insatsen 
Det finns inget entydigt underliggande problem som regionen ville/vill lösa med arbetet i arbetsmarknadsno-

derna. Detta påpekas också i mötesanteckningar där det nämns att ”[f]lera spår finns bakom uppdraget om 

arbetsmarknadsnoder”.16 I samma dokument pekas både på att regionen har ett socialt ansvar och att region-

en behöver bli en bättre förebild i arbetsgivarrollen. Något tydligare uttryckta är målbilderna. I kommunikat-

ionsplanen är både ett kortsiksiktigt och ett långsiktigt mål uttryckt. Projektets övergripande mål var att:17 

1. Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få praktik och arbete i Västra Göta-

landsregionen. Kortsiktigt mål: få fram praktikplatser. Långsiktigt mål: skapa anställningar med lönebi-

drag. 

2. På ett mer strukturerat och samlat sätt arbeta med rehabilitering, omställning och arbetsmarknadspo-

litiska åtgärder. 

3. Västra Götalandsregionen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och en god förebild. 

Till det långsiktiga målet i den första punkten kan tilläggas att de medel regionen avsatt i budgeten var av-

vägda för att täcka ca 100 anställningar tillsammans med lönebidrag.18 På senare tid har regionen dock, enligt 

flera respondenter, insett att det långsiktiga mål som då satte upp, om att skapa anställningar med lönebidrag, 

inte var långsiktigt nog. Efter att med råge ha överträffat de 100 subventionerade anställningar som täcks av 

budgeten på ca 11 miljoner per år framträder nu flera viktiga frågor. Ska VGR nöja sig och ha dessa 150+ 

personer anställda med lönebidrag på obestämd tid eller ska regionen verka för att ha rotation på dessa tjäns-

ter och då tidsbegränsa dem? Hur undviker regionen fällorna i att personer fastnar i lönebidrag och vid ge-

nomgång varje år måste visa på att man är bra nog att få vara kvar, men inte bra nog för att få sitt lönebidrag 

sänkt? Avtrappningsmodeller för lönebidragen har diskuterats, men har inte ansetts som möjliga att genom-

föra. Det finns en påtaglig medvetenhet hos respondenter i hela processkedjan om problematiken rörande det 

verkliga långsiktiga målet samt hur detta ska uppnås, men vid intervjutillfällena fanns ingen tydlig väg utsta-

kad. 

                                                      
16 Minnesanteckning - Samrådsgruppen (2009-05-14). 
17 Kommunikationsplan – Arbetsmarknadsnoder (2014-10-09). 
18 Beräknat på ett genomsnittligt lönebidrag på 65 % enligt Björk, Cornelia, 2013. Projekt arbetsmarknadsnoder – En slutut-
värdering och diskussionsunderlag inför implementering. 
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Syftet med de fyra geografiskt indelade noderna var att de skulle fungera som knutpunkter där viktiga aktörer 

kunde mötas och bedriva ett mer effektivt samverkansarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området. Det 

formella uppdraget var initialt att noderna skulle arbeta med fyra områden: 

1. Arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning 

2. Förbättrad rehabiliteringsprocess för långtidssjukskrivna 

3. Omställningsarbete 

4. Arbetsmarknadspolitiska insatser 

Det planerade omställningsarbetet som noderna skulle omfatta var kopplat till den oroliga världskonjukturen 

2008 och var ett sätt att ta höjd inför kommande nedskärningar. Det visade sig dock att oron var en aning 

överskattad och därför föll målet rörande omställningsarbete bort efter hand. Kring samma tid genomfördes 

också nationella reformer av sjukförsäkringen vilket underströk vikten av en välfungerande rehabiliterings-

process. Efterhand fokuserades således nodernas arbete främst på punkt 1 och 2 i ovanstående lista. Arbetet 

med att rekrytera personer till praktikplatser har i första hand fokuserats på personer med funktionsnedsätt-

ning, men i andra hand också på andra grupper utanför arbetsmarknaden. På senare tid har regionen frångått 

rehabiliteringspunkten och börjat fokusera mer på punkt 4 och olika typer av arbetsmarknadsåtgärder19. Bort-

tagandet av denna punkt skapade tydligt motstånd hos de fackliga organisationerna som ville behålla rehabili-

teringsspåret då det har en tydlig koppling till de egna medlemmarnas situation. 

Med tanke på att noderna tidigt hade dessa fyra olika områden och sedan två områden att arbeta med är det 

inte konstigt att problembilderna som framkommer i både dokumentation och intervjusvar skiljer sig åt en 

del. Det underliggande problemet bakom rehabilitering är i de flesta fall annorlunda i jämförelse med proble-

met bakom att få in fler personer med funktionsnedsättning i organisationen. I genomgången av intervju-

materialet är det dock få respondenter som ens anknyter till rehabiliteringsområdet. Det tydliga fokuset i 

materialet ligger på insatserna för att få personer med funktionsnedsättning i arbete inom VGR. 

2.2.2 Genomförande 
HR-strategiska avdelningen blev ytterst ansvarig för projektet, men har hela tiden samarbetat med Avdelning-

en för rättighetsfrågor (numera Rättighetskommitténs kansli). Det var också dessa två avdelningar som satte 

sig ner för att lösa uppdraget. I intervjumaterialet framkommer en rad styrkor i denna interna samverkans-

konstellation. HR-avdelningen har från sin sida väletablerade relationer och arbetssätt med Arbetsförmedling-

en och Försäkringskassan, medan Rättighetskommitténs kansli, som arbetar regionövergripande med mång-

fald och jämställdhet, är väl förankrade i problematiken för personer med funktionsnedsättning på arbets-

marknaden. 

                                                      
19 Handlingar från Regionstyrelsens möte 2012-12-11. 
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Den planering som HR-strategiska avdelningen och Rättighetskommitténs kansli genomförde mynnade sedan 

ut i en geografisk uppdelning i fyra stycken arbetsmarknadsnoder. Till detta etablerades en lednings- och 

samordningsgrupp med representanter från HR-strategiska avdelningen, Rättighetskommitténs kansli, HR-

cheferna för de fyra största sjukhusgrupperna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En arbetsgrupp 

inrättades med de fyra handläggarna för noderna samt representanter för HR-strategiska avdelningen och 

Rättighetskommitténs kansli. Till de geografiskt indelade noderna hörde fyra lokala arbetsnodsgrupper bestå-

ende av handläggare samt HR-ansvariga för förvaltningarna i det geografiska området samt lokala represen-

tanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektet i VGR har också samverkat med olika fack-

liga representanter som suttit med i de lokala nodanknutna arbetsgrupperna. I utvärderingen av projektet be-

skrivs att dessa nodspecifika arbetsgrupper upplösts efter hand på grund av dålig uppslutning.20 

Ett samverkansavtal slöts i oktober 2009 mellan VGR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I samver-

kansavtalet står uttryckligen att de gemensamma målen med arbetsmarknadsnoderna är att 1) öka möjlighet-

erna för personer med funktionsnedsättning att få anställning hos VGR och 2) verka för att rehabiliterings-

processen effektiviseras för de anställda som varit sjuka mer än 90 dagar. Ett problem, som påpekats från 

flera respondenter, handlar om att deltagandet i de nodspecifika arbetsgrupperna var dåligt och att medlem-

marna ofta byttes ut, vilket försvårade ett kontinuerligt arbete. I övrigt råder det delade meningar om kring 

hur väl samverkan har fungerat, vissa respondenter menar att samverkan har fungerat bra medan responden-

ter med roller i det operativa arbetet pekar på att det inte var förrän framåt hösten 2013 som samverkansfor-

merna verkligen fungerade.  

Arbetet inom projektet bedrevs både genom direkt rekrytering av praktikanter och genom utbildande, kom-

petensutvecklande verksamhet och nätverksbyggande runt frågorna bland den egna personalen. Den ut-

bildande verksamheten har fokuserat på att upplysa framförallt chefer och HR-handläggare om de möjlighet-

er, skyldigheter och rättigheter som personer med funktionsnedsättning har på arbetsmarknaden. Nätverksar-

betet har fokuserat på att förbättra och tydliggöra rehabiliteringsprocessen.21 Egna utbildningar har också hål-

lits av de enskilda noderna och utbildningsmaterial att använda vid arbetsplatsträffar har tagits fram. 

Arbetet med arbetsmarknadsnoder i VGR var först upplagt som ett projekt över 3 år. På grund av den något 

tröga starten beslutade regionpolitikerna senare att förlänga projektet med ytterligare ett år. Under 2012 (in-

nan projektet var avslutat) beslutade politikerna att arbetet skulle fortgå efter projekttiden. För VGR, som inte 

drivit projektet med externa medel, blev övergången relativt problemfri.  

                                                      
20 Björk, 2013, s. 15. 
21 Ibid. 
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2.2.3 Resultat 
I projektets slutskede hade VGR:s projekt lyckats få in och etablera 150 personer med funktionsnedsättning i 

organisationen. Totalt sett hade 278 deltagare inlett praktik och av dessa gick 227 över till anställning.22 Efter 

projektslutet har antalet anställda, enligt respondenterna, ökat något ytterligare. Detta kan ställas i paritet till 

de 100 lönebidragsanställningar som det avsatts medel för. Samtidigt är det givetvis svårt att kontrollera dessa 

siffror för vad som hade hänt med deltagarna om projektet inte startats och det hade hanterats i Arbetsför-

medlingens mer traditionella arbete. I utvärderingen av projektet Arbetsmarknadsnoder görs en viss jämfö-

relse med målgruppen i stort som ändå indikerar att anställningsgraden i projektet varit högre än utanför pro-

jektet och att fler personer med funktionsnedsättning har kommit i sysselsättning under projekttiden än under 

andra jämförbara tidsperioder. 

När det gäller utbildningsinsatserna inom projektet har dessa bedrivits på bred front och totalt omfattat ca 

1900 deltagare runt om i VGR:s förvaltningar.23  

Även om VGR arbetat både med kompetensutveckling av personal och med direkta arbetsmarknadsinsatser 

framkommer inte några egentliga problem eller ambitioner rörande attitydförändringar. Snarare påpekas av 

respondenterna, både från strategiskt och operativt håll, att de inte tycker sig ha mött så mycket motstånd i 

verksamheten, utan att rekryterande chefer är medgörliga i den mån det går, med tanke på de organisatoriska 

och strukturella förutsättningar som präglar just den enheten. De problem respondenterna ändå stött på i 

form av bristande engagemang eller oförmåga att ta in en praktikant förklarar VGR främst med faktorer som 

tidspress och effektivisering. Samtidigt finns det dock hel del okunskap om funktionsnedsättningar i organi-

sationen. 

En framgångsfaktor som projektledningen pekar på är att arbetet sköttes från HR-strategiska avdelningen i 

nära samarbete med Avdelningen för rättighetsfrågor (numera Rättighetskommitténs kansli). Att projektet 

placerades där var behjälpligt inte minst genom de redan väletablerade relationerna med Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. 

Andra framgångsfaktorer som lyfts fram: 

 Politiskt väl förankrat projekt med tydliga mandat från högsta ledningen. 

 Goda levande exempel och att dessa kommuniceras ut i organisationen på ett effektivt sätt. 

 Att det är en levande fråga som tydligt prioriterats av HR-chefer. 

                                                      
22 Björk, 2013. 
23 Björk, 2013, s. 23. 
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2.2.4 Det fortsatta arbetet 
Det fortsatta arbetet på området inom VGR skiljer sig från projektets arbete främst genom sin omorganise-

ring, bort från de fyra geografiska noderna till tre sektorsindelade noder. De tre sektorsindelningarna är sjuk-

vård, regional utveckling och regional service. I december 2012 lades ett förslag fram om hur regionen skulle 

fortsätta med den typ av arbete som bedrivits inom projektet Arbetsmarknadsnoder. Man uppgav från tjäns-

temannasidan att man fortsättningsvis ville fokusera på två spår: att få fler personer med funktionsnedsättning 

i arbete samt att bedriva olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. Detta innebar att rehabiliteringsarbetet defini-

tivt lyftes ut ur de prioriterade områdena. Argumentet för detta var att rehabiliteringsarbete och eventuellt 

omställningsarbete kunde bedrivas bättre från ordinarie HR-organisation. I samband med detta hördes fack-

liga representanter som menade att det är viktigt med klara spelregler och syfte med det fortsatta arbetet. Vid 

de anknutna MBL-förhandlingarna med facket nåddes ingen konsensus och de fackliga organisationerna 

gjorde följande protokollsanteckning:24  

Tvärfackligt ser vi frågan om funktionshindrades möjlighet till ett ordinarie, tillsvidarear-

bete som angelägen. Arbetsgivarens förslag kan dock innebära att redan anställda med 

funktionshinder inte får någon möjlighet till ett anpassat arbete, samtidigt som man anstäl-

ler nya medarbetare med funktionshinder. Så länge man inte skapar ett varaktigt utökat 

budgetutrymme för att tillskapa fler tillsvidaretjänster kommer denna utträngingseffekt att 

vara en ofrånkomlig konsekvens.25 

Enligt respondenter med absolut närhet till det operativa arbetet i VGR har noderna i skrivande stund (okto-

ber 2014) varit så effektiva med att få in personer i praktik/anställning att de avsatta centrala medlen på ca 11 

miljoner per år, nu är slut. Detta har medfört ett tillfälligt anställningsstopp i programmet. 

 

2.3 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 
Mellan november 2008 och maj 2009 gjorde Stockholms läns landsting (SLL) en förstudie, ”Vår kompetens – 

Din möjlighet”, i samverkan med Handikapporganisationerna i Stockholms län. Förstudien indikerade att den 

oförmåga som fanns att anställa personer med funktionsnedsättning kom sig av brister främst rörande okun-

skap och engagemang.  

Förståelsen och kunskapen som framkom genom förstudien omsattes, efter politiskt beslut, sedan formellt i 

ett genomförandeprojekt under namnet ”Din Kompetens – Vår Möjlighet” (DKVM), som bedrevs mellan 

2010 och den 31 augusti 2012. Det är detta projekt som står i huvudfokus för denna studie inom SLL-fallet, 

men även delar av SLL:s fortsatta arbete hanteras i viss mån. DKVM var ett kompetensutvecklande projekt 

                                                      
24 Handlingar från Regionstyrelsens möte 2012-12-11 (Ärende 14). 
25 Ibid. 
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som syftade till att utbilda HR-personal och chefer inom den egna organisationen. På senare tid har SLL 

också utvecklat ett arbete med rekrytering av personer med funktionsnedsättning för praktik/arbete. 

SLL hade vid starten av DKVM lång erfarenhet av att arbeta med tillgänglighetsfrågor i färdtjänst och sjuk-

vård från ett kund/patient-perspektiv. Med de nya ansträngningarna ville landstinget etablera ett nytt sätt att 

se på och arbeta med tillgänglighetsfrågor ur ett medarbetarperspektiv. 

2.3.1 Syfte med insatsen 
DKVM var utformat för att hantera det kunskapsunderskott i SLL:s organisation rörande personer med 

funktionsnedsätttning som hade konstaterats i förstudien. Det är tydligt både i projektansökan och intervju-

materialet för SLL att den etiska aspekten eller det sociala ansvaret landstinget anser sig ha som stor arbetsgi-

vare också är en viktig aspekt. Utöver detta finns det, bl.a. i förordet till projektets slutrapport, en tydligt 

kompetensbejakande aspekt av projektet där ansvarigt landstingsråd menar att problemet landstinget försökt 

komma till rätta med är att inte gå miste om viktiga delar av framtidens kompetensförsörjning på grund av 

okunskap och diskriminering.26 Något som också framkommer i intervjumaterialet är att projektledningen 

framhåller vikten av att se en ökad anställning av personer med funktionsnedsättning som en bredare och mer 

generell arbetsmiljöfråga:  

”… ska ett fåtal människor ha 200 timmar på flexen när det står personer med resurser och som kan bidra utanför? Vilken 

värdegrund ska vi ha? Är det bara elitsoldater vi behöver? Måste jag verkligen ha en stor portion social kompetens om jag är 

projektadministratör?” 

Idén med projektet, som urprungligen kom från Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) i 

Stockholm, var att se över nya angreppssätt för att anställa fler personer med funktionsnedsättning hos SLL. 

Med ”nya agreppssätt” syftades främst på metoder som frångick anställningar av personer med funktionsned-

sättning genom t.ex. lönebidrag och trygghetsanställning. 

Det SLL främst ville åtstadkomma var att komma till rätta med kunskapsunderskottet och på så sätt förändra 

attityder kring funktionsnedsättningar och personer som har dessa förutsättningar. Syftet var att få chefer och 

rekryterande personal att se personer med funktionsnedsättning som en tillgång vid rekrytering.27 

Efter en projektansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) fick projektet en struktur och ökade budget-

anslag. I intervjuerna beskrivs anledningen till att projektet sökte ESF-medel med att det fanns möjlighet till 

finansiering och att funktionsnedsättningar just då var ett prioriterat område av ESF. Tre delmål sattes upp 

för DKVM: 

                                                      
26 Sternhag, Mats, 2012. Slutrapport av projektet Din kompetens – vår möjlighet. 
27 Ibid s. 4. 
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1. Skapa en utbildningsmodell för medarbetare med 200 deltagare. Modellen ska fasas in i reguljär verk-

samhet. 

2. Med hjälp av referensgrupp sprida utbildningsmodellen utanför landstinget. 

3. Utveckla ett webbaserat verktyg för spridning av information och kunskap riktat till alla medarbetare 

inom SLL. Webbverktyget ska besökas och utvärderas av 200 medarbetare. 

För framförallt punkt 1 kom projektet att fokusera insatserna på en målgrupp bestående av HR-personal och 

chefer med inflytande över rekrytering och mottagande på arbetsplatserna. De definitioner som användes rö-

rande funktionsnedsättningar sköttes av utbildningsföretaget som tog avstamp i WHO:s terminologi på om-

rådet. Vissa kategoriseringar av funktionshinder gjordes, men projektet var noga med att lyfta fram såväl or-

topediska som osynliga (psykiska m.m.) funktionshinder. Tydligt var att emfas skulle ligga på funktion snarare 

än hinder. 

2.3.2 Genomförande 
I SLL ligger det övergripande personalansvaret samt ansvaret för mångfaldsfrågor hos Landstingsstyrelsens 

förvaltning (LSF). För projektet DKVM tillsattes en projektledare och en projektassistent att arbeta med 

dessa frågor. Projektet kom med viss finansiering från SLL:s sida och det genomförde viss omvärldsanalys där 

projektet framförallt hämtade och utbytte kunskap med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Själva 

utbildningen upphandlades av en extern aktör som dock inte ansvarade för själva rekryteringen av deltagare 

till utbildningstillfällena. En arbetsgrupp och en referensgrupp var knutna till projektet. Arbetsgruppen bestod 

av projektets styrgrupp samt mångfaldsansvarig i SLL och i referensgruppen ingick, utöver SLL, följande ak-

törer: handikapporganisationer, Stockholms stad, Västra Götalandsregionen, Kommunförbundet Stockholms 

län, Stockholmspolisen och Arbetsförmedlingen. 

Den mest framträdande samverkan i SLL framstår i materialet som den med handikapporganisationerna. 

Denna har från projektledningens sida fungerat mycket bra. Arbetsförmedlingen var också de engagerade 

medan projektledningen anade viss ovilja från Försäkringskassans sida. 

När det gällde utvecklingen av webbverktyget ”Tillgänglig arbetsplats” samverkade projektledningen med ar-

betsgruppen, Färdtjänstförvaltningen samt den för utbildningen upphandlade konsulten. Tillgänglig arbets-

plats utformades som en webbsida med kortfattad information om funktionsnedsättning och funktionshinder 

samt länkar till andra webbsidor för fördjupad kunskap om vissa delar. På sidan fanns även fallbeskrivningar 

där besökaren ställdes inför olika avvägningar som kan tänkas uppkomma på arbetsplatsen. Avslutningsvis 

fanns ett kunskapstest på sidan. Vid godkänt test erhölls ett diplom. Vid avslutningen av projektet hade lands-

tinget upphandlat en e-learningplattform för att kunna utöka de interaktiva möljligheterna med det webbase-

rade utbildningsverktyget. 

Kring samma tid som projektet drevs hade en uppdatering av SLL:s handikapplan gjorts till ett delaktighets-

program för personer med funktionsnedsättning, ”Mer än bara trösklar”. Delaktighetsprogrammet innehöll 
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nu även ett medarbetarperspektiv. Projektledningen arbetade strategiskt med att knyta denna plan till pro-

jektet. Detta kunde bl.a. innebära att utbildningsledarna lärde deltagarna att tolka styrdokumentet och hur det 

borde användas lokalt i verksamheten. 

Medan DKVM fortgick märkte projektledningen allt mer att det var svårt att locka deltagare till utbildnings-

tillfällena, i synnerhet chefer. De deltagare som deltog var mycket nöjda, men det var för få deltagare. Sam-

ordnaren för Europeiska Socialfonden (ESF) som var knuten till projektet påpekade att projektet inte skulle 

nå sina uppsatta kvantitativa mål utan att något behövde göras. Ytterligare ett problem var att det verkade 

vara mestadels de ”redan frälsta” som projektet nådde ut till genom det ursprungliga utbildningsupplägget: 

”Om man bjuder på teater är 80 % av de som kommer redan frälsta.” (operativ tjänsteman) 

Detta ledde till att samordnaren och projektledningen anpassade projektet och ökade flexibiliteten i utbild-

ningstillfällenas förläggning och omfattning. Initialt låg utbildningarna över en hel dag samt två halvdagar 

fördelat på tre tillfällen. De ursprungliga utbildningarna var också förlagda utanför verksamheten. Vid revide-

ringen av utbildningsupplägget, som syftade till att nå ut till fler chefer, kortades utbildningarna ner till mellan 

en och tre timmar och förlades ute i verksamheten på frukostmöten, internutbildningar och chefsutbildningar 

m.m. Detta ledde till att projektet, med det nya upplägget, ändå i stort nådde upp till de kvantitativa mål som 

satts upp. 

Vid samråd med styrgrupp och arbetsgrupp samt ESF-samordnare framkom några bidragande orsaker till den 

tidigare undermåliga uppslutningen. Även om det fanns ett starkt politiskt stöd så saknades en tydlighet kring 

detta stöd från den högsta ledningen. En annan orsak som framkom var att frågan var för smal och specifik, 

rörande en enda diskrimineringsgrund, för att potentiella deltagare skulle avsätta två hela dagar för den. Ett 

positivt resultat som kom ur de initiala problemen var att diskussioner om projektet uppkom och frågan lyftes 

högt upp i organisationen, t.ex. i LSF:s ledningsgrupp, Produktionsstyrelsen och den politiska ledningen. 

I SLL:s budget för år 2013-201428 finns inskrivet att användningen av lönebidrag för att skapa anställningar av 

personer med funktionsnedsättning ska ökas samt att ”Projektet Din kompetens – vår möjlighet är ett viktigt 

led i arbetet att ändra attityder och öka kunskaperna kring människor med funktionsnedsättning som en till-

gång i organisationen.”29 

2.3.3 Resultat 
Attitypåverkande insatser är i regel svåra att mäta, speciellt över kort tid. Inte minst är det svårt att i t.ex. en-

kätsvar förhålla attityder och faktiskt beteende till varandra. Ett resultat som lyfts fram i intervjuerna är att det 

webbaserade e-learningverktyget har utvecklats till att bli något som kan användas ute i verksamheterna. 

                                                      
28 Stockholms läns landsting, 2012, s. 30. ”Vi bygger för framtiden” – Mål & Budget 2012 med planår (2013–2014). 
29 Ibid. 
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Mycket vikt har i detta arbete lagts på att lyfta fram positiva förebilder och goda exempel. En annan viktig 

aspekt av projektet är att det tydligare fått upp frågorna rörande funktionsnedsättningar på agendan och in i 

mångfalds- och diskrimineringsarbetet. 

Sett utifrån de kvantitativa mål som ändå sattes upp utifrån den ursprungliga utbildingsplanen utbildades to-

talt 206 medarbetare (varav 62 var chefer) i de fysiska utbildningarna. Av dessa deltog 65 personer i de ur-

sprungliga utbildningstillfällena, medan 141 personer deltog i de reviderade, kortare och uppsökande utbild-

ningarna. Resultatet rörande webbutbildningen är otydligt uttryckt i det material som finns, men det verkar 

röra sig om 73 personer som genomförde godkända test. 

Framgångsfaktorer som lyfts fram i intervjuerna för SLL är att: 

 Fokusera på goda exempel och förebilder. 

 Förankra gediget. 

 Vara tydlig från högsta ledningen med att denna fråga ska vara prioriterad för chefer. 

 Samverka på bred front, framförallt med handikapporganisationer. 

 Skapa nätverk av ambassadörer som kan sprida arbetet och frågorna i organisationen. 

 Att deltagande i utbildningarna är frivilligt. 

2.3.4 Det fortsatta arbetet 
Efter projektet upphörde de fysiska utbildningstillfällen som bedrevs under projektets gång. Däremot fort-

satte landstinget arbetet på andra sätt. En viktig del av resultatet från både förstudien och genomförandepro-

jektet var att landstinget efter DKVM breddade och omarbetade den uppskattade jämställdhetsutbildning 

som sedan tidigare funnits i SLL till en mångfaldsutbildning. Denna nya utbildning kom att kallas ”Diversity-

utbildningen”. Utöver detta ges utbildningar om specifika diskrimineringsgrunder som webbutbildningar att 

använda vid internutbildningar och arbetsplatsträffar m.m. 

SLL har även sett över sina rekryteringsvägar på ett mer tekniskt sätt och omformat t.ex. det webbaserade re-

kryteringsverktyget. Tidigare var detta verktyg, enligt respondenter, dåligt utformat och riskerade att diskrimi-

nera personer med vissa nedsättningar, ibland så små nedsättningar som färgblindhet. 

Fortsättningsvis har SLL ett tydligt fokus på normkritik och på att det är SLL som arbetsplats som innefattar 

hinder och behöver förändra sig. Hindren ligger inte hos personer med funktionsnedsättning utan ofta i fy-

siska hinder eller okunskap på arbetsplatserna inom SLL, menar respondenterna.  

SLL har inriktat sig på att inte bygga sitt arbete med att få in personer med funktionsnedsättning i anställning 

genom statliga bidrag som t.ex. lönebidrag och trygghetsanställningar. På senare tid har landstinget skapat an-

ställningar för personer med funktionsnedsättning som helt finansieras av SLL. Detta arbete är i skrivande 

stund relativt nytt och har ännu inte utvärderats. Klart är att landstinget vid dessa anställningar har fokuserat 
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på organisationens behov av kompetens ur ett generellt perspektiv, inte den situationsbundna kompetens som 

personer med funktionsnedsättning kan besitta.  
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I detta kapitel kommer de tre regioner som undersökts i denna studie att jämföras utifrån en rad tematiska 

områden. Dessa fem teman har utkristalliserats som brännpunkter under sammanställningen av den doku-

mentation och de intervjuer som ligger till grund för studien: 

 Problemformulering och mål 

 Vilja, våga och engagera 

 Kommunikation och tydlighet 

 Finansiering 

 Samverkan 

3.1 PROBLEMFORMULERING OCH MÅL 
Formuleringen av problem och mål för ett projekt eller program kan först framstå som lingvistiskt hårklyveri. 

Vid närmare eftertanke är det dock uppenbart att formuleringen eller definitionen av problemet är av stor 

vikt för målbild, målgrupp och tillvägagångssätt. Inom implementeringsforskning rörande offentliga policy-

processer ges själva problemformuleringen avsevärd vikt och kan aldrig bli frånkopplad själva implemente-

ringen.30 När det gäller problem formulerade i folkvalda institutioner är problemformuleringen ofta politiskt 

laddad och ofta ett resultat av kompromisser. Hur ett problem konstateras, formuleras och kommuniceras 

inom eller mellan organisationer i ett projekt kan därför ha avgörande betydelse för slutprodukten.  

En generell regel vid implementering säger att ett vagare formulerat uppdrag kan vara att föredra när tjänste-

män med specifik sakkunskap och kompetens på området ska stå för tolkningen och det slutgiltiga genomfö-

randet. Mer väldefinierade uppdrag är dock att föredra när de som ska stå för den slutgiltiga implementering-

en på gräsrotsnivå har en mer generell kompetens. Denna tumregel säger oss att ett projekt som innefattar en 

mängd olika typer av organisationer och roller riskerar att hamna i ett dilemma, där varken ett tydligt eller ett 

mer öppet uppdrag kommer vara optimalt. I ett sådant fall blir samverkansformer, vilja och dialog ytterst vik-

tiga. 

Problemformulering och syfte ligger till grund för de uppdrag som tilldelas de olika rollerna i ett projekt. För 

att slippa mer eller mindre allvarliga följdproblem på vägen mellan politiskt beslut och praktiskt genomfö-

rande är det viktigt att problemformuleringen tas på allvar. Att se till att denna formulering sedan tolkas på 

liknande vis av samtliga inblandade aktörer är ytterligare en avgörande faktor. 

                                                      
30 Se t.ex. Hill, Michael & Hupe, Peter, 2009 s.4. Implementing public policy. 

3. Jämförelser och lärdomar 
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3.1.1 Fler problem – fler mål 
I denna studie har just problemformulering och tolkning framstått som en av de mest avgörande faktorerna 

för att på sikt förbättra rekryteringen av personer med funktionsnedsättning. Projekten i denna studie har i 

vissa fall saknat en gemensam föreställning av de/det underliggande problem som ska lösas. Det medför att 

projekten inte heller alltid siktar mot samma mål och målgrupp, något som indikerades redan i utvärderingen 

av projektet ”Arbetsmarknadsnoder”.31 På kort sikt är detta kanske inget problem eftersom arbetet för myck-

et positivt med sig, framförallt för de enskilda deltagarna, men sett till mer långsiktiga organisatoriska mål och 

önskade strukturella förändringar är det definitivt ett problem.  

I genomgången av materialet för denna studie har en rad olika underliggande problem framträtt som skäl till 

att man bedriver projekten. De problemformuleringar som är vanligast förekommande har delats in i tre 

grupper: problem för organisationen, samhällsekonomiska problem och etiska problem:  

 

Eftersom de tre fallen i denna studie rör regioner och landsting är det inte konstigt att de flesta problemfor-

muleringar som förekommer i materialet uttrycks som problem för organisationen, framförallt i arbetsgivar-

rollen. Även om det inte finns några skarpa gränser mellan problemtyperna är det tydligt att vissa problem be-

finner sig på en mer övergripande nivå där vi som samhälle, gemensamt, förlorar på att personer diskrimine-

ras eller hamnar i utanförskap. Den etiska problemtypen tar avstamp mer från individens rätt till arbete och 

vad som t.ex. formuleras FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. I de problem som i materialet ut-

tryckts från organisationens perspektiv handlar det främst om att få in ny kompetens och att sedan behålla 

den kompetensen. En framtida utmaning som målas upp i materialet, i relation till kompetensförsörjning, är 

demografiska utmaningar, så som stora pensionsavgångar som organisationerna ser sig stå inför. För att sedan 

                                                      
31 Björk, 2013, s. 35. 
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behålla kompetensen behövs en mer hållbar arbetsplats som präglas av mångfald, psykisk hållbarhet och en 

positiv självbild, både inåt och utåt i organisationen. 

De vanligast förekommande problemformuleringarna i materialet rör kompetensförsörjning och socialt ansvar.  

Båda dessa problembilder kan i högsta grad vara relevanta och värda att arbeta med, men då det finns olika 

problemuppfattningar bland aktörerna i projektet finns en risk att också målbilden kommer skilja sig åt. Skil-

jer sig målbilden åt är det också troligt att både målgrupp och tillvägagångssätt skiljer sig åt i genomförandet. 

Angrips problemet med kompetensförsörjning inför framtiden är risken stor att aktören inte arbetar med 

samma medel och mot samma mål som en aktör som försöker ta ett socialt ansvar och hjälpa personer i ut-

satthet. Målet för problemet med kompetensförsörjning är relativt givet, även om det förmodligen behöver 

kvantifieras på sikt. Det långsiktiga målet med en insats grundad i ett socialt ansvar å andra sidan, är inte lika 

givet. Är problemet grundat i socialt ansvarstagande kommer det alltid behöva tillföras ekonomiska medel 

från statligt och/eller regionalt håll. Är problemet istället att säkra kompetensförsörjningen kommer stödet 

kunna trappas av i takt med att kompetensbehovet fylls, eftersom ett underskott av kompetens och arbets-

kraft är en kostnad som då successivt minskar.32  

Samtidigt som de tre problemtyperna kan separeras finns det inslag av både av samhällsekonomiska problem 

och etiska problem bland de problem som yttrycks för organisationen. Detta är givetvis inte konstigt då orga-

nisationen har en etisk värdegrund att efterleva och ser sig till viss del ha ett samhällsansvar. Exempelvis är 

problemet med kompetensförsörjning lätt att höja upp till samhällsekonomisk nivå medan att ta ett större so-

cialt ansvar i arbetsgivarrollen är direkt kopplat till de etiska problemen och allas rätt till arbete och delta-

gande. 

Oxford Research ser också att valet av problemformulering kan påverka målgruppen, personer med funkt-

ionsnedsättning, på olika sätt. Om en deltagare ur målgruppen har potentialen att fylla ett framtida kompe-

tensförsörjningsbehov behövs inte vädjande till det sociala ansvaret. Genom att göra det riskerar man snarare 

att i onödan stigmatisera personer innan de ens kommit in på arbetsplatsen. I intervjuerna framförs att grän-

sen är tunn mellan att fokusera på vissa grupper för att nå resultat och att riskera att stigmatisera dessa grup-

per. 

Den stora variationen av problembilder och målbilder talar för att ingen riktigt gått på djupet med problem-

formuleringar och långsiktiga mål. Inga tydliga skillnader i synen på de underliggande problemen mellan  de 

olika regionerna framkommer, varken i dokumentation eller i intervjuer. Däremot finns det interna skillnader i 

synen på problem och mål i samtliga undersökta fall. 

                                                      
32 Diskussion om en plan för en sådan avtrappning har, av materialet att döma, endast förekommit i VGR vilket diskute-
ras mer i avsnitt 4.4 om finansiering. 
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Formuleringarna av problem med kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande från organisationens per-

spektiv är som sagt de mest förekommande problemformuleringarna i denna studie. Oxford Research tycker 

dock att det finns all anledning att titta på de andra nog så viktiga formuleringar som framkommer i materi-

alet. De två kanske mest förenande problemformuleringarna rör mångfald och (psykiskt) hållbar arbetsmiljö. 

Dessa problemformuleringar har en fördel i att de belyser problem och förbättringsmöjligheter för samtliga 

anställda på arbetsplatserna. Ser man till aspekten med hållbar arbetsmiljö kan närvaron av en person med 

vissa särskilda förutsättningar belysa och öka förståelsen för ohållbara koncept i tidigare arbetssätt. I denna 

studie har framförallt Region Skåne framstått som tillämpare av problemformuleringar som rör mångfald och 

hållbar arbetsmiljö. 

I samverkan mellan den typ av projekt som avhandlas här och fackliga organisationer är perspektiven med 

mångfald och hållbar arbetsmiljö, av allt att döma, lättare att harmonisera än problemet rörande kompetens-

försörjning. Mer om relationen med fackliga organisationer presenteras i samverkanskapitlet (4.5) nedan. 

3.1.2 En heterogen målgrupp 
Det finns flera problem anknutna till en bred eller oklar problemformulering och målbild. Som nämndes 

ovan är personer med funktionsnedsättning en heterogen grupp och samtliga inblandade måste våga se och 

förstå att det finns stora problem förknippade med att behandla heterogena grupper som en enhet. Det är ex-

empelvis stor skillnad på när en person med funktionsnedsättning utsätts för strukturell diskriminering i re-

krytering p.g.a. ett illa anpassat web-baserat ansökningsverktyg och när en person med kraftig arbetsnedsätt-

ning behöver betydande stöd under hela sitt yrkesverksamma liv. Även den målgrupp Region Skåne har valt 

att arbeta med – personer med psykiska funktionsnedsättningar samt nedsatt arbetsförmåga – beskrivs i 

materialet som i högsta grad heterogen. Det är inte säkert att alla personer i en så pass heterogen grupp 

kommer kunna fylla ett liknande kompetensbehov. Det är därför inte heller självklart att det kommer vara 

samma underliggande problem som alla personer i målgruppen står inför. Om det inte är samma underlig-

gande problem man adresserar med alla personer i målgruppen är det troligtvis inte heller samma långsiktiga 

mål man är ute efter när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. 

3.1.3 Utforska och omformulera för långsiktighet 
De främsta fördelarna med att arbeta i projekt med denna typ av komplexa frågor är, enligt många 

respondenter, möjligheten att testa sig fram och bedriva pilotarbete. Genom att framförallt ha en egen avsatt 

budget blir det möjligt att mer självständigt sondera terrängen och känna sig fram med olika typer av insatser 

och samla på sig lärdomar kring vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Om organisationen 

sedan väljer att gå vidare med projektets arbete i ordinarie verksamhet bör den som regel se över och 

eventuellt omformulera den initiala problemformuleringen för att nå långsiktig ändamålsenlighet.  

Vikten av en långsiktigt hållbar problemformulering illustreras av de svårigheter VGR nu står inför. I ett par 

intervjuer med projektmedarbetare i VGR rörande deras projekt, men kanske framförallt i det efterföljande 

och nu pågående arbetet, har arbetet kommit så pass långt att det uppkommit problem för den mer 
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långsiktiga verksamheten. Vill VGR behålla de mer än 150 personer med funktionsnedsättning som nu 

kommit in i verksamheten på lång sikt, och inte ha möjlighet att ta in nya personer? Eller ska regionen istället 

ha omsättning på deltagarna i programmet och begränsa deltagandet till något eller några år? Eftersom de 

finansiella medlen inte ökar räcker inte de centrala medlen till att täcka fler subventionerade anställningar. 

Modeller för att successivt trappa ned på lönebidragen och gå över till traditionella anställningar, där 

förvaltningen tar en ökad del av kostnaden, har diskuterats, men lagts ner då de visat sig svårgenomförda. 

Även med nedtrappning av de centrala medlen och en omallokering av kostnaden till förvaltningarna, 

åtstadkommer man främst en disposition i regionens budget. Kostnaden kommer fortfarande bäras av de 

regionala medlen. Utöver detta framkommer det i materialet från VGR vissa problem med att deltagare 

riskerar att ”fastna” i lönebidrag. Detta analyseras mer ingående i del 4.4 rörande finansiering. 

3.2 VILJA, VÅGA & ENGAGERA 
Vilja och engagemang är grundläggande för ett välfungerande genomförande och ett måste när det kommer 

till att permanentera viss verksamhet i den ordinarie verksamheten. Vilja och engagemang från politiker re-

spektive chefer är enligt denna studie en av de mest avgörande faktorerna för ett framgångsrikt genomfö-

rande.  

3.2.1 Politisk Vilja 
Engagemang behövs framförallt från den politiska ledningen, men också hos så gott som varje delaktig aktör. 

I de tre regionerna har den politiska viljan funnits eftersom samtliga projekt kommer ur politiskt formulerade 

uppdrag. Utan ett tydligt politiskt mandat för dessa projekt blir det närmast omöjligt att på längre sikt finansi-

era denna typ av projekt inom den regionala verksamheten. Var fjärde år väljs det regionala styret, men fram-

förallt under mandatperioden är det viktigt att tjänstemän och samverkanspartners känner att det finns en 

stark förankring hos den politiska ledningen. Ett tydligt mandat kan ge stort genomslag genom det självför-

troende och den legitimitet detta ger, inte minst, till enskilda tjänstemän. 

Det är ingen slump att det initiala anslaget för dessa projekt ofta kommer från handikapporganisationerna där 

det naturligt finns ett stort engagemang kring att uppmärksamma dessa frågor och få in dem på den politiska 

agendan. För att få ett projekt till stånd krävs ofta ett initialt engagemang av detta slag eller ett tydligt vinstin-

tresse. Det är i analysen av materialet tydligt att handikapporganisationerna lyckades smitta av sitt engage-

mang, då den politiska viljan inte saknats i något av de tre fallen. Möjligen har det funnits vissa brister i att 

tydliggöra och kommunicera vikten av dessa frågor ner i beslutsleden till enskilda tjänstemän.  

Även om den politiska viljan varit påtaglig i samtliga fallstudier tål det att poängteras att denna vilja framstår 

som en av de kanske mest avgörande framgångsfaktorerna för denna typ av projekt. Värt att notera är att vilja 

dock är en färskvara som kontinuerligt måste hållas vid liv och kommuniceras.  
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3.2.2 Risk & Rädsla 
En annan typ av vilja rör risk och rädsla framförallt hos chefer med potential att ta emot personer med funkt-

ionsnedsättning, men också hos andra medarbetare på potentiella arbetsplatser. Att fånga chefernas engage-

mang och vilja har vid sidan av den politiska viljan framstått som en av de absolut viktigaste faktorerna för att 

nå framgång, både med de anställningsinriktade och de kompetensutvecklande projekten. Cheferna har i 

dessa projekt närmast rollen av en sista grindvakt mellan deltagande och fortsatt utanförskap för deltagarna. 

Samtidigt är det cheferna som direkt får hantera både lyckade och mindre lyckade placeringar. Vikten av att 

samtliga medarbetare har visst engagemang vid mottagande av en deltagare ska inte heller underskattas. Det 

har framkommit i intervjuerna att det är i samverkan mellan deltagare, chefer och medarbetare som man smi-

digast löser t.ex. problem med att successivt anpassa arbetsuppgifter utifrån deltagarens förmåga och vilja. En 

viktig faktor för framgång som man arbetat med både i Region Skåne och VGR är att vara tydlig med att che-

ferna inte står ensamma om något skulle gå fel rörande en anställning/praktik utan att det finns stöd att tillgå 

om det behövs. 

Att inte våga engagera sig kan grundas i både reella risker och på nyckfulla fördomar och rädsla inför det 

okända. Framförallt från respondenter som arbetar operativt med målgruppen finns en förståelse för vissa 

chefers ovilja att engagera sig. Att välja att inte ta in en person med funktionsnedsättning kan å ena sidan 

grundas t.ex. på risken att personen kan komma att vara sjukskriven mer än andra. Å andra sidan tyder myck-

et på att de också finns en helt omotiverad rädsla för att ta in personer med funktionsnedsättning på arbets-

platsen. Denna rädsla är för det mesta grundad i okunskap. 

I relation till vilja, våga och engagera finns det mycket intressanta skillnader att belysa i materialet från de tre 

regionerna. I materialet från både Region Skåne och SLL framkommer tydligt en bild av att det funnits en 

tröghet i anställningar i Region Skåne och en tröghet i utbildningsdeltagande i SLL. I båda fallen förklaras 

detta mer eller mindre med att det finns vissa attitydproblem och viss ovilja i förvaltningarna som leder till 

oengagemang rörande dessa projekt. Respondenter i VGR anser att även om det finns viss okunskap i organi-

sationen rörande dessa frågor, finns det inga påtagliga attitydproblem i förvaltningen. VGR menar istället att 

cheferna i stort är välvilliga och gärna hjälper till och tar emot praktikanter om de bara har möjlighet, utifrån 

de strukturella förutsättningar som finns för avdelningen. I VGR förklarar man oförmågan att ta emot prakti-

kanter nästan uteslutande med ekonomiska orsaker och en åtstramad organisation. 

3.2.3 Fokusera på vilja, inte på ovilja 
En strategi för att på ett effektivt sätt nå framgång med att få ut personer med funktionsnedsättning i anställ-

ningar inom regionernas verksamhet är att fokusera på välvilliga chefer och inte lägga tid och kraft på att be-

arbeta ovilliga chefer. Denna strategi har tillämpats främst av VGR, men har senare också tillämpats av Reg-

ion Skåne. Strategin är fördelaktig utifrån både regionens och deltagarens perspektiv. För regionen är det 

större chans att få ut fler i praktik om man börjar med att fokusera på de rekryterande chefer som är mottag-

liga och för den enskilde deltagaren är det önskvärt att matchningsprocessen blir så kort som möjligt. Det fö-

rekommer exempel i intervjumaterialet från Region Skåne om att man initialt lagt för mycket tid på att bear-
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beta motsträviga chefer att erbjuda praktikplatser, vilket har lett till att deltagare nästan hoppat av projektet. 

Allt tyder dock på att man nu är medveten om denna problematik och att man senare i projektet fokuserat 

mer på vilja än på ovilja. 

När respondenterna fått frågan om det finns något som kännetecknar de avdelningar som tar emot praktikan-

ter med funktionsnedsättning mer än andra är vissa osäkra, medan andra pekar tydligt på att välfungerande 

enheter med en bra och engagerad chef är överrepresenterade. När frågan istället rör vilka som varit receptiva 

för utbildningsinsatser finns viss oro för att projekten kanske har predikat mest för de redan frälsta. Även om 

projekten syftar till att nå attitydförändringar hos de som är mer avigt inställda till personer med funktions-

nedsättning kan det tidigt i projekt finnas positiva sidovärden i att samla de ”redan frälsta”. I SLL har detta 

t.ex. lett till att en rad engagerade personer efter utbildningen har kunnat agera ambassadörer för projektets 

arbete och budskap ute i verksamheten. 

3.2.4 Valfrihet, tvång eller valfrihet under ansvar 
Eldsjälar och engagemang är en tillgång för varje arbetsgivare. Det råder ingen tvekan om att de projekt som 

bedrivits i samtliga tre regioner har innehållit betydande inslag av engagemang och eldsjälar. På längre sikt 

däremot är det önskvärt att sträva efter att göra verksamheten mindre personberoende och mindre beroende 

av eldsjälar. Som redan har tagits upp har det också funnits viss tröghet i organisationerna mot att ta emot 

personer med funktionsnedsättning för praktik eller arbete. Det har förekommit att chefer själva vänt sig till 

projekten för att man velat ha en deltagare, men mycket av det bedrivna matchningsarbetet har bedrivits ak-

tivt från projektets sida där man kontaktat chefer och förvaltningar för att försöka hitta öppningar för anställ-

ningar. Finns det då tankar kring ett ändrat arbetssätt för att hitta platser? 

Det har åtminstone i VGR och SLL, i vissa grupper av respondenter, förekommit diskussioner om att an-

vända sig av mer tvingande sätt för att få förvaltningar att ta emot praktikanter. De flesta som deltagit i såd-

ana diskussioner ser både för- och nackdelar med ett sådant angreppssätt. Fördelen är givetvis att projektet 

har kunnat få in fler deltagare i anställning. Nackdelen är att respondenterna inte är säkra på att deltagarna 

som kommit in via tvång skulle bli lika väl mottagna som om det funnits en initial vilja att ta emot deltagare. 

Det ska påpekas att dessa idéer har stannat vid just diskussioner.  

VGR har på senare tid övervägt en annan idé för att få fram praktikplatser i förvaltningarna. Regionen vill 

ogärna gå så långt som till tvång, men med denna strategi skulle förvaltningarna behöva lämna in en procent-

andel eller en siffra på hur många personer med funktionsnedsättning förvaltningen kan ta emot under en viss 

period. Dessa siffror skulle inte vara varken förpliktigande eller tvingande, men däremot ligga till grund för en 

uppföljande diskussion där förvaltningen fått förklara varför just denna siffra satts och varför förvaltningen 

inte skulle kunna ta emot fler. 

Denna typ av ’mjukt tvång’ skulle förmodligen kunna vara mycket effektivt för att få in deltagare i ar-

bete/praktik och samtidigt dra ner betydelsen av eldsjälar i det operativa arbetet. Ytterligare en strategi av ty-
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pen ’mjukt tvång’ som inte förekommer i intervjumaterialet men som ofta används för att förändra beteenden 

internationellt är att förändra de nu helt valfria uppläggen till valfrihet under ansvar. Valfrihet under ansvar 

skulle i dessa fall innebära att man gör om utgångspunkten till att innebära att ett visst antal praktikanter 

kommer att placeras ut i de olika förvaltningarna/avdelningarna på vissa datum. Detta är bara utgångspunkten 

och valfrihet råder fortfarande för cheferna som dock skulle behöva motivera ett eventuellt avkall från att ta 

emot praktikanter, skriftligen enligt en uppsatt rutin. Hur avkallsproceduren utformas och hur omständlig den 

görs skulle i så fall vara en viktig avvägning.33 

En annan aspekt av valfrihet som framkommit på flera håll i materialet rör möjligheten att man skulle kunna 

skapa ekonomiska incitament för chefer som tar emot deltagare i praktik eller anställning. Sådana incitament 

skulle kunna vara knutna till chefens personliga lönesättning eller mer övergripande till en avdelnings anslag. 

Ett av de vanligaste skälen till att chefer inte vill ta emot en person med funktionsnedsättning är att cheferna 

menar att det är kostsamt att ta in någon som kanske inte kan prestera lika mycket som de andra på arbets-

platsen. Samtidigt finns det en osäkerhet bland respondenter om huruvida de ekonomiska aspekterna är något 

chefer skyller på för att slippa engagera sig. Om regionerna i denna typ av arbete skulle testa att använda sig 

av ekonomiska incitament riktade mot chefer, eller avdelningars anslag, skulle det kunna indikera om de eko-

nomiska aspekterna är den verkliga orsaken till ovilja eller inte. 

3.2.5 Goda exempel 
Oavsett om en aktör vill skapa engagemang rörande utbildningstillfällen eller möjligheten i att ta emot en per-

son med funktionsnedsättning på arbetsplatsen, finns det en samstämmighet i intervjumaterialet rörande vik-

ten av goda exempel. Vid utbildningstillfällen handlar det om att involvera personer med funktionsnedsätt-

ning i utbildningen. Region Skåne har använt sig av de uppskattade Attitydambassadörerna, SLL har arbetat 

med personer som trots sina funktionsnedsättningar har spännande yrken och VGR har valt att satsa mer på 

kända personer med funktionsnedsättning.  

Goda exempel har större effekt om de kommer från den egna organisationen. VGR har arbetat särskilt sys-

tematiskt med interna goda exempel och intervjusvaren visar på att projektgruppen inser vikten av detta 

också i Region Skåne. 

3.3 KOMMUNIKATION OCH TYDLIGHET 
I avsnitten ovan har vi diskuterat de problemformuleringar som styrt verksamheten och vikten av engage-

mang från framförallt politiker och chefer. Tillsammans ger dessa faktorer oss flera saker att tänka på rörande 

kommunikation och tydlighet. Det är viktigt att problem och uppdrag inte bara är tydliga utan också att man 

                                                      
33 För forskning om potentialen i så kallade ”default rules” på olika områden se t.ex.: Johnson, Eric J. & Goldstein, Da-
niel, 2003. ”Do Defaults Save Lifes?”. Science. Vol. 302; Gigerenzer, Gerd, 2008. ”Why Heuristics Work?”. Perspectives on 
Psychological Science. Vol. 3 nr. 1; Korobkin, Russell, 1997. ”Status Quo Bias and Contract Default Rules”. Cornell Law Re-
view Online. Vol. 83, nr. 3, s. 609–687. 
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lyckas kommunicera dem. Att kommunicera problemet, målet, syftet och målgruppen för ett projekt är av 

största vikt i flera dimensioner: 

 Inom själva organisationen och projektet (mellan t.ex. styrgrupp, projektledning, förvaltningar 

och politisk ledning).  

 Mellan själva projektet och målgruppen (chefer, HR-personal och personer med funktionsned-

sättning). 

 Med externa aktörer (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, personalorganisationer, handikapp-

organisationer, ESF m.fl.). 

I de tre olika projekten som står i fokus för denna studie har det arbetats något olika rörande kommunikation. 

Medan man i VGR, särskilt rörande vissa kompetensutvecklande delprojekt, valt att ta in en särskild kommu-

nikatör har projekten i Region Skåne och SLL i större grad skött kommunikationen med övriga förvaltningar 

på egen hand i projektgrupperna eller genom tillfällig hjälp från den vanliga verksamheten. 

3.3.1 Att uppmärksamma utbildning 
I de projektdelar som syftat till att öka kunskapen och utbilda den egna personalen om funktionsnedsättning-

ar har kommunikationsproblemen främst rört att sälja in och förankra utbildningstillfällena hos HR-personal 

och chefer ute i förvaltningarna. Detta har visat sig olika svårt i de olika projekten. SLL hade långt in i pro-

jektet stora svårigheter att förmå framförallt chefer att delta i utbildningarna. Detta resulterade så småningom 

i att projektledningen, efter vissa påtryckningar från ESF, fick omforma utbildningskonceptet och bedriva 

mer uppsökande arbete ute i verksamheten. Tidigare hade projektledningen satsat på mer omfattande utbild-

ningar utanför verksamheten. Även om problemet med att locka deltagare delvis kan ha andra förklaringar, 

som t.ex. omfattningen på utbildningen eller strukturell oförmåga, har VGR – bl.a. med hjälp av egna kom-

munikatörer – inte alls mött samma svårighet att nå önskvärt deltagande på halvdagsutbildningar utanför 

verksamheten. VGR insåg svårigheterna med att nå ut med budskapet både innan och efter utbildningstill-

fällena och anlitade därför en kommunikatör. Enligt en av VGR:s kommunikatörer var de påkostade utbild-

ningarna med både ordentliga luncher och namnkunniga föredragshållare – som själva har någon funktions-

nedsättning – en viktig byggsten för att skapa engagemang och deltagande. Samtidigt påpekas vikten av att ef-

ter utbildningstillfällena följa upp med resultat på enkätsvar och nyhetsbrev och på så sätt både förankra och 

sälja in utbildningen till nya potentiella deltagare. 

Region Skåne har också sett en fördel i att koppla frågan om likabehandling och projektets frågor, om attity-

der och värderingar, till konkreta arbetsprocesser. Exempelvis höll man uppskattade utbildningar för chefer 

och HR-personal i kompetensbaserad rekrytering. 

3.3.2 Viskleksproblemet 
Som påpekades inledningsvis kan det finnas både för- och nackdelar med ett vagt formulerat eller brett upp-

drag. Framförallt de komplexa projektdelar som syftar till att få personer i praktik/anställning har framstått 

som breda. Ett brett uppdrag ger tjänstemännen ett större utrymme att välja hur implementeringen ska ge-
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nomföras, men det innebär samtidigt en större utmaning att kommunicera ett och samma breda uppdrag ge-

nom processkedjor och mellan interna och externa aktörer. Sett utifrån olika aktörers och enheters egna pre-

ferenser och förförståelser är det lätt att se att ett brett uppdrag i en komplex samverkan riskerar att leda till 

ett ”viskleksproblem” där problemet riskerar att omformuleras när det tolkas i flera led. 

Ett sätt att reglera åtminstone delar av detta kommunikationsproblem är de samverkansavtal som skrivits 

mellan regionerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där man kan förtydliga och harmonisera syf-

ten, mål och tillvägagångssätt mellan dessa tre aktörer. Även om det i både i VGR och Region Skåne tagit ett 

tag innan man lyckats etablera fungerande arbetssätt tillsammans med dessa externa aktörer tyder det mesta 

på att kommunikationsproblemen mestadels ligger inom den egna regionala organisationen. Man kan lyckas 

kommunicera en gemensam förståelse för vilka arbetssätt som ska tillämpas, men det innebär inte per auto-

matik att man också ser samma problem och samma målbild på kort och lång sikt. I materialet framgår en 

kontinuerlig och jämlik dialog mellan inblandade aktörer som en av de viktigaste faktorerna. I Region Skåne 

betonar många respondenter just att samtalen mellan aktörer skett på jämlik grund. För att komma till rätta 

med kommunikationsproblem krävs att alla aktörer kan vara rättframma och våga tala ut om sin syn och sin 

situation. För att alla ska kunna och våga tala ut är det jämlika samtalet mellan samverkansparter helt avgö-

rande. 

3.4 FINANSIERING 
Val av finansieringsform kan visa sig ha mer eller mindre inverkan på projektens genomslag och framtidsut-

sikter. I de tre fall som studerats i denna studie ser vi en rad olika typer av finansieringsformer och delfinan-

sieringsformer. I de tre fallen i denna studie har man främst använt sig av tre finansieringsformer: 

 Medel från Europeiska Socialfonden (ESF). 

 Olika typer av statliga arbetsmarknadspolitiska subventioner så som lönebidrag och utvecklingsan-

ställningar. 

 Avsatta medel i den regionala budgeten. 

En mindre del av finansieringen har även kommit från HR-avdelningar och förvaltningarna själva. I hur hög 

grad regionerna använt sig av dessa olika typer av medel skiljer sig åt. De kompetenshöjande utbildande insat-

serna kräver också, i enlighet med sin natur, betydligt mindre finansiering än de direkta anställningsinriktade 

insatserna. 

3.4.1 Europeiska Socialfonden 
Att få extern finansiering via ESF ses bland respondenterna som både positivt och negativt. Å ena sidan är 

det en viktig möjlighet för att kunna komma igång med en viss verksamhet överhuvudtaget och för att kunna 

gå före med pilotprojekt för att visa på ett visst arbetsområdes potential. Å andra sidan kan finansiering via 

externa medel leda till att ett startat projekt blir väldigt utsatt när projektmedlen tar slut. Hur ska en eventuell 

övergång till ordinarie verksamhet gå till?  
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Av de tre projekten som behandlas i denna studie har Region Skåne och SLL valt att delfinansiera sina projekt 

med ESF-medel. Region Skåne hade ett uppdrag, men knappt någon budget. Detta ledde till att projektled-

ningen tillsammans med samverkanspartners såg en möjlighet i att söka medel från ESF. Hos SLL:s såg pro-

jektledningen fördelar i att ha ESF-medlen eftersom de hjälpte till att ”skapa en egen fil av försörjning”. I 

både SLL och Region Skåne har respondenterna svårt att se att projekten blivit av i den omfattning som nu 

skett utan stöd från ESF. 

Användningen av medel från ESF är dock reglerad och ESF-medel kan t.ex. inte gå till att subventionera en 

deltagares anställning/praktikplats. Som SLL blev varse kan ESF:s krav vara mer detaljerade än så. För SLL:s 

projekt ingick utvecklandet av ett webbaserat utbildningsverktyg, något som projektet inte fick igenom på det 

sätt man tänkt. ESF-medel får nämligen inte gå till utformning av hemsidor och liknande och projektet be-

hövde därför upphandla en mer omfattande lärandeplattform för sin webbutbildning. Denna typ av inslag gör 

att handlingsutrymmet enligt många respondenter är betydligt mer begränsat när man arbetar med medel från 

ESF. 

3.4.2 Statliga anställningssubventioner 
Det arbete med att ta in personer med funktionsnedsättning, först på praktik och sedan i anställning, som be-

drivits i Region Skåne och VGR, hade av allt att döma inte varit möjligt att genomföra utan statliga anställ-

ningssubventioner. Det finns flera olika typer av bidrag. VGR har i huvudsak fokuserat på lönebidrag medan 

utvecklingsanställningar och trygghetsanställningar i högre grad kommit att användas inom Region Skånes projekt. 

Skillnaden mellan dessa typer av bidrag är främst periodiseringen, men det kan också ha samband med hur 

långt ifrån arbetsmarknaden en person befinner sig samt hur mycket stöd personen behöver på arbetsplatsen. 

Då Region Skåne avgränsat sig till en målgrupp med psykiska funktionsnedsättningar – en grupp som överlag 

står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden – har en praxis utvecklats med utvecklingsanställningar på upp till ett 

år följda av trygghetsanställningar som löper över maximalt fyra år i taget. Både utvecklingsanställning och 

trygghetsanställning är bidragsformer som syftar till en mer individanpassad arbetssituation. Enligt Arbets-

förmedlingen används utvecklingsanställningar och trygghetsanställningar mestadels för personer med mer 

bestående nedsättningar. VGR som arbetat med personer med funktionsnedsättning i bred bemärkelse har, 

inom sitt projekt, främst kommit att använda lönebidrag, som i regel löper på ett år för att sedan omförhand-

las utifrån den gällande arbetsförmågan.  

Hos VGR, som använt sig av lönebidragen under en längre tid, ger vissa respondenter uttryck för något som 

betecknas som en ”lönebidragsfälla” där deltagare noga får balansera sin arbetsinsats för att inte förlora sin 

anställning eller sitt lönebidrag. Eftersom lönebidraget är individuellt anpassat utifrån en individs arbetsför-

måga och från Arbetsförmedlingens sida tänkt att trappas av över tid34, gäller det, enligt dessa respondenter, 

för den som är anställd med lönebidrag att inte vara så högpresterande att lönebidraget sänks vid nästa årliga 

                                                      
34 Se Arbetsförmedligens faktablad 2012-11 ”Anställning med lönebidrag”. 
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genomgång. Från Region Skånes sida ser projektledningen en liknande problematik rörande trygghetsanställ-

ningar. 

Det är lätt att se en konflikt rörande lönebidraget mellan VGR:s långsiktiga mål om att anställa personer med 

funktionsnedsättning på lönebidrag (se 4.1) och Arbetsförmedlingens mål att trappa av lönebidraget succes-

sivt.35 Detta pekar återigen på problematiken att inte vara långsiktig nog med sin målbild för dessa anställ-

ningar. Ska de långsiktiga målen harmoniseras mellan region och Arbetsförmedling måste målen således om-

formuleras på lång sikt och de statliga subventionerna förmodligen ersättas med centrala medel eller med me-

del från förvaltningarnas/avdelningarnas egna budgetar. Planer på avtrappning av lönebidrag i linje med en 

sådan harmonisering har varit uppe för diskussion i VGR, men kostnadsförflyttningen har visat sig svår att 

genomföra. 

För deltagarnas del innebär en anställning med lönebidrag på lång sikt en otrygghet. Då deltagarna måste ge-

nomgå en utvärdering årligen, för att se om ersättningsnivån från Arbetsförmedligen blir den samma, finns 

inte samma möjlighet till långsiktighet. Att få banklån till en bostad eller trygghet nog att våga skaffa familj är 

avsevärt svårare med en anställning med lönebidrag än med en mer långsiktigt säker anställning påpekas i in-

tervjuerna med representater från VGR. Detta pekar återigen på att de långsiktiga målen bör sökas bortom 

lönebidrag och utvecklingsanställningar. Vilket mål man då finner kan tänkas variera från individ till individ 

inom den heterogena målgruppen. Trygghetsanställningar ger betydligt mer trygghet för deltagaren än andra 

bidragsanställningar samtidigt som en tillsvidareanställning utan subventionering givetvis bör eftersträvas där 

det anses möjligt. Även den IPS-modell man inspirerats av i Region Skånes projekt, och som utgår från delta-

garens vilja och behov, syftar ytterst till att deltagarna ska kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden.36 

3.4.3 Regionala medel 
Det är i materialet för både Region Skåne och för VGR tydligt att regionerna inte kunnat bedriva arbetet med 

att skaffa praktikplatser och sedermera subventionerade anställningar, om det inte vore för att medel avsatts 

från centralt håll i regionerna. Centrala medel, som avsatts av respektive region för dessa projekt, refereras 

genomgående till som ”smörjmedel” av respondenterna. Med smörjmedel menar intervjupersonerna att det 

finns en finansiell tröghet i förvaltningarna för att ta emot deltagare om det kräver medfinansiering med för-

valtningens egna pengar. Kan projektledningen däremot säga att en deltagares anställning täcks av statliga och 

regionala medel fullt ut kan relationen med chefen ifråga ”smörjas” och förhoppningsvis kan en anställ-

ning/praktikplats komma till stånd. Region Skåne hade först inga regionala medel för att täcka mellanskillna-

den mellan utvecklingsanställningar och den faktiska lönekostnaden. Det är entydigt i intervjuerna från Reg-

ion Skåne att de regionala/centrala medlen som sedan sköts till verkligen fick igång anställningarna i projektet 

”Vägen in”. Likaså är det entydigt i intervjusvaren från VGR att den regionala finansieringen är helt avgö-

                                                      
35 Ibid. 
36 Center for Mental Health: http://www.centreformentalhealth.org.uk/employment/ips.aspx  

http://www.centreformentalhealth.org.uk/employment/ips.aspx
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rande och att ingen faktor är lika viktig som just denna (åtminstone ingen faktor som regionen själva kan styra 

över37). 

Precis som med de statliga subventionerna, t.ex. lönebidrag, finns det en viktig avvägning att adressera även 

rörande de centrala medel som gått in i anställningarna från regionalt håll. De regionala medlen kommer bara 

räcka till att täcka mellanskillnaden mellan de statliga subventionerna och den verkliga lönen för ett visst antal 

deltagare. Önskar regionen sedan ta in ytterligare deltagare måste antingen ytterligare centrala medel tillskjutas 

eller så måste de centrala medlen för varje deltagare ersättas av medel från förvaltningarnas egna budgetar. 

3.5 SAMVERKAN 
Framförallt när det gäller de direkta arbetsmarknadsinsatserna är samverkan en avgörande del av projektarbe-

tet. För att kunna länka ihop hela processkedjan från inkörsport till finansiering, matchning och en väl funge-

rande anställning krävs samarbete mellan en rad aktörer. Samverkansrelationerna med Arbetsförmedlingen 

och de fackliga organisationerna framträder i materialet som de allra viktigaste. Arbetsförmedlingen ur finan-

siell- och rekryteringssynpunkt och de fackliga organisationerna för deras kunskap och förankring inom speci-

fika arbetsplatser samt ur arbetsrättslig aspekt. 

Samverkan i de utbildande/kompetensutvecklande inslagen är, om inte en förutsättning, så åtminstone en 

stor fördel. De viktigaste aktörerna att samverka med för att bedriva framgångsrika och effektiva utbildningar 

om funktionsnedsättning och normkritik är förmodligen handikapporganisationerna.  

3.5.1 Arbetsförmedlingen 
De projekt, framförallt i Skåne och Västra Götaland, där personer med funktionsnedsättning anställts med 

olika typer av bidrag, är helt beroende av finansiering från Arbetsförmedlingen. De bidragsanställningar som 

valts skiljer sig något åt mellan främst Region Skåne och VGR där det i Skåne utvecklats en praxis med trygg-

hetsanställningar medan Västra Götaland använt sig mestadels av lönebidragsanställningar. Graden av stöd 

skiljer sig åt för en enskild arbetstagare, men bidraget kan inte överskrida 80 procent av lönekostnaderna för 

en anställning på upp till 16 700 kr/mån38. Den resterande delen har i Region Skåne och VGR finansierats via 

särskilt avsatta centrala medel. För att sätta detta i perspektiv kan påpekas att VGR budgeterade för att an-

ställningarna skulle ha en lönebidragsgrad på 65 procent. Som synes är Arbetsförmedlingen en avgörande fi-

nansiär och samverkanspartner i denna typ av upplägg. I det nyligen initierade arbetet med att anställa perso-

ner med funktionsnedsättning i SLL har samarbetet med Arbetsförmedlingen frångåtts och landstinget betalar 

själva för hela anställningen. Detta är ett enkelt, men möjligen initialt kostsamt, sätt att undvika både beroen-

det av samverkan med Arbetsförmedlingen och svårigheten med att trappa av på lönebidragsdelen i en an-

ställning. Det bör betonas att grunden för dessa anställningar utgår från behov hos organisationens behov, 

                                                      
37 Oxford Researchs anmärkning. 
38 Vissa tilläggsbidrag kan ges för t.ex. arbetsplatsanpassning, utöver denna summa. 
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inte i första hand den specifika kompetens som kan kopplas till personens erfarenheter av att ha en funkt-

ionsnedsättning. 

I både Region Skåne och VGR har Arbetsförmedlingen varit den huvudsakliga första kontakten eller in-

körsporten för deltagarna i praktikprojekten. I dessa fall har inkörsporten inneburit att Arbetsförmedlingen 

också har stått för de operativa målgruppsdefinitionerna för projekten genom de kodningar som Arbetsför-

medlingen använder sig av. Det är givetvis smidigt för regionerna att slippa hantera den otympliga frågan i att 

definiera dessa målgrupper. Nackdelen å andra sidan är att ändamålsenligheten i uppdraget riskerar att bli li-

dande om Arbetsförmedlingens kodningar inte överensstämmer med den uppfattning de folkvalda haft när 

de formulerade uppdragen. Framförallt på detta område borde ökad dialog och harmonisering mellan sam-

verkansparterna vara önskvärt, framförallt från regionernas sida. Det finns också, menar handläggare i VGR, 

ibland en matchningsproblematik där Arbetsförmedlingen framställt potentiella deltagare som mer kompe-

tenta eller problemfria än de egentligen är. Dessa problem behöver inte vara direkt relaterade till någon funkt-

ionsnedsättning utan kan röra saker som t.ex. en missbruksproblematik. I VGR där man separerat rekryte-

ringsrollen och placeringsrollen kan kommunikationen om deltagarna mellan Arbetsförmedlingen och region-

ens nodhandläggare vara direkt avgörande. 

Ett tag hade VGR en egen platsbank och projektet försökte bedriva egen arbetsförmedling. Enligt vissa re-

spondenter var det dock inte förrän projektet frångick detta och lät Arbetsförmedlingen sköta just för-

medlingen av praktikplatserna som projektet tog fart på allvar. 

Sammantaget visar den viktiga roll Arbetsförmedlingen har i dessa projekt att det är en relation regionerna 

bör ta hänsyn till. Både VGR och Region Skåne har haft viss tröghet i starten med dessa samarbeten, men ef-

terhand har en förståelse för aktörernas olika arbetssätt och målbilder allt mer fallit på plats. En framtida ut-

maning för denna typ av arbetsmarknadsåtgärder blir att i relationen med Arbetsförmedlingen hantera 

avtrappningen av framförallt lönebidrag samtidigt som man lyckas behålla deltagarnas anställningar i förvalt-

ningarna. 

3.5.2 Fackliga organisationer 
Inledningsvis bör påpekas att det för fackliga organisationer generellt sett är känsligt att hantera situationer 

där de egna medlemmarnas intressen riskerar att ställas mot minoriteters eller utsatta gruppers intressen. Det 

kan därför överlag anas en tveksamhet hos fackliga organisationer kring att göra offentliga uttalanden i frågor 

där spänningar mellan dessa intressen förekommer. Vad som framkommer i intervjumaterialet från fackliga 

representanter, politiker och tjänstemän är att det, för facket, är en svår balansgång att arbeta med insatser av 

dessa slag, samtidigt som facket värnar om sina medlemmars anställningstrygghet och företrädesrätt vid nyan-

ställning. Framförallt är det, enligt vissa respondenter, Kommunals medlemmar som riskerar att, på grund av 

praktikuppgifternas utformning, hamna i kläm eller bli undanträngda av denna typ av arbetsmarknadspolitiska 

insatser. Både i Region Skåne och VGR har det under projektperioden förekommit viss omorganisering. 

VGR fick t.ex. låta köksbiträden gå av besparingsskäl vilket gjorde det omöjligt att låta deltagare från pro-
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jektet Arbetsmarknadsnoder gå in och utföra den typen av köksarbete. I VGR har facket haft ett slags veto 

vid nyanställningar inom projektet. 

Även om de fackliga organisationerna uttrycker en viss ambivalens rörande dessa insatser är det tydligt i in-

tervjuerna som rör Region Skånes projekt att fackföreningarna där är väldigt positiva och nöjda med hur pro-

jektet ”Vägen in” har bedrivits, i synnerhet i jämförelse med hur de ställer sig till andra liknande arbetsmark-

nadspolitiska satsningar i regionen. En viktig anledning till detta som lyfts från fackligt håll är att kommuni-

kationen och relationen till projektledningen har varit mycket god och att projektledningen ”verkligen engage-

rat facket” i ”Vägen in”, till skillnad från i många andra projekt eller program. 

En annan konsekvens av insatserna som framkommer, inte minst från fackligt håll, är att projekt som syftar 

till att få in personer med arbetsnedsättning på arbetsplatsen mycket väl kan bidra till en mer förstående och 

hållbar arbetsmiljö. Kan projektens verksamhet hjälpa till att sätta fingret på t.ex. ett ohållbart arbetstryck, 

som kan leda till både depressioner och utbrändhet, kan fackets medlemmar tydligt gynnas samtidigt som möj-

ligheten förbättras för personer med särskilda förutsättningar att få en anställning. Denna typ av mervärden 

bör ges mer fokus och kommuniceras och hanteras på ett sätt som omfattar välbefinnandet för gruppen an-

ställda som helhet. 

3.5.3 Ideella och idéburna aktörer 
Handikapporganisationerna har varit med i referens-, styr- och arbetsgrupper inom de olika projekten för att 

bidra med sin unika kunskap om funktionsnedsättningar på arbetsplatsen och de problem, i form av både fy-

siska hinder och fördomar, som ibland förekommer. SLL har i sin nya webbutbildning om funktionsnedsätt-

ningar konsulterat handikapporganisationerna. I Region Skåne var representanter för HSO delaktiga redan vid 

förstadiet och ansökningen till ESF. Till detta ska också tilläggas att handikappförbundens uppvaktande av 

politiker i de olika regionerna varit en viktig faktor för att dessa satsningar faktiskt kommit till stånd från 

första början. Handikapporganisationernas del i det politiska initiativtagandet framgår i materialet tydligt för 

VGR och SLL. 

Både förankringen och den stora kunskap om området som finns inom dessa organisationer är svår att finna 

på annat håll. Troligen är kombinationen av handikapporganisationer och chefer med goda erfarenheter från 

rekrytering av personer med funktionsnedsättning ett lyckosamt koncept eftersom projektet då förankras väl i 

båda ändarna av processkedjan. 

Utöver samarbete med handikapporganisationer har framförallt Region Skåne samverkat nära med andra ide-

ella organisationer. Både VGR och Region Skåne har varit noga med att i kommunikationen med rekryter-

ande chefer framhålla att chefen inte står ensam om placeringen inte går som tänkt. Region Skånehar tagit 

hjälp av Furuboda Arbetsmarknad för att erbjuda både chefer och deltagare ett mer långsiktigt och personligt 

stöd på arbetsplatsen. VGR har till viss del använt sig av Arbetsförmedlingens SIUS-konsulenter som erbju-

der ett liknande, men kanske inte lika omfattande och långvarigt stöd. Klart är att Furuboda Arbetsmarknad 
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framhålls som en avgörande framgångsfaktor i intervjumaterialet för Region Skåne; samtidigt bör omfattning-

en av stöd sättas i relation till hur länge en viss deltagare har varit borta från arbetsmarknaden och vilken grad 

och typ av arbetsnedsättning personen har. Dessa faktorer skiljer sig åt både inom och mellan de olika pro-

jekten. 

 

 
 

  



 

 

41 

Våga och vilja!  

Utifrån jämförelsen som presenterades i föregående kapitel kan konstateras att Region Skåne, Västra Göta-

landsregionen och Stockholms läns landsting har gjort delvis skilda val i arbetet med att få personer med 

funktionsnedsättning i arbete inom regionen. I detta kapitel presenteras de huvudsakliga slutsatser som Ox-

ford Research drar av jämförelserna. Särskilt fokus ligger vid de faktorer som Oxford Research identifierar 

har bidragit till framgång i det arbete som bedrivits i regionerna. Utifrån framgångsfaktorerna och de slutsat-

ser som dras av arbetet i Region Skåne ger vi fem rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

4.1 FRAMGÅNGSFAKTORER 
Utifrån de resultat som framkommit i studien kan vi identifiera ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med 

arbetet att få personer med funktionsnedsättning i arbete i regionerna. Med framgångsfaktorer avses faktorer 

som är kritiska för att nå avsedda resultat på längre sikt än den projektbaserade verksamhet som Region 

Skåne hittills bedrivit.  

 

 

 

Oxford Research tar avstamp i befintlig kunskap om implementering av liknande insatser för att identifiera 

framgångsfaktorer som är relevanta för Skånes fortsatta arbete på området. Det analytiska ramverk som an-

4. Framgångsfaktorer och rekommendationer 
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Nå berörda chefer  

Finansiering av aktiviteter och in-
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Förankring på chefsnivå 
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rekrytering 

God kännedom om kärnverksam-
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bildning möjlighet till praktik 
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vänts för att kategorisera framgångsfaktorer har tagits fram med hjälp av forskning om liknande insatser och 

teori om implementering av verksamheter. Ramverket presenteras i rapportens inledande kapitel. Genom att 

kategorisera faktorerna med hjälp av implementeringsteori hoppas vi kunna bidra till regionens fortsatta ar-

bete.  

Övergripande för samtliga framgångsfaktorer är vikten av uthållighet. Att ha en plan för hur verksamheten 

ska fortsätta efter den inledande projektverksamheten och att kunna hålla fast vid den är centralt för att 

kunna nå bestående resultat.  

4.1.1 Förstå 
I arbetet att åstadkomma en långsiktig verksamhet är det av yttersta vikt att det finns tydliga intentioner att 

utgå ifrån i form av en tydlig problemformulering från beslutsfattarna, oavsett om dessa är politisk ledning el-

ler tjänstemän som utformar direktiv. De personer som arbetar med implementering av verksamheten ska 

inte kunna missförstå beslutsfattarens intentioner. Framgångsfaktorer i arbetet med att säkra tydlighet i in-

tentioner och styrning är på lång sikt: 

 Tydlig problemformulering: Studien av verksamheterna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland 

indikerar att en otydlig problemformulering tenderar att fortplanta sig genom organisationen och ris-

kerar att leda till felriktade insatser. För att de personer som ansvarar för implementering ska kunna 

göra avtryck är det av yttersta vikt att en tydlig formulering av det problem som ska lösas banar väg 

för verksamheten. Formuleringen av implementeringspersonalens uppdrag bör utgå från problem-

formuleringen, men kan vara mer eller mindre detaljerad. 

 

 Politisk vilja och ansvarstagande: Förutom att beslutsfattare, i dessa fall politiker, bör förmedla en 

tydlig problemformulering som grund för arbetet, kan politisk vilja och politiskt ansvarstagande för 

frågan verka som organisatoriskt smörjmedel både inom och mellan inblandade aktörer. En enig po-

litisk vilja är en framgångsfaktor för att nå resultat, särskilt gällande förändring som kan förväntas ta 

lång tid, såsom förändring av beteende utifrån medvetna eller omedvetna fördomar. 

 

 Nå berörda chefer: I alla tre regioner har rekryterande chefer pekats ut som de viktigaste aktörerna 

för att åstadkomma faktisk förändring, oavsett om det gäller utbildning eller praktikplatser. En fram-

gångsfaktor har visat sig vara att få cheferna på banan i ett tidigt stadium. Cheferna genomför rekry-

teringar varför deras medverkan är nödvändig för att nå förändringar i dessa frågor men också i det 

övergripande arbetet med attitydförändringar. 

4.1.2 Kunna 
Strukturella och organisatoriska förutsättningar behöver säkras för att det ska vara möjligt att bedriva arbetet 

och nå långsiktiga resultat och effekter. Det kan handla om alltifrån finansiering och tid till strukturer för be-



 

 

43 

Våga och vilja!  

slutsvägar i organisationer. Oxford Research vill lyfta fram följande faktorer som framgångsfaktorer för att 

säkra att sådana strukturella och organisatoriska förutsättningar för god implementering råder: 

 Finansiering av aktiviteter och insatser: Flera av projekten har brottats med ekonomiska argu-

ment från chefer som sagt sig inte ha råd att ta emot praktikanter eller låta sin personal gå på utbild-

ning. För att chefer på olika nivåer ska förväntas ta emot personer på praktik eller avsätta tid för ut-

bildning har det visat sig vara av yttersta vikt att verksamheten är kostnadsneutral för dem vad gäller 

förlorad arbetstid för utbildning eller handledning samt lönekostnader i samband med anställning el-

ler praktik.  

 

 Möjlighet till handledning: I Region Skåne har Furuboda Arbetsmarknad agerat komplement, men 

inte ersatt, handledning på arbetsplatsen. Möjligheten att få extra stöd i handledningsarbetet har varit 

en framgångsfaktor som gjort det möjligt för vissa arbetsplatser att ta emot personer vid tidpunkter 

då de annars inte haft möjlighet att ge nödvändigt stöd till praktikanten. 

 

 Förankring på chefsnivå: Cheferna har en avgörande funktion då de ansvarar för rekrytering av 

personal och därmed kan välja att släppa in eller stänga ute potentiell personal eller kunskap. En 

framgångsfaktor är, förutom att involvera cheferna tidigt (se förstå), att få dem att driva arbetet framåt 

genom förankring. Regionerna har arbetat på olika sätt med förankring på chefsnivå – t.ex. genom 

riktade utbildningsinsater – men drar alla slutsatsen att det krävs mer än spridning av information för 

att nå ut till chefer.  

 

 Incitament för breddat synfält i rekrytering: Förutom att deltagande i insatsen måste vara kost-

nadsneutralt pekas tydliga incitament för deltagande ut som en avgörande faktor för att få chefer att 

delta. En möjlig framgångsfaktor är att införa incitament för breddat synfält i rekrytering som ett lö-

neutvecklingskriterium för rekryterande chefer, för att öppna upp för anställning av personer med 

funktionsnedsättning. Framförallt är det ett strukturellt verktyg för att styra de chefer som inte vill el-

ler inte själva tar initiativ till att fundera i nya banor kring rekrytering att arbeta i linje med de politiska 

intentionerna i regionen. 

 

 God kännedom om kärnverksamheten: En stor andel legitimationsyrken särskiljer landstingen 

från annan offentlig verksamhet och sätter gränser för anställning och praktik. En framgångsfaktor i 

planeringen av insatserna är god kännedom om organisationens struktur, arbetsplatser och yrkes-

grupper. Genom att arbeta nära arbetsplatserna är det lättare att avgöra var och med vilka anpass-

ningar en person kan få möjlighet till praktik eller anställning. Särskilt avgörande är detta i det initiala 

arbetet för att urskilja vilka verksamheter, och därmed chefer, som är viktiga att ha god förankring 

hos. En ytterligare metod som visat sig lyckad är att arbeta proaktivt och titta på vilka arbetsmoment 

som kan lyftas bort från legitimationsyrkena inom vårdverksamheten, vilket också innebär en avlast-

ning för berörda arbetsplatser.  
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4.1.3 Vilja 
Flera framgångsfaktorer kan urskiljas när det gäller att få ansvariga eller deltagande i implementeringen att 

vilja bidra till förändring. Vilja handlar i implementeringsforskningen om att säkra mer eller mindre medvetna 

och uttalade preferenser, samt professionella kompetenser och uppfattningar, som främjar omvandlingen till 

långsiktig verksamhet. Eftersom en del av att vilja rör medvetna eller omedvetna preferenser är det i rekryte-

ringssammanhang nära sammanknutet med frågor som rör diskriminering. Utifrån arbetet i de tre regionerna 

kan följande framgångsfaktorer urskiljas i arbetet med att säkra viljan att implementera: 

 Praktikplatserna som medel för attitydförändring: Alla projekt i de tre regionerna är tydliga ex-

empel på att attityder kan förändras med hjälp av flera olika typer av insatser. Även om projekten har 

tydligt olika inriktning – vissa mot att direkt få personer i arbete och andra mot att höja kompetensen 

i den egna personalen – kan flera likheter i resultat skönjas. En framgångsfaktor är att i den först-

nämnda inriktningen inte glömma praktikplatsernas potential att påverka på attityder i organisation-

en. Att få in personer på praktik kan verka som ögonöppnare som initierar attitydförändring. 

 

 Vikten av goda exempel: En framgångsfaktor för att förändra attityder har genomgående i de tre 

projekten varit att kunna visa på goda exempel. Att lyfta fram chefer som tagit emot praktikanter och 

har goda erfarenheter att redogöra för har visat sig framgångsrikt i alla tre regioner och sporrar chefer 

som ännu inte har erbjudit praktikplatser eller anställningar för målgruppen. Även att använda sig av 

de attitydambassadörer som utbildats inom ramen för den nationella satsningen Hjärnkoll har haft 

god effekt och gjort att anställda i de tre regionerna fått en förståelse för de utmaningar man möter 

när man har en psykisk funktionsnedsättning.     

 

 Val av arbetssätt – kombinera utbildning och möjlighet till praktik: Projekten i de tre regioner-

na har flera gemensamma nämnare vad gäller syfte och arbetssätt. De har initierat arbete som bör 

lägga grunden för en vidarebyggnad. Genom att kombinera praktikplatser med utbildning av chefer 

går det att åstadkomma förändring. En annan framgångsfaktor är att bredda utbildningen av personal 

till att även omfatta handledning och anpassning av arbetsplatsen för personer med särskilda behov. 

 

4.2 REKOMMENDATIONER FÖR DET FRAMTIDA ARBETET 
Utifrån framgångsfaktorerna som Oxford Research har identifierat ur de projekt som drivits i regionerna och 

den forskning som finns på området ges fem rekommendationer för Region Skånes fortsatta arbete: 

 Förtydliga problemformuleringen och målet med arbetet: Ta chansen att före avstampet mot en 

långsiktig verksamhet etablera enighet om syftet med arbetet – vad är syftet och målet? Är det viktig-
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ast att nå attitydförändring hos chefer eller kanske att fler personer med funktionsnedsättning får ar-

bete i regionen – och varför? Är det viktigast att många kommer i arbete under kort tid eller att färre 

får långsiktiga anställningar? Formuleringarna av syfte och mål är avgörande för utformningen av in-

satser och därmed för det framtida resultatet i organisationen. Ett sätt att formulera syftet och målet 

är att utforma en kommunikationsplan som konkretiserar målen med arbetet, hur dessa ska uppnås, 

vem man ska kommunicera detta till – både internt och externt – och när. Av stor vikt blir också att 

förankra kommunikationsplanen bland höga politiker och tjänstemän så att det är tydligt för alla att 

frågan prioriteras av Region Skånes ledning.  

  

 Fokusera på engagerade chefer: De rekryterande cheferna är viktiga, oavsett verksamheten är in-

riktad mot attitydförändring eller att personer med funktionsnedsättning kommer i arbete. Nu när 

grunden för arbetet är lagt är det dags att få fler chefer att engagera sig. Samtidigt visar vår studie att 

Region Skåne initialt lagt för mycket tid på att bearbeta motsträviga chefer att erbjuda praktikplatser. 

En mer framkomlig väg har varit att fokusera på de chefer som erbjuder praktikplatser och visar in-

tresse för utbildningarna. Dessa kan i sin tur verka som inspiration för chefer som ännu inte har tagit 

chansen och engagerat sig i projektet. Region Skåne bör fortsätta att satsa på att nå de chefer som vi-

sar engagemang i frågan och låta dessa fungera som ambassadörer för det fortsatta rekryteringsar-

betet av praktikplatser och deltagare på utbildningar.   

 

 Gör praktik till grundinställning: Åsikterna om att göra mottagandet av praktikanter obligatoriskt 

skiljer sig mellan intervjupersonerna i vår studie. I Västra Götalandsregionen har diskussioner före-

kommit om att varje förvaltning ska lämna in en procentandel eller en siffra på hur många personer 

med funktionsnedsättning förvaltningen kan ta emot under en viss period. Dessa siffror skulle inte 

vara varken förpliktigande eller tvingande, men däremot ligga till grund för en uppföljande diskussion 

där förvaltningen får förklara varför just denna siffra satts och varför förvaltningen inte skulle kunna 

ta emot fler. Om man misslyckas med att få tillräckligt många chefer engagerade i arbetet kan ett sätt 

att utöka antalet praktikplatser och samtidigt undvika att tvinga arbetsplatser att ta emot personer 

vara att låta normalläget innebära att man tar emot praktikanter och att man måste säga till om man 

inte erbjuder platser. På så sätt förskjuts ansvaret att motivera sina rekryteringsval till de som inte väl-

jer att bredda rekryteringen istället för till de som väljer att öppna upp sin rekrytering. 

 

 Jobba parallellt med utbildning och praktikplatser: Det går inte att urskilja en insatstyp som är 

ensidigt bättre än den andra för att på sikt få fler personer med psykisk funktionsnedsättning i arbete. 

Både kompetenshöjande utbildning och praktikplatser bidrar till attitydförändring och i förlängning-

en till att fler personer med funktionsnedsättning kan erbjudas anställningar. Region Skåne bör därför 

arbeta med båda dessa delar parallellt och utforma utbildningsinsatserna så att så många som möjligt 

kan ta del av dem. Detta görs med fördel genom att inkludera utbildningen i det reguljära mångfalds-

arbetet och befintliga ledarskapsutbildningar. Vidare bör Region Skåne fortsätta att använda sig av 

goda exempel för att sprida lärdomar från projekten. Att engagera attitydambassadörerna och att an-
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vända chefer som har erbjudit praktikplatser i utbildningar och kunskapsdelning har varit framgångs-

rikt och bör fortsätta.   

 

 Säkra långsiktig finansiering och formulera sedan en finansieringsplan: Projekt har fördelen 

att de gör det möjligt att pröva sig fram, men bara under en begränsad tid. En central framgångsfak-

tor för att lyckas med implementeringen av Vägen in och FÖND i ordinarie verksamhet är uthållig-

het. För att säkra långsiktighet i arbetet är centrala medel nödvändigt för såväl utbildning som för att 

göra det kostnadsneutralt för rekryterande chefer att skapa praktikplatser och erbjuda anställningar. 

Region Skåne bör därför ta fram en långsiktig finansieringsplan för de fortsatta insatserna för att er-

bjuda anställning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Finansieringsplanen ska stipulera 

hur många praktikplatser som kan finansieras varje år och hur nedtrappningen av Arbetsförmedling-

ens bidrag ska hanteras. Region Skåne måste också ta i beaktande hur man ska använda de centrala 

medlen. Ska man behålla de centrala medlen till personer som nu är anställda via subventioner eller 

ska man ge nya deltagare chansen genom att trappa av eller tidsbegränsa andelen centrala medel för 

varje deltagare?    
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5.2 RESPONDENTER 
 

Region Skåne (2.1) Organisation Titel Datum 

Agneta Lanzow Akademikerförbundet SSR Facklig representant, ledamot i facklig referensgrupp 2014-09-30 

Agneta Mattson Arbetsförmedlingen Malmö Kvalificerad handläggare, ledamot i styrgruppen för Vägen in 2014-09-10 

Anders Heide Försäkringskassan Malmö Samverkansansvarig, ledamot i styrgruppen för Vägen in 2014-09-10 

Anders Åkesson Region Skåne Regionråd (Mp), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden* 2014-09-08 

Anita Andersson Region Skåne Sektionschef för strategisk kompetensförsörjning, ledamot i styrgruppen för FÖND 2014-09-09 

Anna-Karin Ekman Fontänhuset Malmö Ordförande i SFR - Sveriges Fontänhus riksorganisation, ledmot i styrgruppen för Vägen 

in 

2014-10-02 

Ann-Sofi Bennheden Region Skåne HR-direktör, ordförande i styrgruppen för FÖND 2014-09-11 

Bruno Malmlind Region Skåne HR-chef, Skånevård Kryh 2014-09-11 
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Carina Wirth Region Skåne Enhetschef, HR-utveckling, behörig företrädare för projekten, ordförande i styrgruppen 

för Vägen in 

2014-09-12 

Christer Sörliden Region Skåne Ledamot i Regionfullmäktige (Fp), ordförande i Handikappberedningen* 2014-09-11 

Christine Fernström Region Skåne Projektledare för Vägen in, FÖND och RAPS 2014-09-08 

Erik Lindell Furuboda Arbetsmarknad Utvecklingschef, ledamot i styrgruppen för Vägen in 2014-10-22 

Eva Mattelin Region Skåne Utbildningsansvarig för FÖND och Vägen in 2014-09-08 

Evelina Jönsson Furuboda Arbetsmarknad Handledare för deltagare i Vägen in 2014-09-08 

Gudrun Berggren Region Skåne Stabschef för HR och kommunikation, Skånes universitetssjukhus 2014-10-01 

Ingrid Ekström Arbetsförmedlingen Kristian-

stad 

Arbetsförmedlare, ledamot i referensgruppen för Vägen in 2014-09-29 

Jonas Rastad Region Skåne Regiondirektör 2014-09-11 

Katarina Erlingson Region Skåne Regionråd (C), ordförande i Personal- och Arbetsgivarutskottet* 2014-09-11 

Lars Gustavsson HSO F.d. ombudsman HSO, ledamot i styrgruppen för Vägen in 2014-09-08 

Margot Nilsson Region Skåne Strateg för Barn-, ungdoms-, funktionshinders-, integrations-, jämställdhetspolitiska frå-

gor och mänskliga rättigheter. Ordförande i den fackliga referensgruppen 

2014-09-12 

Maria Ingvarsson Region Skåne Projektledare för Region Skånes ungdomssatsning 2014-09-22 

Marianne Andersson Region Skåne HR-chef på koncernkontorets HR-enhet 2014-09-11 

Marianne Pettersson Kommunal Facklig representant, ledamot i den fackliga referensgruppen 2014-09-09 

Pia Kinhult Region Skåne Regionråd (M), ordförande i regionstyrelsen, ordförande i Brukarpanelens Planeringsde-

legation* 

2014-09-24 

Pontus Lindberg Region Skåne Regionråd (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden* 2014-09-29 

Åsa Berglund Region Skåne Delprojektledare för Vägen in, FÖND och RAPS 2014-09-08 
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Västra Götalands-

regionen (2.2) 

Organisation Titel Datum 

Aiste Pettersson Västra Götalandsregionen HR-strateg och handläggare för Arbetsmarknadsnod Göteborg 2014-09-22 

Jan Terneby Västra Götalandsregionen MR-strateg, Rättighetskommittén, avdelningen funktionshinder och delaktighet 2014-09-26 

Karin Engdahl Västra Götalandsregionen Regionråd (S), Personalutskottet* 2014-09-22 

Kristina Wallén Västra Götalandsregionen Nuvarande samordnare för Arbetsmarknadsnoder, ansvar för arbetsmarknadspolitiska 

frågor på HR-strategiska avdelningen 

2014-09-25 

Lovisa Arkland Västra Götalandsregionen F.d. handläggare för Arbetsmarknadsnod Fyrbodal 2014-10-03 

Maria E. Klingberg Västra Götalandsregionen Kommunikatör knuten till Fyrbodalsnodens utbildningsprojekt 2014-09-23 

Stig Lindholm Västra Götalandsregionen Projektledare Arbetsmarknadsnoder 2014-10-01 

Sören Kviberg Västra Götalandsregionen Regionråd (V), Ordförande i personalutskottet 2014-09-25 

Ylva Jonsson Västra Götalandsregionen Handläggare Arbetsmarknadsnod Skaraborg, innan dess deltagare i projektet Arbets-

marknadsnoder 

2014-09-24 

Stockholms läns 

landsting (2.3) 

Organisation Titel Datum 

Anna Strarbrink Stockholms läns landsting Region råd (Fp), Produktions- och personallandstingsråd* 2014-09-25 

Charlotte Ovefelt Stockholms läns landsting HR-specialist, Karolinska Sjukhuset, Jämställdhets- och mångfaldsansvarig SLL 2014-09-24 

Johanna Gustafsson Örebro universitet Extern utvärderare, forskare på Institutionen för hälsovetenskap och medicin 2014-09-24 

Margareta Björnson Meningsstegen AB Utbildningsleverantör 2014-09-29 

Maria Englund Stockholms läns landsting Projektägare, Personaldirektör SLL 2014-10-07 

Mary-Anne Berglund Europeiska Socialfonden Samordnare, ansvarig för projektet från ESF:s sida 2014-09-30 

Mats O. Sternhag Stockholms läns landsting Projektledare 2014-09-22 
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Ulrika Gellerstedt Stockholms läns landsting F.d. personalstrateg, initiativtagare 2014-09-23 

* Politiska titlar och uppdrag är satta utefter tidpunkten för intevjuerna och kan sedan ha förändrats. De folkvalda respondenterna kan också ha ytterligare uppdrag utöver 

de som presenteras här. 
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